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Rhagoriaeth yw nod Plasmawr. 

Gwneir hyn drwy gynnal cymuned flaengar 

sy’n seiliedig ar barch; 

sy’n Gymraeg ei hiaith a’i diwylliant; 

sy’n ddisgybledig ei hymarweddiad; 

sy’n eangfrydig ei gorwelion; 

sy’n meithrin sgiliau ei dysgwyr ac 

sy’n rhoi gwerth cyfartal ar bob aelod ohoni.  
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Dr Catrin Redknap, Cadeirydd y Corff Llywodraethol 

Annwyl Riant/Warcheidwad 

 

Ysgrifennaf atoch yn fy rôl fel Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Plasmawr ar ddiwedd 

blwyddyn lwyddiannus arall yn hanes yr ysgol.   

 

Mae’n bleser adrodd bod canlyniadau TGAU a Safon Uwch 2018 gyda’r gorau yn hanes yr ysgol.  

Mae perfformiad disgyblion Safon Uwch yr ysgol ymhlith y gorau yng Nghaerdydd a’r 

Consortiwm, ac mae perfformiad disgyblion Bl 11 yn cymharu’n ffafriol â pherfformiad arbennig 

y ddwy flynedd flaenorol. 

 

Mae gweddill yr adroddiad yn cynnwys manylion am lu o lwyddiannau a rhagoriaethau sy’n 

tystio i’r ffaith bod mwy i ysgol lwyddiannus na pherfformiad academaidd yn unig.  Hoffwn 

ddiolch i holl staff yr ysgol am gynnig cyfoeth o weithgareddau allgyrsiol sy’n ymestyn profiadau 

disgyblion, yn ehangu eu gorwelion, ac yn datblygu sgiliau bywyd ehangach o fewn cyd-destun 

Cymreig a Chymraeg.   

 

Yn ystod y flwyddyn a aeth heibio mae’r Pennaeth wedi parhau i gynnig arweiniad cadarn a 

strategol. Wrth i’r ysgol barhau i ymateb i’r heriau a’r cyfleoedd a ddaw yn sgîl diwygiadau’r byd 

addysg, rwy’n ffyddiog y bydd ef â’i Dîm Arwain yn parhau i weithredu gyda brwdfrydedd a 

graen. 

 

Mae’r cydweithrediad rhwng staff, disgyblion a rhieni wedi bod yn nodwedd o Ysgol Plasmawr 

ers ei sefydlu. Mae’n destun balchder bod y gydberthynas hon wedi bod yn sail i lwyddiannau’r 

ysgol drwy gydol y flwyddyn hon eto.   

 

Mae’r Pennaeth a’r staff yn benderfynol o sicrhau bod yr ysgol yn parhau i ddatblygu dros y 

blynyddoedd nesaf, a bydd y Corff Llywodraethol yn eu cefnogi yn eu gwaith.  Byddwn yn anelu 

at ragoriaeth ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol, ac yn gweithredu’n ddiflino i gyrraedd y nod 

hwnnw. 

 

Hoffwn ddiolch i aelodau’r Corff Llywodraethol am eu hymroddiad a’u cefnogaeth. Mae wedi 

bod yn fraint cael bod yn Gadeirydd ar Lywodraethwyr yr Ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Ar ran fy nghyd lywodraethwyr hoffwn ddymuno bob llwyddiant i gymuned yr ysgol dros y 

flwyddyn sydd i ddod. 

 

Dr Catrin Redknap 

Cadeirydd y Corff Llywodraethol 
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Rhagarweiniad gan John Hayes, Pennaeth. 
 

Yn gyntaf hoffwn ddiolch i Dr Catrin Redknap, Cadeirydd y Corff Llywodraethol am eu 

cefnogaeth i holl waith yr Ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a diolch iddi am ei 

harweinyddiaeth fedrus o’r Corff Llywodraethol.   

 

Bu 2017-18 yn flwyddyn hynod brysur a llwyddiannus gyda nifer fawr o ddigwyddiadau 

cofiadwy.  Ymhlith yr uchafbwyntiau i mi yn bersonol oedd llwyfannu y sioe gerdd uchelgeisiol, 

‘Sweeney Todd’ a llwyddiannau Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd yn ogystal â’n cyfraniad i 

Eisteddfod Genedlaethol lwyddiannus iawn ym Mae Caerdydd drwy gynnal stondin ar y cyd 

gyda’n hysgolion cynradd, llwyfannu sioe gerdd ‘Mynd a Dod’ a noddi un o brif seremoniau’r 

Eisteddfod, y fedal ryddiaith.   
 

Derbyniodd yr ysgol newyddion hunllefus yn ystod mis Mawrth am farwolaeth Manon Jones, 

disgybl ym mhlwyddyn 11.  Yn naturiol fe gafodd y newyddion ofnadwy o drist yma gryn effaith 

ar ei chyfoedion a phob aelod o gymuned yr ysgol.  Mae’n cydymdeimladau ni oll gyda theulu a 

ffrindiau Manon.  ia 

wn, mae newyddion trist iawn i'w rannu. Bu farw Brychan Humphries bore ma yn dilyn cyfnod byr iawn o salwch. Bydd hyn  
Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd fe wnaethom ffarwelio â nifer o aelodau o staff, yn eu plith, 

Dr Nia Griffiths, un o athrawon gwreiddiol yr ysgol a fu’n Arweinydd yr adran Gemeg am nifer o 

flynyddoedd.  Mae fy niolch yn fawr i Nia am ei chyfraniad aruthrol i sefydlu adran 

Wyddoniaeth lwyddiannus a dymunaf pob dymuniad da iddi yn ei swydd newydd fel 

Arweinydd y Gyfadran Wyddoniaeth yn Ysgol Garth Olwg. 

 

Mae’r ysgol yn dathlu ei phenblwydd yn 20 oed yn mis Medi 2018 a braint oedd cael bod yn 

rhan o sefydlu’r ysgol dros y cyfnod hwnnw.  Mae’r cyfnod nesaf yn hanes yr ysgol yn argoeli 

fod yr un mor gyffrous wrth i’r ysgol barhau i dyfu ac wrth i’w dalgylch newid.  Mae cynllunio 

ar gyfer y 5 mlynedd nesaf yn mynd i fod yn waith diddorol a heriol.  Sefydlwyd cymdeithas 

cyn-ddisgyblion yn ystod yr Eisteddfod Gendlaethol eleni ac roedd gweld cymaint o gyn-

ddisgyblion yn ymweld â stondin yr ysgol yn ystod yr wythnos ac yn hel atgofion am eu cyfnod 

yn yr Ysgol yn wych ac yn gyfle iddynt gofrestru i’r gymdeithas.  Credaf ei fod hi’n bwysig bod 

cyn-ddisgyblion yn teimlo’n rhan o gymuned yr ysgol ac yn cael y cyfle i gyfrannu at 

weithgareddau’r ysgol.  Fel rhan o’r dathliadau eleni byddwn yn trefnu noson i gyn-athrawon a 

staff presennol yr ysgol, cinio fawreddog a drefnir gan y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon a Gwyl 

Plasmawr yn nhymor yr haf i gyn-ddisgyblion.   

 

Mae croesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r Bae yn 2019 yn mynd i gynnig cyfleoedd 

gwych i’n disgyblion gystadlu, perfformio a dathlu Cymreictod ein Prifddinas ac mae’n bwysig 

ein bod yn cofleidio’r cyfle hyn.  Mae’n dda ein bod wedi cael ymarfer gyda’r Eisteddfod 

Genedlaethol! 

 

Mae cynnwys gweddill yr adroddiad yn gofnod o uchafbwyntiau a llwyddiannau’r ysgol yn ystod 

y flwyddyn academaidd ddiwethaf ac rwy’n hynod falch bod yr ysgol yn darparu cymaint o 

gyfleoedd i’n disgyblion fedru cyfranogi, ffynnu a mwynhau llu o brofiadau amrywiol. 
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Canlyniadau arholiadau ardderchog (gweler manylion pellach yn Atodiad A) 
‘Roedd canlyniadau arholiadau allanol yr Ysgol yn arbennig o dda eto eleni (haf 2018). 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion am eu holl ymroddiad, penderfyniad a’u dyfalbarhâd sy’n sail i’r 

canlyniadau yma. 

 

TGAU 2018: 
‘Roedd canlyniadau TGAU yn dda iawn, gyda 82% o’r disgyblion yn cyrraedd y trothwy o 5 

TGAU neu fwy rhwng gradd A* a C, a 73% ohonynt wedi cyrraedd y trothwy gan gynnwys 

Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg.  Llwyddodd 98.8% o’r disgyblion gyrraedd y trothwy lefel 

1, sef 5 TGAU neu fwy rhwng gradd A* a G neu’n gyfartal â hynny.  Mae’r canlyniadau hyn 

gyda’r uchaf yn yr Awdurdod Lleol a’r Consortiwm. 

 

Safon Uwch 2018: 
‘Roedd ein canlyniadau Safon Uwch yn 

rhagorol eto eleni gyda 38% o’r holl raddau yn 

A* - A, 86% o’r graddau rhwng A* a C, a 100% 

ohonynt rhwng A* ac E.  Am y bumed 

flwyddyn yn olynol mae canlyniadau Safon 

Uwch yr ysgol ymhlith y gorau o holl ysgolion 

uwchradd Caerdydd a’r Consortiwm.  

Llwyddodd pob myfyriwr oedd wedi gwneud 

cais am le mewn prifysgol i fynd ymlaen i 

addysg uwch, y mwyafrif ohonynt i 

Brifysgolion y Russell Group, a dymunwn bob 

llwyddiant iddynt ar ddechrau pennod 

newydd o’u bywydau.  Fe dderbyniodd Gareth Scourfield, Ffion Samuels a Branwen Thistlewood 

y graddau angenrheidiol i gymryd eu lle ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.   
 

Profiadau Dysgu 
Mae’r adroddiad Estyn diweddaraf yn nodi’r canlynol am y 

profiadau dysgu a gynigir yn yr ysgol: 

“Mae’r ysgol yn cynnig cwricwlwm eang a chytbwys sydd 

yn cyfarfod â gofynion statudol a bodloni diddordebau a 

dyheadau’r disgyblion. Yng nghyfnod allweddol 3, ceir 

cyfleoedd buddiol i ddisgyblion ddatblygu eu medrau 

llythrennedd ac ehangu eu profiadau dysgu drwy astudio ail 

iaith fodern ym Mlwyddyn 9. Yng nghyfnod allweddol 4 a 

chyfnod allweddol 5 mae’r ysgol yn cynnig ystod eang o 

gyrsiau galwedigaethol a chyffredinol sydd yn cwrdd â 

dymuniadau’r disgyblion a chyflogwyr lleol, er enghraifft 

cwrs gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r ysgol yn darparu 

cyfleoedd gwerthfawr iawn i ddisgyblion sydd mewn peryg 

o ddieithrio.  Mae’r ysgol yn cynnig arlwy helaeth ac 

ysgogol o weithgareddau i’r disgyblion tu allan i oriau ysgol.  

Cydweithia’r ysgol yn gynhyrchiol ag ystod o fusnesau lleol er mwyn sicrhau addysg gysylltiedig 
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â gwaith buddiol i’r disgyblion.  Mae’r ysgol yn ymateb yn gadarnhaol i ofynion y Fframwaith 

Llythrennedd a Rhifedd cenedlaethol. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer datblygu llythrennedd ar 

draws y pynciau’n gynhwysfawr ac mae’r ddarpariaeth ar gyfer rhifedd ar draws y cwricwlwm 

yn datblygu’n briodol. Drwy ystod o ymyraethau addas, cefnoga’r ysgol y disgyblion sydd â 

medrau gwan yn llwyddiannus. Mae strategaethau pontio’r ysgol yn gynhwysfawr ac yn arwain 

at drosglwyddiad cwricwlaidd esmwyth. 

Mae’r ysgol yn darparu cwricwlwm llawn drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ystod o 

gyfleoedd dychmygus i sicrhau bod medrau ieithyddol y Gymraeg, ac ymwybyddiaeth y 

disgyblion o ddiwylliant a hanes ein gwlad yn ffynnu.  Mae’r ddarpariaeth ar gyfer dinasyddiaeth 

yn gref ac yn cael ei hatgyfnerthu drwy’r cysylltiadau gwerthfawr gyda Lesotho a Siapan a thrwy 

waith y grŵp ‘Glôb’. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer materion yn ymwneud â chynaladwyedd yn 

datblygu’n briodol gyda chymorth egnïol y grŵp Eco”. 

Cyngor yr Ysgol 
‘Roedd Cyngor yr Ysgol eleni’n cynnwys amrywiaeth o ddisgyblion yn cynrychioli pob agwedd o 
fywyd yr ysgol, ac maent oll wedi cyfrannu’n dda at drafodaethau ynglŷn â llu o faterion sy’n 
ymwneud â’r ysgol. 

