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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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Annwyl Riant/Warcheidwad 

  

Ysgrifennaf atoch fel Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Plasmawr ar ddiwedd blwyddyn a 

ddaeth i ben mewn modd nad oeddem wedi ei ragweld fis Medi y llynedd. 

  

Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn cynnig tystiolaeth o lwyddiannau’r ysgol yn ystod y 

flwyddyn academaidd ddiwethaf hyd at fis Mawrth eleni. Yn ystod y cyfnod hwn cafodd y 

disgyblion gyfleoedd i ffynnu mewn amrywiaeth o feysydd, ac mae’n bwysig ein bod yn nodi 

hynny. Hoffwn ddiolch i staff yr ysgol am eu hymrwymiad wrth iddynt gynnig y cyfoeth hwn o 

weithgareddau i’r disgyblion. Bu’r cydweithrediad rhwng staff, disgyblion a rhieni yn rhan 

allweddol o fywyd yr ysgol unwaith eto, ac mae pwysigrwydd hynny wedi ei amlygu hyd yn oed 

yn fwy dros y misoedd diwethaf. 

  

Fel y gwyddom yn dda, mae pandemig Covid-19 wedi golygu newidiadau sylfaenol i’n ffordd o 

fyw a gweithio. Mae’r byd addysg wedi gorfod ymateb i heriau digynsail, ac mae ysgolion yn 

parhau i orfod addasu i amgylchiadau sy’n newid. Ers mis Mawrth mae’r staff ym Mhlasmawr 

wedi cyflawni gwaith rhagorol yn ymateb yn gyflym i sefyllfa gymhleth, wrth gynllunio a 

chyflwyno’r ddarpariaeth addysgol, gofalu am les emosiynol eu disgyblion, a sicrhau amgylchedd 

diogel a chynhaliol ar eu cyfer. Fel llywodraethwyr gallwn dystio i’r gwaith diflino sydd wedi 

digwydd drwy rwydweithiau niferus a hefyd ar safle’r ysgol. Hoffwn gydnabod arweiniad cadarn 

y Pennaeth drwy gydol y flwyddyn, ac yn arbennig yn ystod y misoedd diwethaf. Rwy’n 

ffyddiog y bydd ef, ei Dîm Arwain a holl staff yr ysgol yn gweithredu gyda’r un ymroddiad yn 

ystod y flwyddyn sy’n dod, i feithrin, cynnal ac ehangu gorwelion y disgyblion.  

 

Mae wedi bod yn fraint cael bod yn Gadeirydd ar Lywodraethwyr yr ysgol yn ystod y flwyddyn 

ddiwethaf, a thros y tair blynedd cyn hynny. Hoffwn ddiolch i fy nghyd lywodraethwyr am eu 

cefnogaeth, ac i Mair Parry Jones am gymryd yr awenau fel Cadeirydd interim o ganol mis Awst. 

Dymunaf yn dda i’r ysgol yn ystod y flwyddyn sy’n dod. 

  

Dr Catrin Redknap 

Cadeirydd y Corff Llywodraethu  
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Rhagarweiniad gan John Hayes, Pennaeth. 
 

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

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

harweinyddiaeth fedrus o’r Corff Llywodraethol yn ystod ei chyfnod fel Cadeirydd. 

 

Caiff y flwyddyn 2019-20 ei gofio fel blwyddyn COVID-19 a’r ‘clo mawr’.  Pan adroddwyd am y 

feirws yn gyntaf yn Tsieina ychydig cyn y Nadolig 2019, doedd neb yn meddwl y byddai'r feirws 

yn cael effaith bell-gyrhaeddol, fyd eang; yn bandemig fyddai’n lladd cannoedd o filoedd o bobl 

ledled y byd. 

 

Defnyddiwyd y term ‘digyffelyb’ ar sawl achlysur i 

ddisgrifio sefyllfa COVID-19 ac mae’n gwbl addas 

ar gyfer ei effaith ar ysgolion.  Bu’r cyfnod ‘clo’ yn 

gwbl ddieithr i staff, disgyblion a rhieni, ac roedd 

pawb yn ysu i ddychwelyd i elfen o normalrwydd.  

Mae’r sefyllfa wedi creu heriau di-ri i gymuned yr 

ysgol, ac mae pawb wedi gorfod addasu yn gyflym i 

ffordd newydd a gwahanol iawn o weithio. 

 

Iechyd a lles pob aelod o gymuned yr ysgol oedd 

yn flaenoriaeth i’n cynllunio a’n darpariaeth, a mynegwyd hynny wrth rieni yn gyson mewn 

cylchlythyron electroneg oedd yn linyn cyswllt rhwng yr ysgol a theuluoedd.  Mae’r defnydd o 

dechnoleg ddigidol wedi bod yn fendith yn ystod y cyfnod hwn, gan ganiatáu i staff yr ysgol 

fedru cyfathrebu yn gyson â’r dygwyr a’u rhieni. 

Treuliodd y staff pob diwrnod gwaith yn paratoi pecynnau i’w dosbarthiadau ar Moodle, MS 

Teams a llwyfannau digidol eraill, yn marcio gwaith disgyblion ac yn cynnig adborth iddynt 

trwy ebost, yn mynychu cyfarfodydd fideo ac yn blaen-gynllunio ar gyfer dychwelyd i’r ysgol.  

Bu’r staff ar rota yn yr Hwb yn Ysgol Glantaf, yn gofalu am ddisgyblion bregus a phlant i 

weithwyr allweddol.  Roedd llawer ohonynt yn gorfod cynnal cydbwysedd rhwng bod yn rhieni 

ac yn weithwyr, oedd yn her ynddi'i hun.  Bu’r ysgol yn gweithredu o hirbell, ac mae’r 

dechnoleg ddigidol caniatáu i ni gynnal cyfarfodydd strategol ymysg cydweithwyr, cynnal 

cyfweliadau ar gyfer swyddi at fis Medi, yn ogystal â chyfarfodydd Llywodraethwyr. 

 

Gan nad oedd arholiadau TGAU a Safon Uwch eleni bu’r athrawon wrthi yn ddiwyd yn pennu 

graddau ar gyfer pob disgybl ymhob pwnc yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth sydd gan yr 

adrannau ar gyfer pob unigolyn.  Roedd rhagfynegi sut fyddai pob disgybl yn perfformio yn yr 

arholiadau eleni yn dasg anodd tu hwnt, gan gofio fod ambell un yn flynyddol yn ein synnu gyda 

rhediad hwyr am y llinell derfyn!  Yn anffodus fe wnaeth y broses safoni Genedlaethol ar gyfer 

canlyniadau Safon Uwch fethu’n llwyr a bu’n rhaid i’r Llywodraeth, Cymwysterau Cymru a 

CBAC wneud tro pedol eithaf dramatig yn sgil yr holl feirniadaeth o'r system safoni oedd mor 

wallus. 

 



 

 

 

4 

Rwy’n teimlo’n flin am y carfannau o ddisgyblion sydd wedi eu hamddifadu o’r profiad o orffen 

eu cyfnod yn yr ysgol gyda’r dathliadau traddodiadol.  Doedd yna ddim gwasanaeth diwedd 

Blwyddyn 11 a 13, dim llofnodi crysau ei gilydd, a doedd dim prom swanc i'w fwynhau.   

 

Mae ymateb yr ysgol i’r sefyllfa wedi bod yn amrywiol; cyfranodd yr adran Wyddoniaeth 200 

pâr o sbectol diogelwch i Ysbyty’r Waun ac fe wnaeth Mrs Nia Clements arwain tîm o weithwyr 

yn ei chymuned i wnîo gwisgoedd i weithwyr GIG. 