Cynrychiolwyd y Cyngor ar Fwrdd y Llywodraethwyr gan yr Uwch Swyddogion, Gareth 

Scourfield a Emily Pemberton (Blwyddyn 13).  Yr aelodau eraill o gyngor yr ysgol eleni oedd:  

Sophie Knoyle, Kyron Pithers (Bl 7), Gwennan Hopkins, Jac Pollit (Bl 8), Kate Fergusson, Noah 

Ahir (Bl 9), Iolo Scott, Dylan Jones (Bl 10), Ewan Alexander, Gwen Hill, Huw Hoyle (Bl 11), Mog 

Mepham, Summer Allwood (Bl 12), Gruff Daniels, Elen Evans (Bl 13), Sophie Davies, Cerys Jones 

(Elusennau), Gareth Scourfield, Zach Mutyambizi (Digon), Owen Holloway, Mirain Dafydd 

(Tafod), Huw Hoyle, gwen Hill (CCC), Emily Pemberton (Glôb / Balch), Hywel Bleasdale, Gwen 

Williams (Newid Ffem), Ffion Humphreys (Ecogyngor a grwp meddwlgarwch), Sophie Davies, 

Anwen Dyban-Sully (Llysgenhadon iaith). 
 
Y Chweched Dosbarth 
Mae cyfraniad myfyrwyr Chweched Dosbarth at bob agwedd o waith yr Ysgol yn amhrisiadwy 
ac yn cynnig dimensiwn gwerthfawr ychwanegol i fywyd Ysgol.  Mae’r Chweched Dosbarth 
eleni wedi bod yn weithgar tu hwnt ac wedi arwain nifer o gynlluniau pwysig o fewn yr Ysgol.  
Mae tystiolaeth o flaengaredd y Chweched i’w weld yn gyson drwy’r Ysgol gan gynnwys 
hyfforddi a mentora disgyblion iau gyda’u gwaith ysgol yn ogystal â materion mwy cymdeithasol 
a phersonol.  Bu’r Chweched yn weithgar wrth gefnogi amrywiaeth o elusennau yn ystod y 
flwyddyn trwy gyfres o giniawau Tseinïaidd ac Indiaidd. Trefnwyd amrywiaeth o weithgareddau 
allgyrsiol gan gynnwys y ddrama gerdd ‘Sweeney Todd’, y cyngerdd Nadolig, perfformio i 
gleifion ysbyty Llandochau, a’r henoed yng nghartref PlasBryn ac ystod o dimau chwaraeon.   
 
Yn flynyddol mae disgyblion Chweched Dosbarth yr ysgol yn cael eu dewis gan yr Urdd i 
ymweld â Patagonia.  Mae’n amlwg bod profiadau helaeth ein disgyblion yn gwneud argraff fawr 
ar yr Urdd gan fod cymaint wedi eu dewis o’r Ysgol dros y blynyddoedd diwethaf.  Eleni, Elen 
Evans a Daniel Rees cafodd y fraint o fynychu’r daith arbennig yma. 
 
Mae’r daith 6ed dosbarth i Lesotho yn cynnig profiadau anhygoel a bythgofiadwy i griw o 
fyfyrwyr 6ed dosbarth.  Yn sicr roedd y daith eleni yn un hynod lwyddiannus gyda’r myfyrwyr 
yn cyfrannu cymaint i lwyddiant y daith dan arweiniad Mr James a Mrs Boyle. 

 



 

6 

Mae aelodau’r 6ed dosbarth wedi cyfrannu llawer at holl gymuned yr Ysgol eleni gan gynnwys 

cefnogi diwrnodau ‘Cymreictod’ yn yr Ysgol ac mewn Ysgolion cynradd cyfagos.  Esiampl wych 

o hyn oedd perfformiadau ein band Ysgol ‘Wigwam’ ar ddiwrnod Shwmae / Sumae, a 

pherfformiadau i ysgolion Berllan Deg, Melin Gruffydd ac ysgolion clwstwr Plasmawr. 

 

Braint ac anrhydedd oedd clywed Emily Pemberton a Nia Walsh (Glôb) yn agor cynhadledd 

Cymru dros Heddwch yn y Senedd yn mis Medi a chlywed Daniel Rees ac Eluned Anderson,  

Llysgenhadon Diwrnod Cofio’r Holocost yn siarad yn y gwasanaeth cofio Cenedlaethol yng 

nghwmni  Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. 
 
Hoffwn ddiolch yn arbennig i’n prif swyddogion eleni Gareth Scourfield a Emily Pemberton.  
Maent wedi bod yn lysgenhadon gwych i’r Ysgol ar sawl achlysur yn ystod y flwyddyn ac wedi 
cynrychioli disgyblion Plasmawr ag urddas ar y Corff Llywodraethol llawn.   
Dymuniadau gorau i Daniel Jones a Gwen Williams, prif swyddogion yr ysgol ar gyfer 2018-19 ac 
i Daniel Clarke a Elin Morgan yn eu rôl fel dirprwyon iddynt. 

Bu myfyrwyr Blwyddyn 13 yn llwyddiannus yn Ysgoloriaethau Mynediad Prifysgolion 

Aberystwyth a Bangor eleni.  Dyfarnwyd Ysgoloriaethau Prifysgol Aberystwyth i Dewi Richards 

a Daniel Rees ac ysgoloriaethau i Brifysgol Bangor i Sioned Powell a Elise Watts. 

Llongyfarchiadau mawr i Carys Bill a Rhys Morris Bl 12 ar ennill lle ar y rhaglen ‘Young 

Scholars’ a olygodd eu bod wedi treulio pythefnos yn astudio ym Mhrifysgol Yale yn yr UDA a 

mynychu ysgol haf Coleg yr Iesu ym Mhrifysgol Rhydychen. 

Llongyfarchiadau i dîm dadlau 6ed dosbarth yr adran Saesneg ar eu llwyddiant rhanbarthol eleni 

ac i’r criw o ddisgyblion a gwblhaodd eu gwobr Dug Caeredin Aur eleni. 

Datblygiad Arweinyddiaeth 
Mae ein cynlluniau mentora cyfoedion ac arweinyddiaeth 
yn parhau i ddatblygu a ffynnu, ac mae ysgolion eraill ac 
asiantaethau allanol yn aml yn gofyn i ni rannu ein 
gweledigaeth â hwy.  Mae pob un o’r cynlluniau mentora 
ac arweinyddiaeth yr ydym yn eu cynnig wedi ymrwymo i 
gynnig cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau a 
rhinweddau arweinyddiaeth eu hunain.  Mae’r mentoriaid 
cyfoedion yn derbyn hyfforddiant gan Karen Evans 
(cwnselydd yr ysgol) cyn iddynt ddechrau ar eu gwaith.  
Mae ein Mentoriaid Cyfoedion Academaidd yn 
cynorthwyo’r clwb gwaith-cartref a’r sesiwn T.P. 
(MAPs). Mae’r Mentoriaid Gwrth-Fwlio (CCCs) ar gael 
amser egwyl ac amser cinio i wrando ar bryderon eraill 
ac mae gennym dîm o wirfoddolwyr sy’n cynorthwyo 

gyda’n cynlluniau darllen (DIPs).  Mae ‘Merched Mentrus’ a 
‘Bechgyn Bonheddig’ yn grwpiau cyfoedion sydd â’r nod o wella hunan-

ddelwedd disgyblion a datblygu perthnasoedd iach tuag at ein gilydd a tuag at fywyd yr ysgol.   
Mae grŵp ‘Newid Ffem’ wedi parhau i godi ymwybyddiaeth o hawliau cyfartal i ferched a fe 
wnaeth Digon barhau i weithredu i leihau homoffobia yn yr ysgol drwy gynnal gweithgareddau 



 

7 

amrywiol yn ystod ‘Wythnos yr Enfys’ ym mis Chwefror.  Tefnwyd cystadleuaeth ‘bake off’ i’r 
disgyblion, carioci staff a bu’r grwp yn dysgu sut i wau er mwyn ‘Yarn Bombio’ ardaloedd o’r 
ysgol.  Cafodd Digon wahoddiad i siarad yn y senedd fel rhan o arlwy ‘mas ar y maes’, Eisteddfod 
Genedlaethol Bae Caerdydd.  Llongyfarchiadau mawr i Manon Hammond sydd yn cymeryd yr 
awennau o arwain ‘Digon’ a diolch i griw 6ed dosbarth anhygoel am 4 mlynedd o 
arweinyddiaeth i’r grwp.  Mae’r cyfraniad a wnaethpwyd gan yr arweinwyr disgyblion hyn i 
gynnal ein hegwyddor gefnogol a chynhwysol yn werthfawr tu hwnt, a diolchaf iddynt am eu 
gwaith caled a’u hymroddiad. 
 
Gweithgareddau Allgyrsiol 
Gwneir ymdrech anhygoel bob blwyddyn i gynnig ystod 
eang o weithgareddau allgyrsiol, a bu llynedd yn flwyddyn 
arall eithriadol o brysur.  Rwyf yn ddyledus i’r aelodau 
staff hynny sy’n fodlon cynnig y gweithgareddau hyn ac 
rwyf yn falch iawn o’r ymateb aruthrol gan ddisgyblion i’r 
gweithgareddau.  Pan fo disgyblion y gorffennol yn 
myfyrio ar eu profiadau yn yr ysgol, yn aml iawn, y 
profiadau allgyrsiol sydd yn cael eu dwyn i gof. 
 
Peirianneg a gweithgareddau STEM: 
Trefnwyd cyfres o weithgareddau STEM eto eleni er mwyn codi ymwybyddiaeth disgyblion yn 
enwedig merched o gyfleoedd cyflogaeth mewn meysydd Mathemateg, Gwyddonol a 
Pheirianyddol. Enillwyd her ‘Aeronautical’, ICAT Coleg Caerdydd a’r Fro am y 3ydd flwyddyn 

yn olynol gan grwp o ddisgyblion ym mhlwyddyn 10.  
Yn ystod y flwyddyn bu criw o ddisgyblion Bl 8 ar ymweliad i 
Brifysgol Caerdydd i weld yr arddangosfa ‘taith i Mercher / 
Mars’; bu disgyblion Bl 9 ar ymweliad peirianneg i Brifysgol 
Abertawe, criw o ferched Bl 9 yn ymweld â Sony ym 
Mhencoed a chriw o ferched Bl 9 ar ymweliad i safle 
ailgylchu Viridor.  Bu’r Smallpiece Trust yn cynnig gweithdy 
yn yr Ysgol a cafodd holl ddisgyblion Bl 7 a 8 arddangosfa ar 

‘drones a robotics’ fel rhan o’r ‘BAE Systems 
roadshow’.  
Llongyfarchiadau mawr i Huw Owen (Bl 12) ar ei 
lwyddiant yng nghyfweliad Arkwright ac sydd 
wedi ei ddewis i fod yn ‘Arkwright Scholar’. 
Dyma’r trydydd flwyddyn yn olynol i ddisgybl 
Plasmawr ennill yr ysgoloriaeth adnabyddus hon. 
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Teithiau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trefnwyd sawl taith breswyl eleni ar gyfer ystod eang o ddisgyblion, gan gynnwys Llangrannog 
(Blwyddyn 7), Le Touquet, Ffrainc (Blwyddyn 8), taith Blwyddyn 9 yr adran Hanes i’r Ffrynt 
Orllewinol yng Ngwlad Belg a thaith Blwyddyn 9 Addysg Grefyddol i Amsterdam, taith yr adran 
Ffrangeg i Normandy i ddisgyblion Bl 10 a 11, y daith sgïo flynyddol a thaith Daearyddiaeth i 
Blynyddoedd 10 – 13 i Wlad yr Iâ.   

 
 
Mae’r daith gyfnewid gyda rhanbarth 
Sakai, Siapan yn datblygu’n flynyddol 
gydag ymweliad llwyddiannus gan griw 
o ddisgyblion a staff o Japan yn ystod 
mis Mawrth a disgyblion o Blasmawr yn 
ymweld â Siapan yn ystod mis 
Gorffennaf.   
 
 
 
 

Hoffwn ddiolch i Mr Aled Morgan am drefnu 
ac arwain ein holl alldeithiau efydd, arian ac 
aur Dug Caeredin yn ystod y flwyddyn.  Mae 
Plasmawr wedi cael ei gofrestru fel canolfan 
tystysgrif i weithgareddau Dug Caeredin, sy’n 
deyrnged i waith di-flino Aled a’i dîm o staff.  
Mae llu o ddisgyblion wedi elwa o fod yn rhan 
o’r cynllun yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  
Testun balchder yw medru cynnig y wobr 
arian ac aur i’n disgyblion, mae hyn yn 
anarferol iawn yn Genedlaethol.   
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Taith unigryw ac arbennig iawn yw’r daith i ddisgyblion Bl 12 a 13 i Lesotho.  Mae ein cyswllt 
gyda Ysgol Moshoeshoe II yn un bwysig a gwerthfawr ac mae’r profiad o deithio yno a threulio 
amser gyda plant a phobl ifanc Lesotho yn un bythgofiadwy i’r bobl ifanc ac i’r staff. 
 
Canwr Ifanc a Cherddor Ifanc Plasmawr:   
Ymhlith digwyddiadau cofiadwy’r flwyddyn roedd cystadlaethau Canwr Ifanc a Cherddor Ifanc 
y flwyddyn a’n gwasanaeth Nadolig bendigedig a gynhaliwyd yn Eglwys St Catherine’s, 
Pontcanna.   
Lili Mohammad enillodd cystadleuaeth canwr iau’r ysgol a Branwen Thistlewood enillodd y 
gystadleuaeth hŷn.  Cafodd y beirniaid, Trystan Llyr Griffiths a Jessica Robinson wefr wrth 
feirniadu ac fe’u plesiwyd yn fawr gyda safon aruchel y cystadlu.  Llongyfarchiadau i bawb arall a 
fu’n cystadlu:  Elan Davies, Madog Hammond, Manon Clarke, Iestyn Jones, Nansi Rhys Adams 
yn yr adran iau, a Kathy Macauley, Marged Gruffudd, Rhianna Satterley, Nancy Bradley yn yr 
adran hŷn. 
 
Cynhaliwyd cystadleuaeth Cerddor Ifanc Plasmawr yn gynnar yn mis Chwefror.  Roedd hi’n 
gystadleuaeth arbennig o safonol yn ôl y beirniaid, Rhiannon Pritchard a Gwenllian Llyr; y 
cyfeilydd oedd Mr Rhydian Lake.  Noddwyd y gystadleuaeth unwaith eto gan Mrs Ruth Lewis a 
Mrs Cath Thomas a diolchwn iddynt am ei haelioni a’u cefnogaeth i achlysur arbennig iawn.  
Iestyn Ellis yn chwarae’r cornet oedd enillydd cystadleuaeth y cerddor iau, ac Aled Thistlewood 
(tiwba) oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth hŷn.  Cafwyd datganaid ar y corn ffrengig gan 
enillydd llynedd, Branwen Thistlewood. 
 

Noson adloniant cerddorol: 

Trefnwyd noson gerddorol ychwanegol eleni gan roi cyfle i bandiau a grwpiau offerynnol ac 

unawdwyr offerynnol gael cyfle i berfformio mewn awyrgylch anffurfiol a hwyliog.  Roedd y 

noson adloniant yn cynnwys eitemau cerddorol gan y band pres iau; band jazz; band chwyth iau; 

band chwyth hŷn; ensemble llinynnau; ensemble chwythbrennau iau; cerddorfa hŷn a grwp roc 

Wigwam. 
 

Eisteddfod yr Ysgol:  Llwyddiant ysgubol fu seremonïau Cadeirio a 

Choroni Eisteddfod Plasmawr eto eleni, a gynhaliwyd yn Neuadd y 

Ddinas ar ddiwedd tymor yr Hydref.  Cafwyd teilyngdod ym mhob 

un o’r cystadlaethau. Yn ôl y beirniad Lisa Sheppard (Prifysgol 

Caerdydd), roedd safon y gwaith yn ardderchog, gyda nifer o 

ymgeiswyr yn deilwng am y tri safle ar y brig ym mhob un o’r 

categorïau. Hoffem ddiolch yn fawr i’r holl ymgeiswyr am roi min 

ar bensil neu fys ar allweddell i gyfansoddi eu gwaith.  Enillydd y 

Gadair Gymraeg hŷn oedd Manon Hammond, ac enillydd y Gadair 

Gymraeg iau oedd Cristyn Rhydderch-Davies.  Manon Hammond 

ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth y Goron Saesneg hŷn ac Erin 

Light enillodd y Goron Saesneg iau.  Llongyfarchiadau mawr i Lys 

Taf ar ennill y marciau uchaf yn yr Eisteddfod.  Diolch yn fawr iawn 

i Maia Davies a Griff McVeigh (cyn-ddisgyblion) am feirniadu’r holl 

gystadlaethau. 
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Eisteddfod yr Urdd:  Llongyfarchiadau gwresog i bawb a gynrychiolodd yr ysgol yn Eisteddfod yr 

Urdd yn ystod hanner tymor y Sulgwyn yn Llanelwedd.  Cynhaliwyd cyngerdd safonol tu hwnt 

yn yr ysgol yn ystod yr wythnos yn arwain at yr Eisteddfod er mwyn cynnig ymarfer munud olaf 

i’r disgyblion ac yn fodd i’r rhieni fwynhau noson o adloniant bendigedig.  Profodd hyn i fod yn 

ymarfer gwerth ei wneud gan fod yr ysgol wedi profi Eisteddfod lwyddiannus. Llongyfarchiadau 

mawr i bawb a berfformiodd yn yr Eisteddfod a diolch arbennig i staff a ffrindiau’r ysgol a fu’n 

eu hyfforddi dros fisoedd lawer. 

Fe lwyddodd y canlynol gyrraedd llwyfan y brifwyl eleni: 

Parti bechgyn iau:  2ail. 

Iestyn Jones:  Dawns werin unigol i fechgyn iau.  1af. 

Dawns werin hŷn:  2ail. 

Dawns aml gyfrwng Bl 7 ac o dan 19 oed.  1af. 

Dawns stepio i grwp:  Daniel a Morus Jones.  2ail. 

Unawd offer taro hŷn.  Daniel Jones.  1af. 

Dawns werin unigol i fechgyn hŷn.  Daniel Jones.  

1af. 

Stand yp 14 – 25 oed.  Iestyn Jones.  1af. 

Cafodd y ddwy Manon lwyddiant yng 

nghystadleuaeth barddoniaeth yr Eisteddfod: 

Barddoniaeth Bl 10 -11:  1af:  Manon Roberts. 

Barddoniaeth dan 19 oed:  1af:  Manon Hammond. 

Bu nifer fawr yn llwyddiannus wrth gynrychioli aelwyd Bro Taf.  Da oedd gweld cymaint o gyn-

ddisgyblion yn cymryd rhan yng nghystadlaethau’r aelwydydd ar y Sadwrn olaf – 

llongyfarchiadau mawr i chi i gyd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar sail ei lwyddiant yn Eisteddfod Pencoed yn 2017 fe dewiswyd Daniel Jones (Bl 11) i gystadlu 

am Ysgoloriaeth Bryn Terfel yr Urdd, cystadleuaeth a ddarlledwyd ar S4C yn yr hydref.  

Llongyfarchiadau mawr iddo ar dderbyn yr anrhydedd hon.  Mae Daniel yn dilyn ôl traed y 

chwiorydd Enlli a Lleucu Parri a Lowri Walton a gafodd eu hanrhydeddu wrth gael eu dewis i 

gymryd rhan yn yr un gystadleuaeth rai blynyddoedd ynghynt. 
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Llwyddiannau Eisteddfod Genedlaethol Cymru – Bae Caerdydd. 

 

 

Hyfryd oedd gweld cymaint o ddisgyblion yr 

ysgol yn cystadlu yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol yn ystod gwyliau’r haf, a bu 

nifer ohonynt yn llwyddiannus iawn, wele’r 

rhestr isod:  

 

 

 

Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed: Lili Mohammad  - 2il 

Perfformiad unigol i rai dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd: Lili Mohammad – 3ydd 

Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed: Nansi Rhys Adams – 3ydd 

Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed: Nansi Rhys Adams - 3ydd 

Llefaru Unigol 12 ac o dan 16 oed : Nansi Rhys Adams  - 3ydd 

Monolog 12 ac o dan 16 oed: Manon Roberts  - 2il 

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed: Morus Jones – 1af 

  Iestyn Jones – 2il 

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd: Daniel Jones – 2il 

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr: Caitlin Boyle ac Elin John  - 3ydd 

Dawns Greadigol  / Cyfoes i Bâr: Caitlin Boyle ac Elin John - 2il 

Rownd derfynol Brwydr y Bandiau:   Wigwam. 

 

Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn oedd derbyn 

gwahoddiad gan yr Eisteddfod Genedlaethol i greu 

drama gerdd i’w berfformio yn rhan o raglen y 

pentref ddrama.  Ymateb yr ysgol i gomisiwn arloesol 

gan yr Eisteddfod Genedlaethol oedd y ddrama gerdd 

"Mynd a Dod" wedi ei ariannu gan Cyngor 

Celfyddydau Cymru.  Ysgrifenwyd y sgript a 

pherfformiwyd y ddrama gan ddisgyblion Plasmawr a 

chyfansoddwyd a pherfformiwyd y gerddoriaeth gan 

band Wigwam yr Ysgol.  Derbyniwyd cefnogaeth allanol gan Bethan Marlow a Mei Gwynedd.  

Marc Lewis oedd cyfarwyddwr y ddrama a Rhydian Lake oedd y cyfarwyddwr cerdd. 

Sail y ddrama oedd archwilio’r cysyniad o ryddid i fynd a dod fel ag y mynnwn.  Hawl dynol.  

Ond pan cymerir yr hawl i symud yn rhydd o amgylch eich dinas eich hun oddi wrthych chi... er 

mwyn eich lles chi... sut fyddech chi'n ymateb?   

Cafwyd ymateb gwych i’r perfformiad a llongyfarchiadau mawr i bawb fu ynghlwm gyda’r 

project arloesol hyn. 

  

 

 



 

12 

 

 

Cerddorfeydd 2017-18: 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion a’r cyn-ddisgyblion canlynol am gynrychioli cerddorfeydd y Sir 

eleni: 

Cerddorfa’r Sir:  Gwyn Robins, Branwen Thistlewood, Elinor Roderick, Kathy Macaulay, Aled 

Thistlewood, Rhiannan Spannaus 

Côr y Sir: Kathy Macaulay, Daniel Clarke  

Côr Ieuenctid Cenedlaethol:  Kathy Macaulay 

Cerddorfa Ieuenctid Cymru:  Gwyn Robins, Elinor Roderick 

Cerddorfa Ieuenctid Prydain:  Branwen Thistlewood. 

Yn ogystal â’r holl weithgareddau uchod mae’r adran gerdd wedi bod yn weithgar tu hwnt yn y 

gymuned yn cynnal cyngherddau mewn archfarchnadoedd, ysbytai a chartrefi hen bobl ac wedi 

cynnal cyngerdd yn ystod Tafwyl. 
 
 
 
Chwaraeon:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cynrychioli’r ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf naill ai 
fel unigolion neu fel aelod o dîm.  Mae’r adran yn ymdrechu i gynnig cymaint o gyfleoedd a 
phosib i ddisgyblion gyfranogi o fewn yr adran ac yn allgyrsiol.  Testun balchder i’r adran yw 
medru cynnig gemau i fechgyn a merched yn rheolaidd i dimau A, B, C a Ch ym mhlynyddoedd 
7, 8 a 9.  Trefnwyd twrnament pêl rwyd mewnol yn ystod y flwyddyn i ddisgyblion Blwyddyn 7 
lle cafwyd 7 tîm yn chwarae eu gilydd! 
Un dyddiad nodedig eleni oedd Rhagfyr 12fed pan deithiodd timau bechgyn a merched i 
chwarae gemau yn erbyn Ysgol QEHS, Caerfyrddin yn ogystal a amryw o dimau yn chwarae 
gemau adref.  Amcangyfrifwyd bod 14 tîm gwahanol wedi cynrychioli’r ysgol y prynhawn 
hwnnw yn cynnwys tua 200 disgybl!! 
 

Pêl droed:   

Mae timau pêl droed yr Ysgol yn mynd o nerth i nerth ac mae sawl disgybl yn chwarae i safon 

uchel. 

Llwyddiannau: 

Bl 7: ennill y darian yn twrnament 5 pob ochr y sir. 

Bl 8:  colli yn ffeinal y cwpan twrnament 5 pob ochr y Sir. 

Bl 9:  ennill y cwpan yn twrnament 5 pob ochr y sir. 

Bl 10:  ennill y darian yn twrnament 5 pob ochr y sir. 
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Bl 8 merched:  ennill y darian yn twrnament 5 pob ochr y sir. 

 

Bu’r disgyblion canlynol yn aelodau o garfannau’r Sir: 

Blwyddyn 10:  Gruff Tough (chwaraewr y flwyddyn a’r prif sgoriwr), Ioan Llywelyn a Harry 

Watts, Seren Mead a Elen Matthews. 

Blwyddyn 9:  Aidan Macnamara, Ceitho Wylie, Kian James a Morgan Bowen. 

Blwydyn 8:  Sera Wade. 

Bl 7:  Kyron Pithers, Osian Lewis, Elen Edwards. 

Llongyfarchiadau i’r canlynol sydd yng ngharfannau Cymru:  Aidan Macnamara a Daniel Watts. 

 

Tîm pêl-droed blwyddyn 9 yn cynrhychioli Cymru yn Glasgow.  

Yn dilyn eu llwyddiant llynedd wrth 

iddynt ennill cwpan ysgolion Cymru dan 

13 oed gwahoddwyd tîm blwyddyn 9 i 

gynrychioli Cymru ym 

mhencampwriaethau ysgolion Prydain yn 

Glasgow. Yn dilyn blwyddyn o godi arian 

er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth 

fe ddaeth yr amser i hedfan i Glasgow.  