 

Project llwyddiannus a phoblogaidd tu hwnt oedd sefydlu rhith-gôr staff yr ysgol: 

Pythefnos ar ôl i'r ysgol gau, roedd y staff yn awyddus i ddanfon neges i gymuned yr ysgol i godi 

gwên a chynnig cefnogaeth, i ddangos bod yr haul ar y gorwel a bod noddfa o'r cyfyngiadau pan 

fyddai’r ysgol yn ail agor.  Roedd geiriau’r gân a ddewiswyd yn berffaith i gyfleu ein neges, 

sef, 'Hafan Gobaith' gan Delyth Rees ac Eleri Richards.   

 

''Yma cei ysbaid,  

Noddfa i'th enaid. 

Cei yma orffwys yn Hafan Gobaith hyd y wawr.'' 

 

Roedd yr ymateb i'r 

perfformiad gan aelodau 

o gymuned yr ysgol a 

thu hwnt yn gadarnhaol 

iawn, gyda dros '19.6k 

views' ar Trydar!  

Roeddwn yn falch iawn 

ein bod wedi cyflawni 

ein bwriad sef i godi 

hwyliau ac ysbryd nifer 

o bobl mewn cyfnod 

mor ansicr a heriol.  

 

 

Un peth sydd yn sicr yw y bydd ysgolion yn wahanol iawn i’r arfer am beth amser eto yn ystod y 

cyfnod ‘digynsail’ hwn. 

 

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

y flwyddyn academaidd ddiwethaf hyd at y cyfnod clo ar Fawrth 23ain, 2020 ac rwy’n hynod 

falch bod yr ysgol wedi darparu cymaint o gyfleoedd i’n disgyblion fedru cyfranogi, ffynnu a 

mwynhau llu o brofiadau amrywiol. 

 

Yn ôl ym mis Medi 2019 derbyniais wahoddiad gan Mr Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg, 

Llywodraeth Cymru i’r ysgol gyfrannu at gynhadledd addysg ryngwladol bwysig yr oedd 

Llywodraeth Cymru yn ei chynnal yng Nghaerdydd.  Ar y dudalen nesaf mae copi o’r llythyr a 

dderbyniais yn dilyn y gynhadledd yn canmol cyfraniad yr ysgol at y gynhadledd. 
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Annwyl John, 

Ysgrifennaf atoch i ddiolch yn fawr i chi a’ch ysgol am rannu eich siwrnai ar y daith o ddiwygio 

addysg yng Nghymru gyda ni. 

Roedd cynrychiolwyr o’r Ffindir, Gwlad yr Iâ, Gwlad y Basg, yr Iwerddon, Saskatchewan, 

Uruguay, yr Alban, Nova Scotia a Chanada, yn ogystal â mynychwyr yn cynrychioli sefydliadau 

rhyngwladol o Awstralia a’r Sefydliad dros Ddatblygu a Chydweithio Economaidd (OECD), i gyd 

wedi sylwi ar eglurder y weledigaeth a sut roedd y weledigaeth hon yn treiddio drwy’r system er 

budd dysgwyr yng Nghymru.  Roedd y mynychwyr wedi’u plesio o’r ochr orau gyda safon y 

cyflwyniadau a hefyd gyda’ch arweinyddiaeth chi o fewn yr ysgol, ac wedi cael argraff dda iawn 

o’r athrawon a oedd yn datblygu ac yn gwireddu’r cwricwlwm ar lawr y dosbarth.  Da hefyd 

oedd gallu dangos addysg cyfrwng Cymraeg ar ei gorau. Roeddent wedi’u plesio gan hyder y 

disgyblion a gweledigaeth iach yr athrawon a’r brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth yn y maes 

iechyd a lles, a oedd yn amlwg yn ganolog i ethos eich ysgol chi.  

Fe wnaeth yr amser a’r ymdrech a roddwyd gennych chi i baratoi ar gyfer y digwyddiad hwn 

dalu ar ei ganfed. Roedd y profiadau a gafodd ein hymwelwyr yn eich cwmni yn cyfoethogi 

arlwy'r ymweliad yn ei gyfanrwydd ac wedi gadael argraff arbennig o dda arnynt.  

Hoffwn ddiolch i chi hefyd am drefnu’r côr bechgyn a'r perfformwyr unigol (Iestyn, Lili a Nansi) 

ar y nos Sadwrn yn Sain Ffagan. Roedd ymateb y mynychwyr yn wirioneddol wych ac roeddent 

wedi’u hudo gan y perfformiadau emosiynol. Roeddent yn edmygu crefft a hyder pob un o'r 

disgyblion a gymerodd rhan.  Byddant yn dychwelyd gyda darlun o wlad sy'n meddu ar 

hunaniaeth ddiwylliannol gref.  

Diolch o galon eto am eich cefnogaeth a’ch ymroddiad parhaus. 

 
Steve Davies 

Director of Education / Cyfarwyddwr Addysg 

 

Profiadau Dysgu 
Mae’r ysgol yn cynnig cwricwlwm eang a chytbwys sydd yn ateb gofynion statudol ac yn 

bodloni diddordebau a dyheadau’r disgyblion. Yng nghyfnod allweddol 3, ceir cyfleoedd buddiol 

i ddisgyblion ddatblygu eu medrau llythrennedd ac ehangu eu profiadau dysgu trwy 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 diwallu gofynion y 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 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 ymyriadau 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. 
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Mae’r ysgol yn darparu cwricwlwm llawn trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ystod o 

gyfleoedd dychmygus i sicrhau bod medrau ieithyddol yn y Gymraeg, yn ogystal ag 

ymwybyddiaeth y disgyblion o ddiwylliant a hanes ein gwlad, yn ffynnu.  Mae’r ddarpariaeth ar 

gyfer dinasyddiaeth yn gref ac yn cael ei hatgyfnerthu trwy’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-Amgylch.  Mae’r grwp Amgylch wedi 

bod yn gyfrifol am leihau ar werthu poteli plastig yn yr 

ysgol gan gynnwys yn y ffreutur a siop y 6ed, ac wedi 

cyfrannu at brosiectau cyffrous gan gynnwys cynllunio 

stad o dai gyda Wates Group a Pda Architects.   Bu’r grwp 

yn rhan o brosiect lleihau trydan yr ysgol, a buont yn 

cyflwyno yng nghynhadledd Dinasoedd Cyfeillgar 

(Mawrth 2020). 

Ymgyrchodd Amgylch yn llwyddiannus i ennill grant am 

sied feiciau newydd i’r 6ed, ac arweiniodd y grwp ymgyrch 

'diffodd am 10 diwrnod' llwyddiannus yr ysgol, a arweiniodd at 

leihad o 10% yn ein defnydd o drydan.  Cafodd yr aelodau hefyd cyfle i gyfrannu at gynllun 

Teithio Llesol ar y cyd â Chyngor Caerdydd. 

Mae’n fraint cael adrodd bod Plasmawr yn ysgol arweiniol i’r Consortiwm yn y meysydd 

canlynol; Iechyd a Lles; TGAU Ffrangeg; Safon Uwch Daearyddiaeth a Chyfrifiadureg. 

 

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 pwysig.   

Cynrychiolwyd y Cyngor ar Fwrdd y Llywodraethwyr gan yr Uwch 

Swyddogion, Steffan Rowlands a Rhiannon Spannaus (Blwyddyn 13).   
 