Y gwrthwynebwyr yn y gêm gyntaf oedd 

pencampwyr yr Alban.  Cael a chael bu hi 

ond er i Blasmawr creu sawl cyfle da 

collwyd y gêm o gôl i ddim. Er bod y 

bechgyn yn siomedig roeddent wedi 

brwydro yn dda ac ar ddiwrnod arall gallent fod wedi ennill.  Ar y bore Sadwrn pencampwyr 

Gweriniaeth yr Iwerddon oedd y gwrthwynebwyr.  Roedd y rhain yn dîm corfforol cryf ac eto 

brwydrodd y bechgyn yn dda ond colli o dair gôl i un a wnaeth y tîm.  Fodd bynnag codwyd ein 

calonnau tuag ddiwedd y gêm wrth i Toby Thomas sgorio gôl a oedd yn (eithaf) tebyg i gôl 

Gareth Bale yn rownd derfynol y ‘Champions League’ y noson yno!!  

Erbyn y bore Sul roedd y chwaraewyr yn dechrau blino ond roedd dal un gêm i’w chwarae yn 

erbyn pencampwyr Gogledd Iwerddon. Y tro yma Plasmawr a fu’n fuddugol gyda Morgan (2) 

Kian a Gruff yn sgorio. Bu’n dridiau i’w gofio wrth i’r bechgyn hefyd ymweld â stadiwm 

Hampden a threulio amser yng nghanol Glasgow.  

 

Wele isod neges hyfryd gan Gadeirydd Ysgolion Cymru yn dilyn y bencampwriaeth yn Glasgow: 

“Please pass on my thanks and congratulations to both staff and players for the way in which 

they represented their country in Glasgow. The whole party were a credit to the school, Wales 

and their families. I was so pleased you managed to win the last match as this will be the lasting 

memory of the tournament to the boys.  I was proud of the way your school was represented and 

the party was a credit to the school and should be praised for this in some manner”.  John Mann, 

Chairman WSFA 
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Gwobr am hybu pêl-droed merched.  

Yn ddiweddar gwobrwywyd dwy o ferched blwyddyn 10 sef Seren Mead ac Elen Matthews am 

eu cyfraniad i sefydlu cynllun a datblygu pêl-droed merched yn yr ysgol. Mae’r ddwy wedi bod 

yn cynnal sesiynau pob nos Iau drwy’r gaeaf i ferched blwyddyn 7 ac 8. Mae’r ddwy hefyd wedi 

helpu gyda’r timau yn ystod gemau. Mae eu gwaith yn sefydlu'r cynllun yma wedi gosod sylfaeni 

cadarn ar gyfer cynlluniau tebyg yn y dyfodol.  Derbyniodd y ddwy eu gwobr gyda Jayne Ludlow 

ac aelodau o garfan tîm merched Cymru cyn eu gemau diweddar yn erbyn Rwsia a Bosnia. 

 

Llongyfarchiadau mawr i gyn-ddisgybl Ben Cabango sydd yn aelod o garfan dan 23 oed 

Abertawe a chapten tîm Cymru dan 19 oed. 

 

Rygbi:   

Mae llawer iawn o ddisgyblion wedi cynrychioli’r ysgol eleni ymhob agwedd o’r gem gan 

gynnwys timau 15 pob ochr, 7 pob ochr a timau rygbi cyffwrdd.   

Llwyddiannau: 

Bl 9:  Pencampwyr 7 pob ochr y Sir. 

Bl 8:  8 olaf twrnament yr Urdd. 

Merched Bl 7/8:  2ail yn nhwrnament yr Urdd. 

Timau 7 – 11:  Gemau cyn-derfynol ysgolion Caerdydd. 

Tîm Bl 11:  Colli yn y gem derfynol cwpan Ysgolion Caerdydd yn erbyn yr Eglwysnewydd. 

Cystadleuaeth rhanbarthol rygbi cyffwrdd:  Pencampwyr bechgyn a merched dan 15 oed. 

Timau bechgyn Plasmawr o dan 15 a tîm merched Plasmawr o dan 15 yn bencampwyr Cymru. 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol am gynrhychioli Cymru ym mhencampwriaethau 

Ewrop yn Glasgow yn yr haf:  Zach Mutyambizi, Jac Davies, Owen Yeoman, Gethin Rosser, Elis 

Cole Jones, Lloyd Prytherch, Michael Roberts, Callum Richards, Louis Treays a Ella Treays.  

 

Fe gynrychiolodd y disgyblion canlynol garfan rygbi dan 15 oed Ysgolion Caerdydd eleni:  

Mefyn Hopkins, Gruff Tough, Kaylem Price, Tom Cooper, Morgan Bowen a Ben Moon. 
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Llongyfarchiadau mawr i’n cyn-ddisgybl Teddy Williams ar ennill capiau dros Gymru yn rhan o 

garfan dan 18 a 19 Cymru ac i gyn-ddisgybl arall, Jay Jones ar gael ei ddewis i garfan 7 pob ochr 

Cymru (oedolion). 

 

Pêl rwyd:   

Mae timau pêl rwyd yr ysgol wedi profi tipyn o lwyddiant eleni gyda tîm pel rwyd Bl 9 yn 

cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth yr Urdd ac yn bencampwyr Ysgolion Caerdydd a’r Fro 

gyda Moli Watts yn cael ei enwi yn chwaraewr y chwaraewyr yn y pencwmpariaethau. 

Llongyfrachiadau mawr iddynt! 

 

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar gael eu dewis i dîm pêl rwyd dan 14 oed y Sir:  Elan Davies, 

Moli Watts, Hannah Rowlands, Elin John a Lucy Scoble. 

 

Hoci: 

Bu’n dymor llwyddiannus i’n timau hoci o bob oedran gyda tîm hoci Bl 7 yn dod yn ail yn y Sir. 

Llongyfarchiadau i Molly Watts a Mari-Lois Jones ar gael eu dewis i gynrychioli tîm hoci’r sir. 

 

Traws gwlad: 

Cafwyd perfformiad cryf yn cystadleuaeth traws 

gwlad y sir (merched) gyda 4 o tîm Bl 8 a 9 yn y 30 

uchaf:  Moli Watts (5),  Freya (7), Hana Rowlands 

(24), Ela Pryce (30). 

Yn y 3ydd rownd cafwyd llwyddiant i’n timau 

merched gyda Bl 7 yn 1af;  Bl 8 a 9 yn 2ail a tîm Bl 

10-13 yn 1af.  Ym mhencampwriaethau 

trawsgwlad De ddwyrain Cymru i ferched fe 

ddaeth tîm Bl 9 a 10 yn 1af a tîm Bl 11, 12 a 13 yn 

2il. 

Llongyfarchiadau i Sophie a Erin gafodd eu dewis i 

gynrychioli De Cymru eleni. 

Llongyfarchiadau i’r bechgyn canlynol wnaeth cynrhychioli'r Sir yn nhwrnament traws gwlad y 

siroedd yn Aberhonddu: Eli Scoble, Osian Tyrell, Osian Lloyd Owen a Elis Finlayson. 

 

Chwaraeon eraill: 

Golff:  Owen Evans (Lynne Evans shield winner).  Clwb golff Radyr. 

Osian Morris – junior club champion.  Clwb golff Radyr. 

Ben Davies:  Pencampwr Cymru. 

 

Rhwyfo:  Llongyfarchiadau i’r disgyblion enillodd fedal  arian yn mhencampwriaethau dan do 

Cymru – Erin, Beca, Anwen a Eva. 

 

TaeKwan-Do UK ITF:  Mae Teona Uncles wedi cael llwyddiant anhygoel eleni a bellach yn 

Bencampwriag Prydain.  Mae Teona hefyd wedi ei dewis i garfan Prydain i’r gemau Olympaidd. 
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Tenis:  Mae Rufus Plane (Bl 9) yn chwaraewr tenis o fri ac wedi cael amryw o lwyddiannau dros 

y ddwy flynedd diwethaf: 

 Aelod o dîm tenis llwyddiannus Cymru (dan 12 oed) ym mhencampwriaethau’r dair 

gwlad. (2016-17). 

 Cyrraedd yr 8 olaf ym mhencampwriaethau Prydain yn Roehampton.  

 Cynrychioli ei dîm, Prifysgol Met Caerdydd yn rownd derfynol timau Prydain – 3ydd. 

 Cynrychioli De Cymru (2017-18). 

 Mae Rufus wedi cyrraedd y 50 chwaraewr tenis uchaf ym Mhrydain o dan 14 oed. 

 Mae Rufus wedi ennill y twrnamentau canlynol yn ystod y flwyddyn:  yr East Anglia 

Open singles o dan 14 oed a’r dyblau o dan 16 oed, y “Cardiff Lawn Tennis Open” a’r 

dyblau yng Nghaerfaddon, Purley a Tipton. 

 Llwyddodd i gyrraedd y rown gogynderfynol o’r dyblau Cenedlaethol yn Nottingham.  

 Gorffennaf 2018 – Ennill cystadleuaeth ryngwaldol dan 14 oed yn y dyblau – “Tennis 

Europe Edinburgh International”.  

 Awst 2018 – pencampwr Cymru yn y dyblau dan 14 oed.   

 

 

 

 

Dawns:  Llongyfarchiadau mawr i’r tîm ddaeth 

yn gyntaf yng nghystadleuaeth dawns, Sports 

Cardiff ac enillodd cystadleuaeth dawns 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. 

 

 

 

 

Dringo:  Mae Gwen Morgan yn parhau i fynd o nerth i nerth ac yn aelod o dîm dringo ieuenctid 

Prydain.  Mae hi yn Bencampwr dringo cyflym a bowldro Cymru ac ennillodd bencampwriaeth 

dringo Prydain am yr ail flwyddyn yn olynol – Ebrill 2018. 

 

Gymnasteg:  Wele isod grynodeb o berfformiad anhygoel o lwyddiannus ein timau a’n unigolion 

gymnasteg yn ystod y flwyddyn.  Diolch i Mrs Elin Boyle am gydlynu holl dimau gymnasteg yr 

ysgol. 

Llawr a llofnaid 

Cymru 

16.1.2018 Caerdydd Georgia Hancock, Maia Hayes, Mia Thomas, 

Caitlin Boyle, Elin, Alys Jones, Rhian, Katie, 

Samara, Megan, Catrin John, Seb Jones, Dan 

Thomas, Regan Hancock 

Urdd - 

rhanbarth 

25.1.2018 Pengam Green 

 

 

1af ymhob cystadleuaeth: 

Georgia Hancock, Maisie Gorman, Caitlin Boyle , 

Catrin John, Mia Thomas, Alys Jones, Katie, 

Samara, Rhian, Regan Hancock 

Llawr a llofnaid 

a ‘Milano Trios’ 

- Cymru 

26.1.2018 Caerdydd 

 

Medal arian i’r tîm o dan 16 oed: Georgia 

Hancock, Maia Hayes, Caitlin Boyle, Maisie 
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Gorman, Mia, Katie, Samara, Rhian,  Catrin John, 

Alys Jones, Shardae, Molly, Gwen 

Urdd - terfynol 8.2.2018 Aberystwyth 

 

 

Theo Cabango – 1af – unigol i fechgyn CA4. 

Triawd hŷn:  1af.  Maisie Gorman, Georgia a 

Caitlin Boyle. 

Pâr:  2ail i Caitlin a Georgia. 

Pâr iau:  3ydd i Alis a Mia. 

Triawd iau:  1af i Rhian, Samara a Kate. 

Welsh 

Tumbling 

Finals 

2.3.2018 Caerdydd 3ydd i Caitlin Boyle. 

5ed i Seb Jones. 

Tîm Caerdydd merched:  2ail. 

Tîm Caerdydd bechgyn:  3ydd. 

Milano Trios 

British Finals 

16.5.18 Stoke on Trent 11eg allan o 23 tîm. 

Caitlin Boyle, Maisie Gorman, Mia Thomas a 

Georgia Hancock 

 

Mabolgampau 2018: 

Cafwyd diwrnod bendigedig yn stadiwm Leckwith eto eleni, dyma’r canlyniadau: 

1:  Taf 

2:  Elai 

3: Rhymni 

Pencampwyr mabolgampau Bechgyn / Merched: 

7:  Osian Lewis / Erin Williams 

8:  Regan Price / Libby Pearson 

9:  Owen Yeoman / Elin John 

10:  Joe Alexander / Caitlin Boyle 

12:  Jack Hicks-Jones / Summer Allwood 

 

‘Sweeney Todd’.  
Sweeney Todd heb amheuaeth oedd cynhyrchiad mwyaf uchelgeisiol a heriol yr Ysgol gyda cast 

a chriw o dros 100 o ddisgyblion.  Gweithiodd pawb yn galed am fisoedd wrth baratoi am y 

cynhyrchiad gan gynnwys tîm o staff oedd wedi gweithio’n ddiwyd yn y cefndir i sicrhau fod y 

project yn un llwyddiannus.  Gwthio’r ffiniau a herio disgyblion yw rhai o nodwedion amlycaf 

Marc Lewis, Arweinydd Drama yr ysgol ac mae dewis llwyfanu Sweeney Todd gyda cast o 

ddisgyblion medrus yn dystiolaeth pellach o’i ddawn a’i angerdd fel Arweinydd Drama.  Roedd y 

cynhyrchiad yn llwyddiant ysgubol a llongyfrachiadau i bawb fu’n rhan o’r project cyffrous hwn. 
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Gwesteion ac ymwelwyr 
‘Roedd yn bleser croesawu Huw Thomas 
(Arweinydd Cyngor Caerdydd) a Owen Derbyshire, 
Prif Weithredwr cwmni Prosperr (cyn-ddisgybl) fel 
siaradwyr gwadd yn ein seremoni wobrwyo 
flynyddol. Fe anogwyd y myfyrwyr i fod yn 
uchelgeisiol wrth feddwl am eu dyfodol ac i fod yn 
barod i ymroi eu hunain yn llawn er mwyn 
cyrraedd eu huchelgais ac yn ogystal i drysori eu 
Cymreictod wrth iddynt fyw eu bywydau.  
Llongyfarchwyd y disgyblion ar eu perfformiad 
rhagorol yn eu harholiadau haf diwethaf. 

Braf oedd croesawu Ysgol o Ffrainc, Lycee Renoir, 

Limoges a rhoi cyfle i ddisgyblion cymdeithasu gyda disgyblion Plasmawr, Glantaf, Llanhari a 

Garth Olwg a hyfryd oedd cael cwmni staff a disgyblion o Ysgol o Norwy oedd ar ymweliad â 

Chymru i astudio ieithoedd lleiafrifol. 

Braint oedd cynnal cyfarfod ‘Common Purpose’ yn yr Ysgol oedd yn cynnwys ymwelwyr tramor 

â chysylltiad gyda’r Swyddfa Dramor yn San Steffan.  Roedd yn gyfle gwych i sôn wrthynt am 

fanteision Addysg Gymraeg a rhannu ychydig o’n diwylliant gyda hwy. 
 

Y Gymdeithas Rhieni, Athrawon a Staff Plasmawr (CRASP) 

Mae’r Ysgol yn ddyledus i’r gymdeithas rhieni ac athrawon am drefnu 

gweithgareddau codi arian yn ystod y flwyddyn gan gynnwys y 

cwisiau, prydiau bwyd yn nhy bwyta’r ‘Happy Gathering’ a’r ffair 

Nadolig.  Bu’r Ffair Nadolig yn arbennig o lwyddiannus gyda’r neuadd 

yn llawn stondinau safonol.  Crëwyd naws hyfryd i’r ffair gan y Band 

Jazz a’r Clwb Glee.  Cyfrannodd y Ffair Nadolig dros £2k at gyfanswm 

CRASP eleni.  Mae pob ceiniog o’r ymgyrch codi arian yn mynd tuag 

at brynu adnoddau ar gyfer y ganolfan ddysgu, cyfrifiaduron newydd 

a bysiau mini’r ysgol, pethau mae pob disgybl yn elwa ohonynt. Yn 

ystod tymor yr haf, penderfynwyd cofrestru CRASP fel elusen sydd yn 

caniatau mynediad i amrywiaeth o grantiau i’r ysgol yn ogystal a 

medru hawlio Gift Aid ble’n bosib. Mae nifer o gynlluniau ar y gweill, 

os hoffwch wybod mwy, cysylltwch gyda ni. 

 
Gwaith elusennol 
Mae ymateb ein disgyblion i waith elusennol yn rhyfeddol ac eto eleni bu’r disgyblion yn casglu 
arian at elusennau mewn llu o wahanol ffyrdd.  Mae’r disgyblion sy’n aelodau o’r pwyllgor 
elusennol wedi sicrhau bod casgliadau cyson yn digwydd yn ystod y flwyddyn i gefnogi 
elusennau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.  Rhaid canmol haelioni ein teuluoedd sydd wedi 
cyfrannu at gyfanswm o £15,647.00 eleni. 
Aelodau’r Pwyllgor Elusennau:  Macsen Gravelle a Christopher Lowes. 
Yr elusennau sydd wedi elwa o haelioni aelodau o gymuned yr Ysgol eleni yw: 
 



 

19 

 
 
Macmillan, Canolfan Maggie, ‘Bullies Out’, Wythnos yr 
Enfys, Ysbyty Felindre, ‘Epilepsy Action’, BHF, ‘Stand up to 
cancer’, Chwarae Teg, Llamau, Mind Cymru, Barnardos a 
Bwthyn, Capel Salem (ymgyrch y digartref), ymchwil 
Alzheimer’s. 
 
 
 
 

 
Noson elusennol ‘First Give’ – adroddiad: 
Pleser llwyr oedd gwrando ar gyflwyniadau First Give criw disglair o ddisgyblion blwyddyn 9 yn 
ddiweddar. Roedd y disgyblion wedi bod wrthi ers misoedd yn gweithredu’r her gymdeithasol 
hon.  Amcan y cynllun oedd ymchwilio i elusennau lleol oedd yn cefnogi amrywiaeth o faterion 
cymdeithasol.  Ar ôl dewis elusen roedd angen iddynt gynllunio a threfnu gweithgareddau i godi 
arian i’w helusen. Y dasg olaf oedd creu cyflwyniad 5 munud o hyd i’w gyflwyno i banel o 
feirniaid.  Yr elusennau a ddewiswyd oedd Mind, Chwarae Teg, Barnardos, Llamau ac Y Bwthyn. 
Roedd cyflwyniadau’r pum grŵp yn broffesiynol ac yn raenus ac roedd gan y 6 beirniad swydd 
anodd iawn i benderfynu ar enillydd.  
Cafodd pob grŵp glod uchel gan y beirniaid ac rydym yn ddiolchgar iawn i Mrs Lynnette 
Thomas, Mrs Maria McGuigan, Cllr Ashley Lister, Mrs Sian Williams, Emily Pemberton a Daniel 
Jones am fodloni i gymryd rhan yn y noson.  

Y grŵp buddugol ar y noson oedd Jac Harries, 
Zach Mutyambizi, Jac Davies, Owen P ac 
Owen Yeoman. Dewisodd y bechgyn elusen Y 
Bwthyn gan fod Jan Horsey, a fu’n gwarchod 
Jac a Jac am flynyddoedd, wedi defnyddio’r 
Bwthyn yn ystod ei salwch. Trwy fynd ati i 
shafio ei gwallt, llwyddodd y bechgyn i gasglu 
£4,300. Enillodd y bechgyn £1000 
ychwanegol i elusen Y Bwthyn ar y noson. 

Felly mae hospis Y Bwthyn, sy’n cefnogi cleifion sy’n dioddef o gancr, yn derbyn £5,300 at ei 
helusen yn sgil gwaith caled y bechgyn.  
Trwy amrywiaeth o weithgareddau arall megis gwerthu cacennau, golchi ceir, cynnal diwrnodau 
gwisg anffurfiol, raffl, dringo’r wal ddringo i gyfateb ag uchder Yr Wyddfa a threfnu noson o 
'gysgu mewn' yn y neuadd i godi ymwybyddiaeth am ddigartrefedd, llwyddodd y disgyblion godi 
cyfansymiau anhygoel i elusennau Llamau, Barnardos, Mind a Chwarae Teg.  
Hoffwn longyfarch pob un o’r disgyblion a fu’n rhan o’r cynllun First Give. Roedd gweld y 
disgyblion yn blodeuo ac yn tyfu mewn hyder yn hyfryd.  
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Heriau’r dyfodol 

Mae Cynllun Gwella’r Ysgol ar gyfer 2018-19 yn canolbwyntio ar yr agenda codi safonau 

parhaus. Mae hefyd yn rhoi sylw amlwg i gynnal safonau addysgu a dysgu’r ysgol, yn 

canolbwyntio ar y chwyldro cwricwlaidd a lles staff a disgyblion ac yn atgyfnerthu ein 

gweithdrefnau ‘Ymddygiad ar gyfer Dysgu’. Y nod yw sicrhau fod pob disgybl yn cael y cyfle i 

wneud cynnydd ym mhob gwers a bod ymddygiad cymdeithasol ein disgyblion yn briodol ac yn 

sicrhau ein bod fel arweinwyr ysgol yn paratoi ar gyfer y fframwaith arolygu newydd. 

 

Nod sylfaenol yr ysgol yw ‘Rhagoriaeth’ ac mae yna ffocws clir i barhau i godi safonau yn CA3 a 

CA4 gan gynnwys ymysg ein disgyblion mwyaf difreintiedig.  Mae’r newid cymdeithasegol o 

fewn yr ysgol yn parhau i amlygu ei hun ac mae’r broses o ail-drefnu dalgylchoedd ysgolion 

uwchradd cyfrwng Gymraeg Caerdydd diweddar wedi cynyddu’r pegynnu cymdeithasol a welir 

yn yr ysgol.  Bydd angen i ni atgyfnerthu ein systemau cynhwysiant, cynhaliaeth a chefnogaeth i 

ymdopi â’r disgyblion sy’n dod o deuluoedd bregus a difreintiedig ac er mwyn rhoi pob cyfle 

iddynt lwyddo ym Mhlasmawr.   

 
Crynodeb 
Rwyf yn eithriadol o falch o’r ysgol ac rwyf yn benderfynol o sicrhau ei bod yn parhau i ffynnu, 
datblygu a gwella dros y blynyddoedd nesaf.  Hoffwn ddiolch i chi fel rhieni am eich cefnogaeth 
barhaus ac am sefydlu partneriaeth mor gref â’r ysgol. 
 
 
John Hayes,  
Pennaeth 
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Aelodaeth o’r Corff Llywodraethol: 

 

Cymuned Awdurdod Lleol Rheini Staff 
Mrs Mair Parry-

Jones 

 

Mr John Hayes 

Pennaeth 

Mrs Gwenan Williams 

 

Mrs Kathy James 

 

Ms Rebecca Leach 

 

Ms Ruth Parry  

 

Mrs Sara Williams 

 

Mrs Karen Salter 

 

Dr Catrin Redknap 

 

Mrs Catrin James 

 

Mrs Melanie Thomas 

 

Dr Nia Griffiths 

 

Mr John Griffiths 

 

Y Parch. Evan Morgan 

 

Mr Osian Leader Mr Edward Jones 

Dirprwy Bennaeth 

Mrs Cath Thomas 

 

Mr Gareth Owens Dr Kathryn Walters Cynrychiolwyr 

disgyblion 

 

 Dr Arun Midha 

 

Mrs Caroline Cooksley Gareth Scourfield 

Emily Pemberton 

 

Ms Elise Jones fu Ymgynghorydd Her yr ysgol ar ran Consortiwm Canolbarth y De yn ystod 

2017-18.  Diolchwn iddi am ei chefnogaeth yn ystod y flwyddyn a aeth heibio yn ein 

hymdrechion i barhau i godi safonau’r ysgol. 

 

Y Clerc i’r Llywodraethwyr yw Eve Smith sy’n gweithio yn Neuadd y Sir.  Os ydych eisiau 

cysylltu â hi, gallwch wneud hynny ar 029 20872 915.   

 

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr drwy swyddfa’r ysgol. 

 

DATA AR BRESENOLDEB YR YSGOL 2017-18 

 

 Presenoldeb % Absenoldeb wedi ei 

awdurdodi % 

Absenoldeb heb ei 

awdurdodi % 

Blwyddyn 7 95.7 2.7 1.7 

Blwyddyn 8 94.4 3.3 2.0 

Blwyddyn 9 94.0 3.8 2.1 

Blwyddyn 10 94.6 3.0 2.3 

Blwyddyn 11 96.3 2.0 1.7 

Ysgol (11 – 16 oed) 95.0 3.0 2.0 

 

HYFFORDDIANT MEWN SWYDD I ATHRAWON  (HMS) 

Mae’r cyllid a bennir yn flynyddol ar gyfer HMS wedi ei neilltuo ar gyfer cynorthwyo athrawon 

yn y ddarpariaeth o flaenoriaethau cenedlaethol, sef llythrennedd, rhifedd, cymhwyso digidol,  

cynnig cefnogaeth i ddisgyblion a all fod dan anfantais oherwydd tlodi ac amddifadedd a 

datblygiadau cwricwlaidd newydd. 

Mae’r datblygiadau hyn yn cynnwys rhannu un o’n diwrnodau HMS gyda’r staff o’r ysgolion 

cynradd; rhennir ail ddiwrnod HMS gyda phob ysgol uwchradd Gymraeg arall yn ne Cymru ar y 
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thema o wella safonau Cam Allweddol 4 a Cham Allweddol 5.  Roedd y tri diwrnod HMS oedd 

yn weddill yn rhoi sylw i wahanol agweddau o gynllun gwella’r ysgol. 