 

 
Cyngor Bl 7:  Bocsys Becso.  Cyflwynwyd blychau i bob dosbarth cofrestru ym mlwyddyn 7 
gyda'r bwriad o gynnig cyfle i ddisgyblion gyflwyno syniadau neu bryderon am yr ysgol. 
Cyngor Bl 8:  Llun llysieuol.  Cynlluniodd a threfnodd aelodau Blwyddyn 8 ddiwrnod o fwyd 
llysieuol yn y ffreutur gan werthuso llwyddiant y fenter, a chynnig syniadau i ddatblygu'r 
ddarpariaeth ymhellach. 
Bu'r Cyngor Ysgol yn weithgar yn trafod Cynllun Gwobrwyo newydd i'w gyflwyno i'r Ysgol cyn 
gynted ag sy'n bosibl.  
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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 trwy’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 gynnal gweithgareddau allgyrsiol amrywiol. Trefnwyd amrywiaeth o 
weithgareddau allgyrsiol gan gynnwys y gwasanaeth Nadolig, perfformio i gleifion ysbyty 
Llandochau a’r henoed yng nghartref PlasBryn, yn ogystal ag ystod o dimau chwaraeon.   
 
Yn flynyddol mae disgyblion Chweched Dosbarth yr ysgol yn cael eu dewis gan yr Urdd i 
ymweld â Phatagonia.  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, 
cafodd Medi Jones y fraint o fynychu’r daith arbennig yma. 

 

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr canlynol ar gymryd rhan yng ngystadleuaeth ddadlau Rotari; 

Manon Roberts, Beca Evans, Martha Llwyd a Manon Hammond. 

 
Mae’r daith 6ed dosbarth i 
Lesotho yn cynnig 
profiadau anhygoel a 
bythgofiadwy i griw o 
fyfyrwyr 6ed dosbarth.  Yn 
sicr roedd y daith ym mis 
Chwefror yn un hynod 
lwyddiannus, gyda’r 
myfyrwyr yn cyfrannu 
cymaint i lwyddiant y daith 
dan arweiniad Mr Aled 
James a Mrs Amelia Hall 
Williams. 
 

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

cefnogi diwrnodau ‘Cymreictod’ ym Mhlasmawr ac mewn Ysgolion cynradd cyfagos.  Pleser 

oedd croesawu'r band ‘Mellt’ i’r ysgol i berfformio ar ddiwrnod ‘Shwmae/Sumae’ ac ‘Alffa’ ar 

Ddiwrnod Miwsig Cymru. 

 
Hoffwn ddiolch yn arbennig i’n prif swyddogion eleni; Steffan Rowlands a Rhiannon Spannaus 
ac i Callum McGuiness a Medi Jones yn eu rôl fel dirprwyon iddynt.  Maent wedi bod yn 
llysgenhadon gwych i’r Ysgol ar sawl achlysur yn ystod y flwyddyn ac wedi cynrychioli 
disgyblion Plasmawr ag urddas ar y Corff Llywodraethol llawn.   
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Bu grŵp o ddisgyblion yn dilyn cwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan adran Fusnes, Prifysgol 

Caerdydd.  Roedd hyn yn broject BroPlasTaf llwyddiannus, gyda mewnbwn gan unigolion 

blaenllaw oedd yn cynnwys Dr Eleri Rosier, Ann Beynon a Leighton Andrews. 

Llongyfarchiadau i dri myfyriwr Blwyddyn 13 a dderbyniodd Ysgoloriaethau Partneriaeth i 

astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth; Elen Morris, Ifan Emyr a Jac Lingard. 

 
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 roi 
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 gan 
gynnwys ymgymryd â Her y tri Chopa nôl yn Medi 2019 i godi arian at elusennau sy’n ymgyrchu 
dros hawliau merched.  Mae Digon yn cefnogi disgyblion LHDT+ drwy gynnal gweithgareddau 
amrywiol yn ystod ‘Wythnos yr Enfys’ ym mis Chwefror a drwy gynnig hyfforddiant i Ysgol 
Gynradd Lansdowne ac Ysgol Gyfun Botwnnog.  Fe gyfranodd aelodau Digon at Adroddiad 
thematig gan Estyn ar brojectau lle mae disgyblion yn cynnig cymorth i ddisgyblion eraill mewn 
ysgolion. 
 
Gweithgareddau Allgyrsiol 
Gwneir ymdrech anhygoel bob blwyddyn i gynnig ystod eang o weithgareddau allgyrsiol, a bu 
llynedd yn flwyddyn arall eithriadol o brysur hyd at y cyfnod ‘clo’.  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 hamser 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.  
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Ymysg yr amrywiaeth o weithgareddau STEM a gynigwyd eleni, roedd y canlynol: 

Noson dathlu’r Gwyddorau:  Ar brynhawn dydd Mercher, Tachwedd 20fed, cynhaliwyd 

digwyddiad ‘Dathlu’r Gwyddorau’ yn Ysgol Plasmawr.  Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i’r ysgol 

drefnu digwyddiad o’r fath, a’i fwriad yw ysbrydoli disgyblion i ymddiddori yn y Gwyddorau a 

chlywed am lwybrau gyrfa nifer o gyn-ddisgyblion ym maes y Gwyddorau. 

 

 

Trefnwyd cyfres o weithdai diddorol gan ddisgyblion 

Safon Uwch yr ysgol er mwyn arddangos i ddisgyblion y 

math o brofiadau dysgu a gynigir wrth ddilyn cyrsiau 

safon uwch.  Cyflwynwyd gweithdy gan ddisgyblion 

Blwyddyn 9 oedd yn dilyn cymhwyster CREST am eu 

project ar ficro-blastigau mewn ffynonellau dŵr lleol. 

 

 

 

Pleser aruthrol oedd croesawu 9 cyn-ddisgybl yn ôl i’r ysgol i gyflwyno gweithdai ar eu llwybrau 

gyrfa ym maes y gwyddorau.  Roedd y gweithdai yn addas ar gyfer disgyblion hŷn sydd yn 

astudio’r gwyddorau yn CA4 a CA5 ac sy’n ystyried astudio’r Gwyddorau yn y 6ed dosbarth neu 

Addysg Uwch. 

I gloi’r digwyddiad fe gafwyd sesiwn holi ag ateb gyda disgyblion cyfredol yn holi cwestiynau i’r 

cyn-ddisgyblion am bob math o faterion yn ymwneud a’u gyrfaoedd.  Mae’r ysgol yn hynod 

ddiolchgar i’r cyn-ddisgyblion canlynol am roi eu hamser yn hael i’r ysgol er budd y garfan 

bresennol. 

Catrin Manisty:  Pennaeth rhaglen genomeg; Eleri 

Middleton:  Embryolegydd Clinigol;  

Anthony Boden:  Cwmni ynni cynaliadwy yn 

Prague; Sean Roberts:  Deallusrwydd Artiffisial; 

Rhydian King:  Deintydd; Elin Rowlands:  Meddyg; 

Tim Austin:  Para-feddyg;  

Lewis Gayle:  Peiriannydd dylunio mecanyddol; 

Emyr James:  Peiriannydd Sifil. 

 

 

Cyflwynwyd gweithdy ar y noson gan 20 o ddisgyblion Blwyddyn 9, yn dilyn eu projectau grŵp 

ar ficro-blastigau mewn ffynonellau dŵr lleol. Aeth disgyblion Blwyddyn 9 ymlaen i gyflwyno 

eu gwaith yn llwyddiannus ar gyfer gwobrau Arian CREST. 

 Viridor UK:  ymweliad i ferched CA3. 

 Bl 8:  Gweithdy ‘Bloodhound’. 

 Rhaglen addysg gan BAE systems i Bl 7. 

 Cwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth Bro Plas Taf ynghyd ag Adran Fusnes Prifysgol 

Caerdydd.  Cyfres o seminarau gan siaradwyr adnabyddus dan ofal Dr Eleri Rosier. 

 Bl 9 – gweithdy Smallpiece Trust – rhaglenni ceir robotic. 

 Bl 12:  Cynllun peirianneg EESW STEM Cymru. 

 Bl 10:  Aeronautical challenge.  Coleg Caerdydd a’r Fro. 
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 Bl 10: Bore gyrfaoedd peirianeg rhithiol gan gwmni ARUP  

 Bl 10: Gweithdai ymestynol mathemateg drwy Brifysgol De Cymru (Trefforest) 

 Bl12 : Tîm yn cystadlu yn y 'Covid World Cup of Ideas' Rhyngwladol drwy UNICEF , 

yn datblygu datrysiadau cymunedol a thechnolegol yng nghyd-destun y pandemig  

Teithiau 
Trefnwyd sawl taith breswyl eleni cyn y cyfnod ‘clo’ ar gyfer ystod eang o ddisgyblion, gan 
gynnwys Llangrannog (Blwyddyn 7), Glan-Llyn (Blwyddyn 8), taith Blwyddyn 9 yr adran Hanes 
i’r Ffrynt Orllewinol yng Ngwlad Belg, a thaith yr adran Gymraeg a Daearyddiaeth i Glan-Llyn i 
fyfyrwyr Blwyddyn 12.  Trefnwyd taith hoci i’r Iseldiroedd i ferched Blwyddyn 8 a 9 a threfnodd 
yr adran Ddaearyddiaeth daith maes i Wlad yr Iâ yn yr hydref.   
 
Taith unigryw ac arbennig iawn yw’r daith i ddisgyblion Bl 12 a 13 i Lesotho.  Mae ein cyswllt 
gydag Ysgol Moshoeshoe II yn un bwysig a gwerthfawr ac mae’r profiad o deithio yno a threulio 
amser gyda phlant a phobl ifanc Lesotho yn un bythgofiadwy i’r bobl ifanc ac i’r staff.  Bu criw o 
staff a myfyrwyr i Lesotho yn ystod mis Chwefror 2020. 

 
 

Canwr 
Ifanc a Cherddor Ifanc Plasmawr:   

Ymhlith digwyddiadau cofiadwy’r flwyddyn roedd cystadlaethau Canwr Ifanc a Cherddor Ifanc 

y flwyddyn a’n cyngerdd Nadolig bendigedig a gynhaliwyd yn Eglwys St Catherine, Pontcanna.   
 

Efan Williams (Bl 7) enillodd gystadleuaeth canwr 

iau’r ysgol, a Lili Mohammad (Bl 11) enillodd y 

gystadleuaeth hŷn.  Cafodd y beirniaid, Steffan Rhys 

Hughes a Huw Euron wefr wrth feirniadu ac fe’u 

plesiwyd yn fawr gan safon aruchel y cystadlu.  

Llongyfarchiadau i bawb arall a fu’n cystadlu: Gruff 

Charles, Ela Mai Williams a Mia Owen yn yr adran 

iau, a Gwen Hill, Iestyn Jones a Nansi Rhys Adams 

yn yr adran hŷn.   Diolch arbennig i Lefi Jô Hughes, 

enillydd llynedd, a berfformiodd yn ystod y noson 

ac i Mr Rhydian Lake am gyfeilio i'r cantorion. 

 
Cynhaliwyd cystadleuaeth Cerddor Ifanc Plasmawr yn gynnar ym mis Chwefror.  Roedd hi’n 
gystadleuaeth arbennig o safonol yn ôl y beirniaid, Enlli Parri a Manon Browning (cyn-
ddisgyblion); y cyfeilydd oedd Mr Rhydian Lake.  Noddwyd y gystadleuaeth unwaith eto gan 
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Mrs Ruth Lewis, a diolchwn iddi am ei haelioni a’u chefnogaeth i achlysur arbennig iawn.  Erin 
Jardine yn chwarae’r delyn oedd enillydd cystadleuaeth y cerddor iau, ac enillwyd y 
gystadleuaeth hŷn gan Lily Gainsbury yn chwarae'r ffliwt. 
 
Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n rhan o’r cystadlu: 

Iau:  Caled Lewis, Ana Wigley, Manon Neale. 

Hŷn:  Dewi Thistlewood, Iestyn Ellis, Beca Evans. 
 

Noson adloniant cerddorol: 

Trefnwyd noson gerddorol eto eleni gan roi cyfle i fandiau, grwpiau 

offerynnol ac unawdwyr offerynnol gael cyfle i berfformio mewn 

awyrgylch anffurfiol a hwyliog.  Roedd y noson adloniant yn cynnwys 

eitemau cerddorol gan ein bandiau jazz, cerddorfa iau, ensemble 

llinynnol, telynnau, pres a chwythbrennau, band chwyth iau a hyn a’r 

band roc – Riffs Gruff. 

 

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, Dewi Richards roedd safon y gwaith yn 

ardderchog, gyda nifer o ymgeiswyr yn deilwng o'r tri safle uchaf 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 Madog Hammond, ac enillydd y 

Gadair Gymraeg iau oedd Cristyn Rhydderch-Davies.  Llongyfarchiadau mawr i Lys Taf ar ennill 

y marciau uchaf yn yr Eisteddfod.  Diolch yn fawr iawn i Daniel Jones a Gwen Williams (cyn-

ddisgyblion) am feirniadu’r holl gystadlaethau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eisteddfod yr Urdd:  Trefnwyd Eisteddfod T rhithiol gan yr Urdd eleni a chafodd yr ysgol dipyn o 

lwyddiant: 

Rhith-gôr staff – 1af.  Hafan Gobaith. 

Côr bechgyn hŷn – 1af. 

Nansi a Lili – 1af deuawd allan o sioe gerdd. 

Nansi- 1af unawd allan o sioe gerdd. 

Lili – 2ail unawd allan o sioe gerdd. 

Enlli a Lleucu – 1af.  Dawns werin / stepio i grŵp 

Daniel a Morus – 2ail. 

Morus Jones –  Dawns werin unigol. 2ail 
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Cristyn Rhydderch-Davies (Bl 9) – ail yn y brif gystadleuaeth lenyddol.  Barddoniaeth 14 – 25 

oed. 

Côr merched Plastaf – 2ail. 

Guto Siôn – clod yn y gystadleuaeth fathemateg. 

Ela Mai Williams – 1af alaw werin. 

 

Drama:  Yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth llwyfanwyd pedwar perfformiad rhagorol o’r sioe 

gerdd Billy Elliot yn Neuadd yr ysgol i bedair cynulleidfa lawn.  Seiliwyd y sioe ar y ffilm a 

ryddhawyd yn 2000.  Elton John gyfansoddodd y gerddoriaeth a Lee Hall yw awdur y sgript.  Mr 

Marc Lewis, Arweinydd yr adran Ddrama gyfieithiodd y sgript i’r Gymraeg er mwyn i’r sioe gael 

ei pherfformio trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf!  

Seiliwyd y stori ar fachgen sy’n byw yn swydd Durham yn ystod 

cyfnod streic y glowyr sydd wedi colli ei fam ac sydd yn dechrau 

cymryd gwersi balé.  Mae’r sioe yn olrhain hanes ei frwydr 

bersonol i gael ei deulu i dderbyn ei fod am ddawnsio balé yn 

ystod cyfnod o wrthdaro cymdeithasol a phryderon cymunedol.   

Roedd hi’n arwyddocaol dros ben mai 35 mlynedd yn ôl i 

wythnos y sioe y dychwelodd y glowyr i’r pyllau, wedi colli’r 

frwydr yn erbyn polisi cau’r pyllau Llywodraeth Margaret 

Thatcher. 

Roedd y cast o dros 100 o ddisgyblion, band a thîm cynhyrchu 

medrus wedi gweithio’n galed ers wythnosau lawer i baratoi am 

y cynhyrchiad a chafodd hyn ei adlewyrchu gyda 

pherfformiadau rhagorol â’r gynulleidfa ar eu traed yn 

cymeradwyo pob perfformiad.  