Mae canran uchel o’n staff hefyd yn gweithio fel arholwyr gyda CBAC ac o’r herwydd, maent 

wedi bod yn rhan o gynllunio arholiadau TGAU a Lefel Uwch newydd.  Rydym yn ystyried hyn 

i fod yn ffordd arbennig o ddatblygu arbenigedd, a chyn belled â phosibl bydd Plasmawr yn 

cefnogi’r staff mewn datblygu’r math yma o waith.  Mae’r ysgol hefyd wedi datblygu dull 

mewnol blaengar o ddatblygu staff drwy ganiatáu iddynt i fonitro ei gilydd yn dysgu; mae hyn y 

galluogi athrawon i adlewyrchu ar eu harferion, gan wella eu sgiliau dysgu ymhellach er budd y 

disgyblion.  Mae’r ysgol yn parhau i gefnogi datblygiad proffesiynol Athrawon sydd Newydd 

Gymhwyso ac athrawon dan hyfforddiant. 

 

GWEITHREDU’R POLISI ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL 

Mae’r ddarpariaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol yn parhau i gael proffil uchel o fewn 

yr ysgol.  Caiff y bloc cefnogaeth dysgu (Bloc M) ei ddefnyddio’n effeithiol fel adnodd, ac mae’r 

tîm yn parhau i wneud gwaith ardderchog mewn cynnig cefnogaeth i ddisgyblion sydd ag ystod 

eang o anghenion.  Mae ymwybyddiaeth o Anghenion Dysgu Ychwanegol, gan gynnwys 

Disgyblion Mwy Abl a Dawnus, yn uchel ymhlith y staff, ac mae’r ysgol wedi cael llwyddiant â’r 

mentrau a gyflwynwyd.  Mae cysylltiadau ardderchog â rhieni ac asiantaethau allanol; ffocws 

cryf ar gysylltiadau rhwng blwyddyn 6 a 7 sy’n cynnwys Fforwm Cydlynwyr Anghenion Dysgu 

Ychwanegol; cydweithrediad effeithiol ag adrannau ac ymateb prydlon ac uniongyrchol i ganran 

uchel o ddisgyblion sydd ag anawsterau darllen a sillafu yn y naill iaith a’r llall a sgiliau wedi eu 

gohirio mewn rhifedd. 

 

Mae arnom ddyled sylweddol am waith ac ymroddiad ein hoedolion sy’n gwirfoddoli, sy’n 

cynorthwyo disgyblion Blwyddyn 7 – 9 â’u darllen a’u rhifedd.  Rydym yn ddiolchgar iawn i’r 

oedolion sy’n gwirfoddoli am eu hymroddiad rhyfeddol – os oes gan unrhyw un ddiddordeb 

mewn gwirfoddoli, yna dylech gysylltu â Mrs Ruth Davies yn yr ysgol. 

 

Mae’r Bloc Cefnogaeth Dysgu, dan arweinyddiaeth Mrs Ruth Davies (Cydlynydd Anghenion 

Dysgu Ychwanegol) yn hafan i ddisgyblion sydd angen lefel dwys o gefnogaeth â’u hanghenion 

dysgu, a all amrywio o anghenion dysgu cyffredinol, anghenion dysgu penodol, ac anghenion 

emosiynol, ymddygiad neu gymdeithasol, i anghenion meddygol, corfforol neu’n ymwneud â’r 

synhwyrau.  Mae hefyd yn darparu lleoliad priodol ar gyfer ein Cynllun Darllen gydag oedolion 

sy’n gwirfoddoli. 

 

Mae’r staff i gyd yn gweithredu’r polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r un ar gyfer Disgyblion 

Mwy Abl a Dawnus.  Mae’r cynlluniau addysg unigol, a lle bo angen hynny, y cynlluniau 

ymddygiad unigol, yn ddogfennau byw a gaiff eu monitro’n rheolaidd.  Mae athrawon ym mhob 

adran yn derbyn pob gwybodaeth angenrheidiol parthed ag unrhyw anghenion ychwanegol sydd 

gan y disgyblion, ac maent yn gwneud defnydd da o’r wybodaeth wrth fynd ati i gynllunio 

gwaith y disgyblion. 

 

Gwneir defnydd effeithiol o bob adnoddau sydd ar gael: staff arbenigol a phwnc, athrawon 

cefnogaeth, cynorthwy-wyr cefnogaeth dysgu, asiantaethau a phartneriaethau allanol, 

cynlluniau darllen, cynlluniau sillafu cartref ac ysgol a chyfraniad rhieni a chyfeillion er budd y 
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disgyblion.  O ganlyniad i hyn oll, gwelir bod disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol 

yn gwneud cynnydd da. 

 

Blaenoriaethau ar gyfer Gwella’r Ysgol, 2018-19: 

1. Anelu bod perfformiad yr ysgol yn y prif dangosyddion CA4 yn cyrraedd o fewn 5% i’w 

thargedau ac o fewn y chwarteli uwch o ran meincnodi Cenedlaethol a chryfhau 

perfformiad y merched yn Mathemateg a Gwyddoniaeth; parhau i wella perfformiad CA3 

y enwedig ar L6+ er mwyn codi uwchben y canolrif ymhob un o’r prif ddangosyddion yn 

enwedig ymhysg ein disgyblion PYDd a pharhau i berfformio’n gryf yn CA5. 

2. Sicrhau bod llais y dysgwr yn cyfrannu at gynlluniau gwella’r ysgol; bod strategaeth clir 

yn ei le ar gyfer cryfhau ‘gwydnwch dysgu’ ein dysgwyr a’n bod yn atgyfnerthu ein 

gweithdrefnau lles emosiynol a iechyd meddwl er mwyn sicrhau darpariaeth addysgiadol 

addas i bob dysgwr. 

3. Parhau i ganolbwyntio ar ansawdd y dysgu, addysgu a chynnydd disgyblion, fel bo y rhan 

fwyaf o'r gwersi a gwaith a welir yn dda neu'n well.  Sicrhau bod safonau marcio, asesu ac 

adborth yn gyson dda neu'n uwch ar draws yr Ysgol.  Sicrhau bod Amser Gwella ac 

Adfyfyrio (AGA) yn cael ei wreiddio gan bob athro ac yn cael effaith buddiol ar gynnydd 

disgyblion 

4. Paratoi ymhellach ar gyfer y cwricwlwm newydd wrth barhau i arbrofi gyda projectau 

traws-bynciol yn CA3, cydweithio gyda’r clwstwr cynradd er mwyn sicrhau bod 

datblygiad medrau yn gyson ar draws y cwricwlwm a hyfforddi staff i fedru cyflwyno 

egwyddorion y cwricwlwm newydd. 

5. Parhau i flaenoriaethu’r Polisi Parch fel sylfaen ethos gadarnhaol yr Ysgol gan 

ganolbwyntio yn benodol ar hybu’r defnydd o’r Gymraeg. 

6. Cydweithio a chyd-gynllunio gyda swyddogion yr Awdurdod Lleol wrth baratoi ar gyfer 

twf pellach o ran niferoedd disgyblion a sicrhau bod sefyllfa gyllidol yr ysgol yn parhau 

yn sefydlog yn y tymor canolig. 

 

 

Atodiad A:  Crynodeb o Gyraeddiadau CA3, 2018. 

Atodiad B:  Crynodeb o Berfformiad Ysgol Uwchradd (SSSP) 2017. 

Atodiad C:  Ffigurau ariannol terfynol ar gyfer 2017-18. 

Atodiad Ch:  Dyddiadau’r flwyddyn academaidd ar gyfer 2018-19. 

Atodiad D:  Hawl rhieni i alw am gyfarfod.



Crëwyd yr adroddiad gan DEWi ar 12/07/2018  Tudalen  1 o 2  

Mae'r adroddiad hwn yn defnyddio data  2017 ar gyfer gwybodaeth gymharol yr ALl a Chymru

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Rhif yr ALl/Ysgol:681/4072
Caerdydd

Gwybodaeth gymharol yr ysgol: Asesiadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol 2018
Cyfnod Allweddol 3

Canran y bechgyn, merched a disgyblion sy'n cyflawni'r lefel disgwyliedig o leiaf  (Lefel 5+): 

Bechgyn Merched Disgyblion
Ysgol 2018 ALl 2017 Cymru 2017 Ysgol 2018 ALl 2017 Cymru 2017 Ysgol 2018 ALl 2017 Cymru 2017

Saesneg 96 88 87 99 94 94 97 91 90
Cymraeg 92 92 91 99 98 96 96 95 94
Mathemateg 94 87 89 97 91 93 96 89 91
Gwyddoniaeth 99 92 91 100 95 96 99 94 94
DPC 92 83 84 97 89 91 95 86 87

Perfformiad yr ysgol dros amser (2014 - 2018)

Nodiadau:
1. Mae'r ffigurau ar gyfer Cymraeg yn cyfeirio at gyrhaeddiad Cymraeg iaith gyntaf yn unig
2. DPC = Dangosydd Pynciau Craidd. I sicrhau DPC, mae'n rhaid i ddisgybl gyflawni o leiaf lefel 5 disgwyliedig mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth
a naill ai Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf
3. Os nad oedd unrhyw ddisgyblion yn gymwys i'w hasesu mewn pwnc ar gyfer blwyddyn benodol bydd y graff yn terfynu a dangos bwlch ar gyfer y
flwyddyn honno.
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Mae'r adroddiad hwn yn defnyddio data  2017 ar gyfer gwybodaeth gymharol yr ALl a Chymru

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Rhif yr ALl/Ysgol:681/4072
Caerdydd

Gwybodaeth gymharol yr ysgol: Asesiadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol 2018
Cyfnod Allweddol 3

Canran disgyblion sy'n cyflawni'r lefel disgwyliedig (Lefel 5+) 

Bechgyn Merched Disgyblion
Ysgol 2018 ALl 2017 Cymru 2017 Ysgol 2018 ALl 2017 Cymru 2017 Ysgol 2018 ALl 2017 Cymru 2017

Cymraeg Ail Iaith 0 78 78 0 89 90 0 83 84
Iaith Dramor Fodern 93 78 82 98 87 92 96 82 87
Dylunio a Thechnoleg 88 88 91 99 92 96 93 90 93
Technoleg Gwybodaeth a
Chyfathrebu 98 88 92 100 93 96 99 90 94

Hanes 96 88 89 100 93 95 98 90 92
Daearyddiaeth 97 87 89 99 92 95 98 90 92
Celf a Dylunio 100 88 90 100 97 97 100 92 94
Cerddoriaeth 88 90 91 97 94 96 92 92 93
Addysg Gorfforol 98 93 92 97 93 94 97 93 93

Perfformiad yr ysgol dros amser (2014 - 2018)

Nodiadau:
1. Os nad oedd unrhyw ddisgyblion yn gymwys i'w hasesu mewn pwnc ar gyfer blwyddyn benodol bydd y graff yn terfynu a dangos bwlch ar gyfer y
flwyddyn honno.
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Iaith Dramor 
Fodern 

Dylunio a 
Thechnoleg

Technoleg 
Gwybodaeth a 
Chyfathrebu

Hanes Daearyddiaeth Celf a Dylunio Cerddoriaeth Addysg Gorfforol
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161

gofrestrodd 

am o leiaf un 

cymhwyster

enillodd 

drothwy 

Lefel 1

enillodd 

drothwy 

Lefel 2

enillodd drothwy Lefel 2 gan 

gynnwys TGAU mewn 

Saesneg neu Cymraeg iaith 

gyntaf a mathemateg

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 9 fesul 

disgybl wedi'i 

chapio (2)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 8 fesul 

disgybl wedi'i 

chapio (2)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 

eang am bob 

disgybl

100 99 83 70 378 350 534

99 93 70 58 361 336 482

99 94 67 55 351 326 459

100   . .  . .   . . . . 357 533

100   . .   . .   . . . . 239 537

91

gofrestrodd 

am o leiaf un 

cymhwyster

enillodd 

drothwy 

Lefel 1

enillodd 

drothwy 

Lefel 2

enillodd drothwy Lefel 2 gan 

gynnwys TGAU mewn 

Saesneg neu Cymraeg iaith 

gyntaf a mathemateg

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 9 fesul 

disgybl wedi'i 

chapio (2)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 8 fesul 

disgybl wedi'i 

chapio (2)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 

eang am bob 

disgybl

100 99 80 71 363 334 501

99 92 66 55 351 326 462

99 93 62 51 338 314 435

99   . .  . .   . . . . 342 505

99   . .   . .   . . . . 235 514

70

gofrestrodd 

am o leiaf un 

cymhwyster

enillodd 

drothwy 

Lefel 1

enillodd 

drothwy 

Lefel 2

enillodd drothwy Lefel 2 gan 

gynnwys TGAU mewn 

Saesneg neu Cymraeg iaith 

gyntaf a mathemateg

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 9 fesul 

disgybl wedi'i 

chapio (2)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 8 fesul 

disgybl wedi'i 

chapio (2)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 

eang am bob 

disgybl

100 100 87 67 398 371 577

99 94 74 62 371 346 503

100 96 73 59 364 339 484

100   . .  . .   . . . . 372 562

100   . .   . .   . . . . 243 559

(1)

(2)

Gweler y nodiadau am rhagor o fanylion.