 

Rhannwyd y prif gymeriadau fel bod dau 

ddisgybl yn medru rhannu’r pedwar 

perfformiad.  Roedd canmoliaeth 

haeddiannol i bob un o’r actorion: 

Billy:  Efan Williams / Lefi Jô Hughes 

Michael:  Ffred Hayes / Gruff Charles 

Mrs Wilkinson:  Lili Mohammad / Nansi 

Rhys Adams 

Gwthio’r ffiniau a herio disgyblion yw rhai o 

nodweddion amlycaf Mr Marc Lewis, 

Arweinydd Drama'r ysgol, ac mae llwyddiant 

Billy Elliot gyda chast o ddisgyblion medrus yn dystiolaeth bellach o’i ddawn a’i angerdd fel 

Arweinydd Drama'r ysgol. 

Diolch arbennig i noddwyr y sioe ac i Gyngor Cymunedol Radyr a Threforgan a gyfranodd at y 

gost o lwyfannu’r perfformiadau. 

Mae’r sylw gan un a fu yn y gynulleidfa yn dweud y cyfan am y perfformiadau, a 

llongyfarchiadau mawr i bawb a fu yn rhan o’r cynhyrchiad:  “wedi chwerthin, wedi llefen, wedi 

syfrdanu, wedi dal fy ngwynt, wedi fy hudo’n llwyr gan berfformiad syfrdanol Ysgol Plasmawr o 

Billy Elliot – yn y Gymraeg am y tro cyntaf!” 



 

 

 

13 

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 â 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.   
Mae’r adran yn trefnu teithiau rheolaidd, ac ym mis Hydref fe aeth disgyblion o Bl 8 a 9 i’r 
Iseldiroedd ar daith hoci. 
Mae ymarferion boreol (07:30) ar gyfer pêl-rwyd a hoci yn nhymor yr Hydref wedi parhau eleni, 
gyda niferoedd gwych yn codi’n gynnar i ymuno â’r ymarferion.  
 

 

 

 

 

 

 

Pêl droed:  Mae timau pêl droed yr Ysgol yn mynd o nerth i nerth ac mae sawl disgybl yn 

chwarae i safon uchel.   

Blwyddyn 12:  Fe wnaeth Harri Watts, Ioan Llywelyn a Sam Horne chwarae i’r sir dan 18. 

Blwyddyn 11:  Morgan Bowen: Carfan y sir.  Aidan Macnamara:  tîm dan 18 Caerdydd (CCFC) a 

thîm dan 17 Cymru.  Wedi derbyn ysgoloriaeth i academi Caerdydd. 

Blwyddyn 9: Dan Watts: Abertawe a Chymru dan 15 oed. Ysgoloriaeth i academi Abertawe.  

Kyron Pithers: Abertawe ac Ysgolion Caerdydd.  Nia Fajeysian, Lily Hanburry-Dunn ac Elen 

Edwards wedi chwarae dros y sir dan 14 oed. 

Blwyddyn 8 - Jos Jones a Dafydd Ball:  Ysgolion Caerdydd.  Arwen Williams merched dan 13 

Ysgolion Caerdydd. 

Blwyddyn 7 - Jack Block; Rhodri Amos a Rhys Jenkins; Ysgolion Caerdydd. 

 

Llongyfarchiadau i dîm blwyddyn 8 a gyrhaeddodd rownd wyth olaf cwpan Cymru. 
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Llongyfarchiadau mawr i gyn-ddisgybl Ben Cabango sydd wedi selio ei le yng ngharfan tîm 

llawn Dinas Abertawe, ac wedi ennill ei gap cyntaf dros Gymru dan Ryan Giggs.  Dymunwn bob 

llwyddiant iddo i’r dyfodol. 

 

Rygbi:  Mae llawer iawn o ddisgyblion wedi cynrychioli’r ysgol eleni, gan gynnwys tri thîm o 

fechgyn hŷn a gynrychiolodd yr ysgol yn erbyn Ysgol Llanishen ar yr un noson.   

Carfan Rygbi Ysgolion Caerdydd o dan 15:  Harrison Cooksey, Siôn Davies, Jack Pollitt, Osian 

Griffiths, Jos Rees, Harrison Cooksey (bl 9) a Siôn Davies (bl9).Carfan rygbi'r Gleision o dan 16:   

Zack Mutiambizi, Morgan Bowen, Jac Davies, Rhys Burleton, Ben Moon, Ben Edwards.Cymru o 

dan 18 - Teddy Williams, Cai Davies. 

Pêl-rwyd:  Llongyfarchiadau mawr i’r 5 merch wnaeth cynrychioli carfan dan 16 y Sir:  Fflur, 

Mali, Hanna, Lucy a Demi. 

Llwyddiannau: 

Tîm Bl 11:  Ennill cystadleuaeth Caerdydd a’r Fro am y 3ydd blwyddyn yn olynol. 

Tîm Bl 7:  4ydd yn Ysgolion Caerdydd a’r Fro. 

 

Hoci:  Bu’n dymor llwyddiannus i’n tîm hoci Blwyddyn 11 ar gyrraedd rownd derfynol Ysgolion 

Caerdydd. 

Llongyfarchiadau i Moli Watts ar gael ei dewis i garfan Cymru ac am ennill ysgoloriaeth 

chwaraeon i astudio yn Ysgol Millfield. 

 

Tennis:  Llongyfarchiadau i Rufus Plane:  Rhif 1 yng Nghymru dan 18 a 16 oed. 

 

Hwylio:  Mae Merle Nieuwland wedi cael ei dewis i ymarfer gyda sgwad hwylio ieuenctid 

Prydain yn ddiweddar sy'n anhygoel. Mae hyn yn ogystal â bod yn nhîm 

Cymru. O ganlyniad, bydd yn rhaid iddi fynychu 10 penwythnos hyfforddi 

ynghyd â nifer o benwythnosau cystadlu ar draws y byd.  

 

Neidio ceffylau:  Llongyfarchiadau mawr i Esme Morgan ar ddod yn ail yng 

nghystadleuaeth Ysgolion Cymru.   
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Trawsgwlad:   

Osian Tyrrell:  cynrychioli ysgolion de Cymru dan 15 oed yn Aberhonddu:  1af, 2il a 3ydd. 

Elis Finlayson:  cynrychioli ysgolion de Cymru dan 15 oed yn Aberhonddu. 

Sophie Knoyle:  cynrychioli ysgolion de Cymru dan 15 oed yn Aberhonddu:  Tîm yn 1af. 

 

Golff:  Joseph Oakley:  Enillydd adran iau, Wales junior order of merit 2019. 

 

Sgïo:  Wil Jones:  5ed yng Nghymru; 3ydd yn Iwerddon. 

 

Pêl-Fâs:  Kallie Chapell a Sophia Evans-Francis yn chwarae i dîm Prydain. 

 

Beicio Mynydd:  Llongyfarchiadau mawr i Elin Berry ar gyrraedd y brig ym Mhrydain yn y 

gamp. 

 

Gymnasteg:   

Urdd – rhanbarth  Triawdau:  1af a 3ydd. 

Nia a Nel:  1af a 2ail. 

Tîm merched o dan 14 wedi dod yn ail. 

Tîm o dan 19 wedi dod yn 3ydd  

Urdd - cenedlaethol CA3:  1af:  Nia Holmes, Samara Haines a Nel Lewis. 

Milano dan 19:  1af 

Milano dan 16:  2il. 

Tîm dan 16: 

Mollie Curtis, 

Samara Haynes, 

Nel Lewis, 

Katie Dovey. 