..

Ysgol 14/15/16

I gael manylion ar gymhwysterau sydd  wedi'u cymeradwyo, sgôr pwyntiau a chyfraniad at y throthwy, gweler gwefan Cymwysterau Cymru

(QiW) http://www.qiw.wales/

Cyfrifir y sgôr pwyntiau 9 / 8 wedi'I chapio gan ddefnyddio y 9 / 8 canlyniad gorau ond rhaid cynnwys rhai pynciau penodol.

Data ddim ar gael.

Nifer y merched yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2017 :

Canran y merched yn blwyddyn 11 a:

Ysgol 2016/17

Ardal ALl 2016/17

Cymru 2016/17

Ysgol 15/16/17

Canran y bechgyn yn blwyddyn 11 a:

Ysgol 2016/17

Ardal ALl 2016/17

Cymru 2016/17

Ysgol 15/16/17

Ysgol 14/15/16

Ysgol 15/16/17

Ysgol 14/15/16

Nifer y bechgyn yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2017 :

Canran y disgyblion yn blwyddyn 11 a:

Ysgol 2016/17

Ardal ALl 2016/17

Cymru 2016/17

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr SSSP 2017
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol (1) Rhif ALl/Ysgol

Disgyblion yn blwyddyn 11

Nifer y disgyblion yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2017 :
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Disgyblion yn blwyddyn 11

Nifer y disgyblion yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2017 : 161

Saesneg/ 

Cymraeg
Saesneg 

Cymraeg 

(2)
Gwyddoniaeth Mathemateg

Mathemateg - 

Rhifedd

Gorau o 

Fathemateg

Dangosydd 

Pynciau 

Craidd (3)

87 78 84 80 68 67 71 68

67 66 83 81 62 60 65 57

65 64 74 76 59 57 62 53

85 79 79 82  . .  . .  . .   . . 

84 80 77 82  . . . . . .   . . 

Nifer y bechgyn yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2017 : 91

Saesneg/ 

Cymraeg
Saesneg 

Cymraeg 

(2)
Gwyddoniaeth Mathemateg

Mathemateg - 

Rhifedd

Gorau o 

Fathemateg

Dangosydd 

Pynciau 

Craidd (3)

84 77 80 77 69 70 74 69

Ardal ALl 2016/17 61 60 77 80 61 60 65 54

Cymru 2016/17 58 56 65 73 57 57 62 49

Ysgol 15/16/17 79 73 72 82  . .  . .  . .   . . 

Ysgol 14/15/16 77 72 68 81  . . . . . .   . . 

Nifer y merched yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2017 : 70

Saesneg/ 

Cymraeg
Saesneg 

Cymraeg 

(2)
Gwyddoniaeth Mathemateg

Mathemateg - 

Rhifedd

Gorau o 

Fathemateg

Dangosydd 

Pynciau 

Craidd (3)

91 80 90 84 67 63 67 67

74 73 90 83 64 60 66 60

Cymru 2016/17 73 72 82 78 60 56 63 57

Ysgol 15/16/17 91 85 86 82  . .  . .  . .   . . 

Ysgol 14/15/16 90 88 85 83  . . . . . .   . . 

(1)

(2) Nodwch mai enwadur y dangosydd yma yw’r disgyblion yn blwyddyn 11 a geisiodd arholiad Cymraeg Iaith Gyntaf,

yn hytrach na chyfanswm yr holl ddisgyblion yn blwyddyn 11. 

(3)

..

(QiW) http://www.qiw.wales/

O 2017 ymlaen nid yw Llenyddiaeth Cymraeg a Saesneg yn cyfri yn y Dabgosydd Pynciau Craidd

Data ddim ar gael.

Ysgol 2016/17

Canran y merched yn blwyddyn 11 a:

ennillodd A *-C mewn :

Ysgol 2016/17

Ardal ALl 2016/17

I gael manylion ar gymhwysterau sydd  wedi'u cymeradwyo, sgôr pwyntiau a chyfraniad at y throthwy, gweler gwefan Cymwysterau Cymru

Ardal ALl 2016/17

Cymru 2016/17

Ysgol 15/16/17

Ysgol 14/15/16

Canran y bechgyn yn blwyddyn 11 a:

ennillodd A *-C mewn :

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr SSSP 2017
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol (1)

Canran y disgyblion yn blwyddyn 11 a:

ennillodd A *-C mewn :

Ysgol 2016/17
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Cyflawniad y Tystysgrif Her Sgiliau gan ddisgyblion ym mlwyddyn 11

Cyflawniad y 

Tystysgrif Her 

Sgiliau Sylfaenol

Cyflawniad y 

Tystysgrif Her 

Sgiliau 

Cenedlaethol / 

Sylfaenol

Cyflawniad y 

Tystysgrif Her 

Sgiliau Sylfaenol

Cyflawniad y 

Tystysgrif Her 

Sgiliau 

Cenedlaethol / 

Sylfaenol

Cyflawniad y 

Tystysgrif Her 

Sgiliau Sylfaenol

Cyflawniad y 

Tystysgrif Her 

Sgiliau 

Cenedlaethol / 

Sylfaenol

11 93 14 89 6 99

18 66 21 62 14 69

19 70 23 66 15 75

 . .  . .  . .  . .  . .  . . 

 . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Ionawr 2017: 87 Ionawr 2017: 38 Ionawr 2017: 49

Canran y disgyblion 

17 oed a 

gofrestrodd am 

gyfaint o ddysgu yn 

gyfartal i 2 lefel A 

ac yn ennill y 

trothwy Lefel 3

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog eang 

am bob disgybl 

17 oed

Canran y disgyblion 

17 oed a 

gofrestrodd am 

gyfaint o ddysgu yn 

gyfartal i 2 lefel A 

ac yn ennill y 

trothwy Lefel 3

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog eang 

am bob disgybl 

17 oed

Canran y disgyblion 

17 oed a 

gofrestrodd am 

gyfaint o ddysgu yn 

gyfartal i 2 lefel A 

ac yn ennill y 

trothwy Lefel 3

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog eang 

am bob disgybl 

17 oed

99 832 97 794 100 862

98 772 97 732 98 811

97 731 96 681 98 773

98 936 96 860 99 1000

98 979 97 921 99 1028

Cyflawniad y Tystysgrif Her Sgiliau (unrhyw lefel ôl-16) gan ddisgyblion 17 oed

Canran y disgyblion 

17 oed:

Canran y bechgyn 

17 oed:

Canran y merched 

17 oed:

78 68 86

75 68 81

64 59 69

 . .  . .  . . 

 . .  . .  . . 

(1)

Ysgol 14/15/16

I gael manylion ar gymhwysterau sydd  wedi'u cymeradwyo, sgôr pwyntiau a chyfraniad at y throthwy, gweler gwefan Cymwysterau Cymru

(QiW) http://www.qiw.wales/

Ysgol 15/16/17

Ysgol 14/15/16

Ysgol 2016/17

Ardal ALl 2016/17

Cymru 2016/17

Ysgol 15/16/17

Nifer y disgyblion 17 oed a 

oedd ar y gofrestr yn

Nifer y bechgyn 17 oed a 

oedd ar y gofrestr yn

Nifer y maerched 17 oed a 

oedd ar y gofrestr yn

Ysgol 2016/17

Ardal ALl 2016/17

Cymru 2016/17

Ysgol 2016/17

Ardal ALl 2016/17

Cymru 2016/17

Ysgol 15/16/17

Ysgol 14/15/16

Disgyblion 17 oed

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr SSSP 2017
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol (1) Rhif ALl/Ysgol

Canran y disgyblion yn 

blwyddyn 11 a:

Canran y bechgyn yn 

blwyddyn 11 a:

Canran y merched yn 

blwyddyn 11 a:



.. Data ddim ar gael.
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Nifer o Unedau AAA/Dosbarthiadau Arbennig 2017: 0

Nifer y disgyblion ar y gofrestr ym mlwyddyn 11 2017: 

6.4

Canran y disgyblion yn blwyddyn 11 ar y gorestr AAA 2017: 10.6

(1)

161

Canran y disgyblion o oedran ysgol gorfodol a hawl i gael prydau am ddim yn 15/16/17 (1) :

Yn cael ei ddefnyddio yn y tablau meincnodi prydau am ddim. Dangosir hwn ar gyfer ysgolion uwchradd prif ffrwd yn unig.

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr SSSP 2017
Math o Ysgol: Comprehensive 11-18 Rhif ALl/Ysgol

Iaith yr Ysgol: Welsh medium



NEWIDIADAU I’R MODD Y CYNHYRCHIR YR YSTADEGAU HYN

1.

2.

3.

4.

5.

Er gwybodaeth, dyma'r newidiadau a wnaed yn 2015/16:

1.

2.

Ni fyddwn yn cyhoeddi Bagloriaeth Cymru mewn ffigurau cenedlaethol yn 2017. Mae data ar 

Fagloriaeth Cymru wedi'i chynnwys yn y SSSP dros dro hon fel y gellir dilysu'r data. Mae 

cyflwyniad y data yn y SSSP dros dro hon yn arbrofol a gall newid erbyn i'r SSSP terfynol gael 

ei gynhyrchu ym mis Rhagfyr. Byddem yn hapus i dderbyn unrhyw sylwadau sydd gennych ar 

sut y dylid adrodd hyn y SSSP yn y dyfodol.

Gwnaed pedwar newid allweddol i’r data mesurau perfformiad CA4 yn y datganiad hwn ar gyfer 

2015/16:  

Caiff perfformiad ysgol ei adrodd bellach ar sail carfan Blwyddyn 11 yn hytrach na disgyblion 

15 oed ar ddechrau’r flwyddyn. Mae carfan Blwyddyn 11 yn seiliedig ar nifer y disgyblion a 

oedd wedi’u cofrestru ym Mlwyddyn 11 yr ysgol ar 12 Ionawr 2016, sef dyddiad cyfrifiad yr 

ysgol. Dyma newid a argymhellwyd yn sgil yr Adolygiad o Gymwysterau 14-19 yng Nghymru. 

Ceir rhagor o wybodaeth yn yr adran Nodiadau.

Mae data ar gyfer 2013/14 a 2014/15 wedi'u selio ar disgyblion 15 oed.

Mewn blynyddoedd blaenorol, roedd y data yn seiliedig ar ysgolion prif ffrwd, ysgolion 

arbennig, ysgolion annibynnol ac Unedau Cyfeirio Disgyblion, ac nid oedd yn cynnwys 

disgyblion a gafodd addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) ond na aeth i Uned Cyfeirio 

Disgyblion. Eleni, yn dilyn ymgynghoriad, bydd y data ychwanegol hyn yn cael eu cynnwys yn 

ein canlyniadau. 

O 2017 ymlaen, ni fydd cymwysterau llenyddiaeth yn cyfrif tuag at yr elfennau llythrennedd yn 

y sgôr ‘Cap 9’ neu Lefel 2 cynwysedig, ond gallant gyfrif o hyd yn yr elfennau nad ydynt yn 

benodol i bwnc.

TGAU Mathemateg Newydd

Dyma'r haf cyntaf y bydd disgwyl i ddisgyblion sefyll dau TGAU Mathemateg –hynny yw, TGAU 

Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd.

Adrodd  cyflawniad y Fagloriaeth Cymru

Ceir gwybodaeth ychwanegol yr y nodiadau:

Cap ar gymwysterau nad ydynt yn TGAU o ran mesurau trothwy

O 2017 ymlaen, bydd uchafswm o 2 gymhwyster galwedigaethol (hynny yw, cymwysterau nad 

ydynt yn TGAU) yn cyfrif tuag at fesurau trothwy, yn  ddibynnol ar faint y cymhwyster (hynny 

yw, dim mwy na 40% o'r trothwy).

Llenyddiaeth mewn mesurau trothwy

Mae nifer o newidiadau allweddol wedi'u gweithredu i ddata mesurau perfformiad 

CA4 yn y flwyddyn academaidd 2016/17:

Cyflwyno'r sgor pwyntiau 9 wedi'i chapio

Mae'r mesur ‘Cap 9’ yn ffocysu ar ganlyniadau disgyblion Blwyddyn 11 ar gyfer naw o'r 

cymwysterau sydd ar gael yng Nghymru, gan gynnwys gofynion penodol i bwnc.

Mae'r prif newidiadau o'u cymharu â'r sgôr pwyntiau wedi'i chapio flaenorol fel a ganlyn:

– Cynnydd o wyth i naw TGAU neu gyfaint cyfwerth o gymwysterau

– Cyflwyno gofynion cyrhaeddiad penodol i bwnc yn: Cymraeg/Saesneg, Mathemateg-Rhifedd, 

Mathemateg a Gwyddoniaeth.