Tîm dan 19: 

Caitlin Boyle 

Maisie Gowman 

Mia Thomas 

Milano Trios British 

Finals - Stoke 

Caitlin, Mia a Maisie, 2il 

 

 

Llongyfarchiadau i Ruby Evans ar gael ei dewis ar gyfer tîm Cymru, ond hefyd yn rhan o dîm 

datblygiadol Prydain. 

 

Dawns:  Tachwedd: Dance Challenge UK yn Blackpool – 2il ym Mhrydain (dechreuwyr 12 oed a 

dros). 

Gwahoddiad i gwpan y byd – dawns yn Rhufain ym Mehefin 2020 (gohiriwyd tan 2021). 

Pencampwriaethau Dawns yr Urdd (Rhyl) Chwefror:  1af a 2il i'r timau dawns.  1af i Jasmine 

Harris (Bl 7). 

1af ac 2il yn Eisteddfod y sir. 
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Gwesteion ac ymwelwyr 

‘Roedd yn bleser croesawu Ian Gwyn Hughes a Ryan Giggs ym mis Tachwedd i gynnal sesiwn 

holi ag ateb gydag aelodau ein timau pêl droed.  Y siaradwyr gwadd ar gyfer ein seremoni 

tystysgrifau eleni oedd Dr Catrin Redknap a chyn-ddisgybl, Elinor Snowsill, sydd wedi ennill 56 

cap (rygbi) dros Gymru.  Braint oedd croesawu Joseff Gnagbo, ymgeisydd lloches o Ghana i 

siarad gyda’r 6ed am ei brofiadau a’i angerdd am yr iaith Gymraeg.  Testun balchder pellach oedd 

croesawu Uri Winterstein o’r Holocaust Educational Trust i annerch ein disgyblion. 

 

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.  Mae pob ceiniog o’r ymgyrch codi arian yn mynd tuag at brynu adnoddau 

fel cyfrifiaduron newydd a rhedeg bysiau-mini’r ysgol, pethau mae pob disgybl yn elwa ohonynt.  

Cafwyd noson ‘stomp’ hynod lwyddiannus a diolch yn arbennig i Elen Rhys am drefnu’r 

digwyddiad.  

 

Roedd yna ymgyrch benodol eleni trwy tudalen ‘Go fund me’ i godi arian tuag at offer sain 

newydd i’r Neuadd, a chafwyd cefnogaeth arbennig i’n hymgyrch ‘Rags to Riches’.  Roedd y caffi 

CRASP yn hynod boblogaidd yn cynnig lluniaeth yn ystod y sioe gerdd, Billy Elliott, a diolch i 

bawb a wirfoddolodd i helpu yn y caffi ar y pedair noson.  Erbyn hyn mae CRASP wedi'i 

chofrestru fel elusen, sy'n caniatau mynediad i amrywiaeth o grantiau i’r ysgol yn ogystal â 

medru hawlio Gift Aid ble mae hynny’n bosib. Mae nifer o gynlluniau ar y gweill; os hoffech chi 

wybod mwy, cysylltwch â ni. 

 

Y Fforwm Busnes 
Mae gwaith y Fforwm Busnes yn datblygu’n flynyddol a chafwyd sawl prosiect llwyddiannus 
eleni sydd wedi bod o fudd i’r ysgol a’r dysgwyr.  Nod y Fforwm yw adeiladu cysylltiadau a 
phartneriaethau cydweithredol cryf a chynaliadwy gyda busnesau a chwmniau lleol, rhanbarthol 
a chenedlaethol fydd yn fanteisiol i’r ysgol ac i’r busnes neu gwmni.  Fe brofodd cyfarfodydd y 
Fforwm eleni fod gan yr ysgol lawer iawn i elwa o gydweithio’n agosach gyda’r gymuned fusnes 
trwy rannu eu profiadau a’u syniadau.  
  
Mae gan Blasmawr lawer i'w gynnig i fusnesau yn ogystal, yn amrywio o adeilad ac adnoddau 
penigamp i weithlu dwyieithog y dyfodol.  Erbyn hyn mae gan yr ysgol gysylltiadau cryf gyda’r 
busnesau a’r mudiadau canlynol, sydd wedi cydweithio gyda’r ysgol ar brosiectau cyffrous a 
diddorol:  Santander; ACT / BLC; Ysgol Fusnes Caerdydd; Plasdŵr; Cardiff Commitment, Lloyd’s 
a EESW.   
 
Trefnwyd Ffair Brentisiaethau lwyddiannus ar gyfer 
myfyrwyr Plasmawr, Glantaf, Bro Edern a Radyr, a 
threfnwyd rhaglen Arweinyddiaeth a 
Rheolaeth BroPlasTaf ar y cyd â Phrifysgol 
Caerdydd.  Cafodd Tîm Arwain Plasmawr y cyfle i 
gwrdd ag aelodau o dîm arwain ACT i rannu profiadau a 
syniadau. Os hoffech fwy o wybodaeth am waith y 
Fforwm, cofiwch gysylltu â’r ysgol. 
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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 teilwng iawn o’r ysgol eto eleni. 
Yr elusennau sydd wedi elwa o haelioni aelodau o gymuned Plasmawr eleni yw: 
Macmillan, Llamau, Wythnos yr Enfys (All Out), Ysbyty Felindre, Mind Cymru, Sefydliad Manon 
Jones, Ysgol Moshoeshoe II, Lesotho a Diabetes UK. 
 

 
 

 
Heriau’r dyfodol 

Mae Cynllun Gwella’r Ysgol ar gyfer 2020-21 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. Mae'r cynllun hefyd 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. 

 

Yn dilyn ein profiad ‘clo’ byddwn hefyd yn sicrhau ein bod yn datblygu ein polisi dysgu cyfunol 

ymhellach rhag ofn y byddwn yn wynebu cyfnod ‘clo’ arall. Byddwn hefyd yn hyfforddi staff ar 

ddysgu gwahaniaethol, gan fod pob dosbarth CA3 yn allu cymysg am y tro mewn ymateb i’r 

canllawiau ar gyfer ail-agor a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth. 

 

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 ddiweddar o ail-drefnu dalgylchoedd 

ysgolion uwchradd cyfrwng Gymraeg Caerdydd 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.   
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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 2019-20: 

 

Cymuned Awdurdod Lleol Rheini Staff 
Mrs Mair Parry-

Jones 

 

Mr John Hayes 

Pennaeth 

Mr Osian Leader Mrs Kathy James 

 

Ms Rebecca Leach 

 

Ms Ruth Parry  

 

Dr Kathryn Walters Mrs Karen Salter 

 

Dr Catrin Redknap 

 

Y Parch. Evan Morgan 

 

Mrs Caroline Cooksley Mr Aled James 

Mr John Griffiths 

 

Mr Gareth Owens Ms Lynette Thomas Mrs Catrin Pallot 

Dirprwy Bennaeth 

Mrs Sara Williams 

 

Dr Arun Midha 

 

Mrs Lowri Griffiths Cynrychiolwyr 

disgyblion 

 

 Dr Huw Onllwyn Jones Mrs Kate Oprava Steffan Rowlands 

Rhiannon Spannaus 

 

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

2019-20.  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 chi am 

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

 

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

 

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. 

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

cynradd; rhannwyd ail ddiwrnod HMS gyda phob ysgol uwchradd Gymraeg arall yn ne Cymru 

ar y 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 trwy ganiatáu iddynt i arsylwi'i gilydd yn dysgu; mae hyn y 

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

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

Gymhwyso ac athrawon dan hyfforddiant. 
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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 yr oedolion hynny sy’n gwirfoddoli, gan 

gynorthwyo 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 Mr Trystan Williams yn yr ysgol. 

 

Mae’r Bloc Cefnogaeth Dysgu, dan arweinyddiaeth Mr Trystan Williams (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.  Datblygiad pwysig a gwerthfawr dros y flwyddyn ddiwethaf yw’r ganolfan 

lesiant dan arweinyddiaeth Mr Hefin Dumbrill, sy'n cynnig cefnogaeth llesiant emosiynol i rai 

o’n disgyblion mwyaf bregus ac anghenus. 

 

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 

disgyblion.  O ganlyniad i hyn oll, gwelir bod disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol 

yn gwneud cynnydd da. 

 

Blaenoriaeth y flwyddyn sydd i ddod yn yr Adran ADY yw i sicrhau bod yr ysgol yn cyflawni ei 

dylestwyddau yn wyneb y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd.  
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Blaenoriaethau ar gyfer Gwella’r Ysgol, 2020-21: 
 

1. Safonau: 

Anelu bod perfformiad prif ddangosyddion CA4 yn cymharu yn ffafriol a phatrwm blynyddoedd blaenorol. 

Gwella perfformiad CA3 yn enwedig ar L6+ o gymharu a patrwm blynyddoedd blaenorol. 

Sicrhau atebolrwydd ein Arweinwyr Canol dros safonau o fewn eu hadrannau. 

Cynyddu defnydd a chysondeb ein defnydd o SMID ymhlith ein Arweinwyr Canol. 

Sicrhau safonau grwpiau penodol o ddysgwyr - MAaD a MAaD ddifreintiedig, PYDd, Tangyflawnwyr ayb.  

 

2.  Llais y dysgwr: 

Sicrhau bod llais y dysgwr yn cyfrannu at brosesau hunan-arfarnu a chynlluniau gwella’r ysgol. 

Defnydd o Gyngor Ysgol a Chynghorau Blwyddyn i adnabod meysydd o gryfder ac agweddau i’w gwella o 

fewn y Dysgu ac Addysgu, o ran darpariaeth cwricwlaidd ac allgyrsiol, gofal a lles, safle a chyfleusterau’r Ysgol.  

Sicrhau fod y disgyblion yn cael mewnbwn i unrhyw bolisiau dros dro oherwydd amgylchiadau Covid 19 

megis Polisi Asesu Dros Dro, defnydd o Dechnoleg Gwybodaeth a llwyfannau dysgu ayyb. 

Gweithredu strategaeth sy’n cryfhau ‘gwydnwch dysgu’ ein dysgwyr a sicrhau fod fforwm i'r disgyblion drafod 

a bwydo fewn i strategaeth ysgol gyfan. 

Cysylltu y gwaith Twf Meddwl gyda strategaeth newydd ‘Trauma Informed Schools’. 

Sicrhau fod cyd-weithio gyda asiantaethau allanol i ddatblygu arbenigedd y Tîm Cynnydd a Lles. 

Ymateb i’r bil ADY newydd drwy sicrhau fod anghenion pob dysgwr yn cael eu diwallu. 

 

3. Dysgu ac addysgu: 

Byr dymor (yn ôl canllawiau pellhau cymdeithasol y Llywodraeth) 

Hyfforddiant : 

Cynllun cynhwysfawr i hyfforddi staff ym mhrif elfennau ‘dysgu cyfunol’ effeithiol : 

Hyfforddiant rhithiol ar ‘ddysgu cyfunol’ 

Hyfforddiant ac uwchradddio sgiliau ac ymwybyddiaeth staff, disgyblion a rhieni o lwyfannau swyddogol yr 

ysgol (Moodle / Microsoft 365) 

Canllawiau dysgu : 

Paratoi canllawiau clir i arwain adrannau a staff ar sut i baratoi gwaith effeithiol trwy ddysgu cyfunol o fewn y 

wahanol modelau. 

Sicrhau ansawdd y ddarpariaeth addysgu – gan ffocysu ar wahaniaethu pwrpasol ar gyfer CA3. 

Sicrhau cyfathrebu clir, cyson ac effeithiol gyda staff, disgyblion a rhieni ar natur a lleoliad y gwaith.   
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Rheoli a Monitro : 

Cynllun monitro y ddarparaeith adrannol trwy’r PM / AC. 

Cydweithio gyda’r Tîm Cynnydd ar gofnodi a monitro ymrwymiad disgyblion ac ansawdd y gwaith. 

Polisi dysgu o bell adrannol.  Cysondeb ysgol gyfan yn y polisiau.  

‘Hir’ dymor (yn ôl canllawiau pellhau cymdeithasol y Llywodraeth) trwy 2020-21 

Canolbwyntio ar ansawdd yr addysgu fel bo rhan fwyaf o’r gwersi a arsylwir yn dda neu’n well. 

Cynllun hyfforddiant gyda ffocws ar gysoni ansawdd yr addysgu, a defnyddio ymchwil I ennyn ar gwell 

dealltwriaeth o arferion da pedagogaidd. 

Gweithredu polisi marcio ac adborth adrannol cyson, effeithiol yn unol â chanllawiau ysgol gyfan.  

Trafod, cynllunio a phenderfynu ar ganllawiau a natur gwaith cartref ysgol gyfan. 

Sicrhau fod pob athro yn ymwybodol o’r Safonau Proffesiynol. 

Plethu agweddau o’r safonau Proffesiynol i Gynllun Datblygiad Proffesiynol Staff (Rheoli Perfformiad) 

Gweithredu egwyddorion ‘Ysgolion fel Sefydliad Dysgu’ - Pob athro yn gyfrifol am ei datblygiad proffesiynol  

wrth ymchwilio i feysydd addysgeg.   

Creu cynllun ‘Datblygiad Proffesiynol Athro’ wrth bersonoli’r hyfforddiant:  rhannu profiadau, myfyrio ac 

ymchwil. 

Sicrhau cefnogaeth i athrawon dan hyfforddiant ac ANG dan drefniadau newydd y Llywodraeth fydd yn cael ei 

gyhoeddi yng nghanol mis Gorffennaf. 

 

4. (a)  Cwricwlwm: 

Parhau i fireinio cwrs Iechyd a Lles fel rhan o gwricwlwm Blwyddyn 7 a chynllunio darpariaeth newydd ar 

gyfer blwyddyn 8 sy’n cwmpasu meddylfryd Twf Meddwl a datblygu medrau drwy gyd-weithio ar themâu 

Iechyd a Lles. 

Sicrhau fod gan bob Adran / MDaPH cwricwlwm briodol wedi eu chynllunio ar gyfer Blwyddyn 7 i’w 

werthuso ar ddiwedd y flwyddyn. 

Sefydlu Gweithgor Cwricwlwm gyda chynrychiolaeth bob MDaPH i gynllunio cwricwlwm cynhwysfawr a 

chyfoes sy’n addas ar gyfer anghenion ein dysgwyr i flwyddyn 7 Medi 2022. 

Parhau i gydweithio gyda’n clwstwr cynradd, ein SIG a chymheiriaid eraill i rannu arfer dda ac i gyd-gynllunio 

ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 2022. 

Sicrhau darpariaeth cwricwlaidd addas i’n disgyblion mwyaf bregus ac anghenus yn CA3 a CA4. 

 

(b):  Sgiliau Trawscwricwlaidd 

Lleihau’r bylchau gwybodaeth ar lefelau sgiliau dysgwyr CA3, yn sgil diffyg gwybodaeth Pontio a Phrofion 

Cenedlaethol 2020. 
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Ymateb i brofion/gwybodaeth arbennigol Bloc M ar sgiliau dysgwyr Blwyddyn 7 a Blwyddyn 8, er mwyn 

llunio ymyrraethau cydlynus rhwng gwaith ADY Bloc M a’r Adrannau Craidd (Maths/Saesneg/Cymraeg). 