3.

4.

Yn y gorffennol roedd canlyniadau ar gyfer Cymru yn cynnwys ysgolion annibynnol. Yn 

dechrau eleni nid yw ysgolion annibynnol wedi'u cynnwys yng nghanlyniadau Cymru.

Yn y data cyfartaledd dros amser, mae data ar gyfer blynyddoedd cynt wedi'i selio ar 

ddisgyblion 15 oed. Mae data 2016 wedi'i selio ar ddusgyblion ym mlwyddyn 11.



Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Governor Approved Budget/        

Cyllideb a Gymeradwywyd 

gan y Llywodraethwyr

Actual Expenditure/ 

Gwariant Cyflawnedig

£ £ £ £

Staffing costs/Costau Staff 

Teaching Costs/Costau Addysgu        3,563,594 3,541,571 

Special Needs Teachers/Athrawon Anghenion Arbennig 62,167 74,393 

Teachers for statemented pupils/Athrawon ar gyfer disgyblion 

sy'n destun datganiad
0 0 

Short Term Supply/Llanw Byr Dymor 20,000 45,821 

Long Term Supply/Llanw Hir Dymor 71,532 49,111 

Special Needs Support Staff/Staff Cymorth Anghenion Arbennig                            118,157 126,472 

Nursery Assts/ Teachers Aides / Adult Helpers/Cynorthwywyr 

Meithrinfa/ Cymhorthion Athrawon / Cynorthwywyr 
322,081 280,497 

Foreign Language Assistants/Cynorthwywyr Ieithoedd Tramor 15,165 14,462 

Technicians/Technegwyr          77,093 76,719

Mid Day Supervisors/Gorychwylwyr Canol Dydd 8,270 8,661

Library Staff / Attend Officer/Staff Llyfrgell  / Swyddog 

Presenoldeb 0 0

Administrative Staff/Staff Gweinyddol    173,648 185,325

Non teaching supply costs/Costau llanw staff heb fod yn 

athrawon            0 0

Training Costs/Costau hyfforddi 48,514 74,613

Other Staff Costs/Costau staff eraill 25,120 45,611

Performance Management/Rheoli Perfformiad                 0 0

Total Staffing Costs/Cyfanswm Costau Staff       4,505,341 4,523,256

Premises Related Costs/Costau Eiddo                        

Caretaking Staff/Staff Gofalwyr                  80,076 85,643

Domestic Staff/Staff Domestig       0 621

Grounds Staff/Staff y Tir               7,200 6,412

Cleaning Costs/Costau Glanhau        183,582 187,548

Energy Costs/Costau Ynni 69,902 66,502

Rates/Cyfraddau 128,493 128,493

Repairs and Maintenance/Atgyweiriau a Chynhaliaeth             47,119 91,776

Water/Dŵr      9,827 12,462

Total Premises Related Costs/Cyfanswm Costau Eiddo      526,199 579,457

Transport Costs/Costau Cludiant 

Pupil Transport Costs/Costau Cludiant Disgyblion 0 0

Staff Transport Costs/Costau Cludiant Staff  0 0

Vehichle Costs/Costau Cerbydau  18,000 21,802

Total Transport Costs/Cyfanswm Costau Cludiant 18,000 21,802

Supplies and Services/Cyflenwadau a Gwasanaethau 

Teaching Materials/Adnoddau Addysgu  88,900 94,246

Equipment, Furniture, Materials & music tuition/Offer, Dodrefn, 

Deunyddiau a hyfforddiant cerddoriaeth 4,400 7,865

Library Books & Materials/Llyfrau a Deunyddiau Llyfrgell    0 0

Catering Costs/Costau Arlwyo         0 -222 

Unallocated / Savings to be found/Arian heb ei ddosbarthu / 

Cynilion  21,733 0

Communications Equipment and Services/Offer a Gwasanaethau 

Cyfathrebu       51,000 62,776

Consultants Fees/Ffioedd Ymgynghorwyr  0 0

Examinations Fees/Ffioedd Arholiadau 125,000 122,590

Games & School Activities/Gemau a Gweithgareddau Ysgol 
9,000 11,496

Clerk to Governing Body/Clerc y Corff Llywodraethu 1,500 1,163

Other office costs/Costau swyddfa eraill                   766 0

Printing & Stationery/Argraffu a Deunydd Ysgrifennu                   0 -4,086 

Pupil Exclusions/Gwaharddiadau Disgyblion 0 0

Subsistence and expenses/Cynhaliaeth a threuliau 500 305

Total Supplies and Services/Cyfanswm Cyflenwadau a 

Gwasanaethau 302,799 296,132

Central Services/Gwasanaethau Canolog 

School Meals/Prydau Ysgol             26,580 26,589

Service Level Agreements/Trefniadau Lefel Gwasanaeth 59,902 65,356

Total for Central Services/Cyfanswm ar gyfer Gwasanaethau 

Canolog 86,482 91,945

THE CITY OF CARDIFF COUNCIL/GYNGOR DINAS CAERDYDD

SCHOOLS OUTTURN OF EXPENDITURE/CANLYNIAD GWARIANT YSGOLION 2017-2018

Governing Body/Corff Llywodraethu of: 



Income/Incwm 

Additional Central Funding/Nawdd Canolog Ychwanegol  -205,112 -83,527 

Community Education/Addysg Cymunedol  0 0

Donations/Rhoddion            -46,000 -87,039 

Lettings/Gosodiadau          -24,000 -18,796 

Other Income/Incwm arall -9,844 -31,227 

Grant Income/Incwm rhent                0 -188,293 

Sales/Gwerthiannau            0 0

School Meals Recharge/Talu am Brydau Ysgol                0 0

Training and Tuition Income/Incwm Hyfforddiant -21,000 -25,718 

Total Income/Cyfanswm Incwm -305,956 -434,601 

Interest and Other/Llog ac Arall           

Interest on investments/Llog ar fuddsoddiadau 0 0

School Investments/Buddsoddiadau Ysgol 0 0

Withdrawl Investments/Buddsoddiadau Dileadau 0 0

School Deficit/Gwariant Ysgol  

Temporary Loans/Benthyciadau Dros Dro 0 0

Temporary Loans/Benthyciadau Dros Dro 0 0

Interest/Llog      -2,000 -2,180 

-2,000 -2,180 

Total Interest and Other/Cyfanswm Llog ac arall  

Total Net Expenditure/Cyfanswm Gwariant Net                         5,130,865 5,075,812

Less Uninvested Balance Brought Forward/Llai'r Balans na 

fuddsoddwyd a ddygwyd ymlaen -70,275 

Less earmarked Rates/Llai'r Cyfraddau a glustnodwyd -128,493 -128,493 

Contribution to / from balances/Cyfraniad i / o falansys                       -15,222 

Revised Net Expenditure/Gwariant Net Diwygiedig  4,932,098 4,932,097

Summary/Crynodeb 

Total resources available in 2017-2018  / Cyfanswm adnoddau 

ar gael yn 2017-2018 £

School balances Brought forward from 2016-2017/Balansau ysgol 

a ddygwyd ymlaen o 2016-2017 70,274.83

School Loans Brought forward from 2016-2017/Benthyciadau 

Ysgol a Ddygwyd ymlaen o 2016-2017 0.00

Prior Year Adjustment/Cyn Addasiad Blwyddyn                                0.00

Total delegated resources/Cyfanswm adnoddau dirprwyedig          
5,060,590

Total/Cyfanswm 5,130,864.83

Actual Expenditure/Gwariant Cyflawnedig 5,075,811.66

Less change in investments/Llai'r newid mewn buddsoddiadau 
0.00

Less  Movements  in Temporary Loan/Llai'r Symudiadau â 

Benthyciadau Dros Dro  0.00

Less variance in earmarked rates/Llai'r amrywiant â chyfraddau a 

glustnodir                  0.00

Total balance carried forward to 2018-2019/Cyfanswm Balans a 

ddygwyd ymlaen i 2018-2019 55,053.17

Statement of Balances Held/Datganiad Balansau       £

Uninvested Balance as at 31st March 2018/Balans na 

fuddsoddwyd ar 31 Mawrth 2018 55,053.17

Invested Balance as at 31st March 2018/Balans a fuddsoddwyd ar 

31 Mawrth 2018 0.00

Outstanding Loans as at 31st March 2018/Benthyciadau dros ben 

ar 31 Mawrth 2018 0.00

Total Balances held as at 31st March 2018/Cyfanswm Balansau 

ar 31 Mawrth 2018 55,053.17

for Corporate Director Resources

Prif Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau
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Atodiad Ch:  Dyddiadau’r flwyddyn academaidd ar gyfer 2018-19. 

Tymor yr hydref: 

Cychwyn:  03/09/18 

Hanner tymor:  29/10/18 - 02/11/18 

Gorffen: 21/12/18 

Tymor y gwanwyn: 

Cychwyn: 07/01/2019 

Hanner tymor: 25/02/2019 - 01/03/2019 

Gorffen:   12/04/2019 

Tymor yr haf: 

Cychwyn: 29/04/19 

Gŵyl y Banc: 06/05/19 

Hanner tymor: 27/5/2019 - 31/05/2019 

Gorffen: 22/07/2019 
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Atodiad D:  Eich hawl i ofyn am gyfarfod â chorff llywodraethu’r ysgol 

Annwyl Riant 

Rwyf yn ysgrifennu atoch ar ran y corff llywodraethu i roi gwybod i chi am newidiadau i’r 

rheoliadau a threfniadau newydd o ran cael cyfarfod â chorff llywodraethu’r ysgol. 

Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (y Ddeddf) yn dileu’r gofyniad i 

gyrff llywodraethu ysgolion gynnal cyfarfod blynyddol â rhieni, a chyflwynwyd trefniadau 

newydd yn lle hynny er mwyn galluogi rhieni i ofyn am hyd at 3 chyfarfod â chorff 

llywodraethu’r ysgol yn ystod unrhyw flwyddyn ysgol ynghylch materion sy’n peri pryder 

iddynt.  Dan y Ddeddf bydd angen bodloni pedwar amod os yw rhieni yn dymuno arfer eu 

hawliau i gynnal cyfarfod. 

1. Bydd angen i Rieni lunio deiseb o blaid cynnal cyfarfod. 

Bydd angen i rieni o leiaf 30 o ddisgyblion a gofrestrwyd yn yr ysgol lofnodi’r ddeiseb. Os deiseb 

ar bapur ydyw, rhaid rhoi llofnod ysgrifenedig yn ogystal â nodi enw a dosbarth pob plentyn sy’n 

ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol. Os deiseb electronig ydyw, y ‘llofnod’ sydd ei angen yw enw’r 

rhiant wedi’i deipio yn ogystal ag enw a dosbarth pob plentyn sy’n ddisgybl cofrestredig yn yr 

ysgol a chyfeiriad e-bost pob rhiant sy’n ‘llofnodi’ y ddeiseb electronig. 

2. Rhaid galw’r cyfarfod i drafod materion sy’n effeithio ar yr ysgol.  Ni ellir galw’r cyfarfod i 

drafod materion megis cynnydd disgyblion unigol, nac i wneud cwyn yn erbyn aelod o staff neu 

gorff llywodraethu’r ysgol.  Dylai’r ddeiseb gynnwys manylion cryno’r mater/materion i’w 

trafod, a’r rhesymau dros alw’r cyfarfod. Dylid nodi’r wybodaeth hon yn glir ar frig y ddeiseb, 

gyda llofnodion y rhieni yn ymddangos islaw hynny. 

3. Gellir cynnal hyd at dri chyfarfod yn ystod y flwyddyn ysgol.  Mae’r gyfraith yn galluogi 

rhieni i arfer eu hawliau i ofyn am hyd at dri chyfarfod â chorff llywodraethu ysgol yn ystod y 

flwyddyn ysgol. 

4. Rhaid bod o leiaf 25 diwrnod ysgol yn weddill yn y flwyddyn ysgol.  Un o amodau’r gyfraith 

yw bod rhaid bod o leiaf 25 diwrnod ysgol yn weddill yn y flwyddyn ysgol pan gyflwynir y 

ddeiseb i’r ysgol er mwyn gallu cynnal y cyfarfod.  Ystyr “diwrnod ysgol” yw diwrnod pan fo’r 

ysgol ar agor i ddisgyblion: Nid yw hyn yn cynnwys penwythnosau, gwyliau cyhoeddus, gwyliau 

ysgol na diwrnodau HMS. 

 

Y cyfeiriad ar gyfer cyflwyno deiseb yn gofyn am gyfarfod â chorff llywodraethu’r ysgol yw: 

Cadeirydd y Llywodraethwyr,  

d/o Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Heol Pentrebaen, Y Tyllgoed, Caerdydd CF5 3PZ. 

 

Mae rhagor o wybodaeth ar sut y gall rhieni fynd ati i ofyn am gyfarfod â’r corff llywodraethu ar 

gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn: 

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/parents-meetings-

statutoryguidance/?lang=cy 

 

Yn gywir, 

 

Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Plasmawr 
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