 

Gwreiddio’r sgiliau o fewn cynlluniau Bl7 y cwricwlwm newydd drwy gydweithio gyda aelodau penodol 

adrannau ac MDaPhs; cyngor, hyfforddiant ac adnoddau i adrannau/MDaPhs. 

 

Adnabod, gwerthuso a rhannu arferion Dysgu ac Addysgu effeithiol yn y Sgiliau drwy arsylwadau, craffu, Llais 

y Dysgwr, HMS. 

 

Yn ddibynol ar gyfyngiadau eleni: cydweithio’n agos gyda’r Clwstwr cynradd – datblygu llinyn arbennig 

ymhob Sgil.  

 

 

5.  Polisi Parch: 

 Hybu’r defnydd o’r Gymraeg ymhellach ar draws yr ysgol mewn ymateb i ‘r Clo Mawr a’r pryderon 

blaenorol – datblygu system clôd a cherydd a chyd weithio’n agosach gyda’r teuluoedd.   

 Gweithio o fewn system Ymateb Graddedig sydd wedi ei gyflwyno I'r AALL gan gynnwys cefnogaeth a 

mentora I ddisgyblion o ran y Gymraeg. 

 I’r disgyblion hynny sydd angen cefnogaeth ieithyddol bellach, y gallu i gyd-weithio gyda athro Trochi 

Iaith ar safle’r dair Ysgol Uwchradd.  Byddai hyn yn cael ei ysgrifennu i fewn i Gynllun Cefnogaeth 

Bugeiliol a chyd-weithrediad y rhieni. Byddai lefel uwchlaw hynny i ddisgyblion fynd i Ganolfan 

Drochi Iaith Uwchradd i gefnogi’r disgybl a’r teulu ynglyn a parhau yn y sector Gymraeg ai peidio. 

 

 Sicrhau fod y defnydd o ‘edulink’ yn gyson ar draws yr ysgol ac yn ganolog i systemau adrodd i rieni. 

 Sicrhau fod y Tim Cynnydd a Lles yn datblygu y defnydd o Edukey i gofnodi cyfarfodydd gyda rhieni a 

gwaith bugeiliol. 

 

 Datblygu ein darpariaeth lles emosiynol i’n disgyblion mwyaf anghenus a bregus gan sicrhau pontio 

effeithiol gyda’r cynradd a darpariaeth cwricwlaidd priodol.  

 Hyfforddiant (technegau rheolaeth dosbarth a gwahaniaethu) a chefnogaeth (defnydd o 

gynorthwywyr) i athrawon sy’n dysgu ein dosbarthiadau is eu gallu.   

 

 Sicrhau fod yr ysgol yn symud tuag at stratagaethau ‘Trauma Informed’ yn dilyn pryderon cynyddol am 

les emosiynol ein disgyblion ac yn dilyn yr argyfwng Covid 19.   

 Hyfforddiant i Staff ar ddechrau’r flwyddyn i leihau sefyllfoedd heriol gyda disgyblion mewn 

argyfwng. 

 

 

6. Adnoddau, cyllid a staffio: 

Sicrhau fod asesiad risg llawn yn ei le ac yn weithredol fel bo safle ac adeiladau’r ysgol yn ddiogel ar gyfer 

disgyblion, staff ac ymwelwyr yn sgil yr argyfwng COVID-19.  Gwerthuso’r asesiad risg yn rheolaidd yn ystod 

y flwyddyn ac addasu lle bo angen. 

Cydweithio’n agos gyda aelodau is-bwyllgor cyllid y Llywodraethwyr a swyddogion cyllidol yr Awdurdod 

Lleol er mwyn sicrhau fod yr heriau cyllidol sy’n gwynebu’r ysgol yn cael eu rheoli’n ofalus a bod y gyllideb 

tymor canolig yn cydbwyso ymhen tair blynedd tra’n parhau i fuddsoddi mewn staff ac adnoddau. 
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Cynllunio ar gyfer addasu ein gweithdrefnau ymarferol ar gyfer twf pellach o ran niferoedd disgyblion (Medi 

2021) a chydweithio gyda swyddogion yr A.Ll er mwyn sicrhau fod y safle yn medru cynnal y cynnydd mewn 

niferoedd disgyblion yn ddiogel.  Blaenoriaethu: 

 Ymestyn ein darpariaeth Canolfan Lles. 

 Gwella ansawdd ein toiledau disgyblion. 

 Cynyddu capasiti yr ysgol i allu bwydo ein disgyblion. 

Parhau i ddatblygu cyfleoedd i glywed llais staff, rhieni a llywodraethwyr drwy ddulliau electroneg. 

 

 
 
 

Atodiad A:  Ffigurau ariannol terfynol ar gyfer 2019-20. 

Atodiad B:  Dyddiadau’r flwyddyn academaidd ar gyfer 2020-21. 

Atodiad C:  Hawl rhieni i alw am gyfarfod. 

 
 

Atodiad A:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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        3,772,806 3,806,912 

Special Needs Teachers/Athrawon Anghenion Arbennig 124,754 125,299 

Teachers for statemented pupils/Athrawon ar gyfer disgyblion 
sy'n destun datganiad

0 0 

Short Term Supply/Llanw Byr Dymor 40,000 76,009 
Long Term Supply/Llanw Hir Dymor 75,273 100,464 

Special Needs Support Staff/Staff Cymorth Anghenion Arbennig                            137,828 171,149 

Nursery Assts/ Teachers Aides / Adult Helpers/Cynorthwywyr 
Meithrinfa/ Cymhorthion Athrawon / Cynorthwywyr 

197,976 196,096 

Foreign Language Assistants/Cynorthwywyr Ieithoedd Tramor 17,406 15,827 

Technicians/Technegwyr          80,722 79,175
Mid Day Supervisors/Gorychwylwyr Canol Dydd 0 0
Library Staff / Attend Officer/Staff Llyfrgell  / Swyddog 
Presenoldeb 0 0
Administrative Staff/Staff Gweinyddol    215,737 217,410
Non teaching supply costs/Costau llanw staff heb fod yn 
athrawon            0 0
Training Costs/Costau hyfforddi 114,938 100,591
Other Staff Costs/Costau staff eraill 38,907 47,892
Performance Management/Rheoli Perfformiad                 0 0

Total Staffing Costs/Cyfanswm Costau Staff       4,816,347 4,936,823

Premises Related Costs/Costau Eiddo                        
Caretaking Staff/Staff Gofalwyr                  101,687 96,785
Domestic Staff/Staff Domestig       0 15,260
Grounds Staff/Staff y Tir               6,600 6,541
Cleaning Costs/Costau Glanhau        184,683 175,070
Energy Costs/Costau Ynni 77,225 79,859
Rates/Cyfraddau 135,445 135,445
Repairs and Maintenance/Atgyweiriau a Chynhaliaeth             46,937 86,612
Water/Dŵr      13,477 12,195

Total Premises Related Costs/Cyfanswm Costau Eiddo      566,054 607,767

Transport Costs/Costau Cludiant 
Pupil Transport Costs/Costau Cludiant Disgyblion 12,450 11,339
Staff Transport Costs/Costau Cludiant Staff  0 903
Vehichle Costs/Costau Cerbydau  17,500 17,997

Total Transport Costs/Cyfanswm Costau Cludiant 29,950 30,239

Supplies and Services/Cyflenwadau a Gwasanaethau 
Teaching Materials/Adnoddau Addysgu  98,000 111,127
Equipment, Furniture, Materials & music tuition/Offer, Dodrefn, 
Deunyddiau a hyfforddiant cerddoriaeth 4,750 3,949
Library Books & Materials/Llyfrau a Deunyddiau Llyfrgell    0 0
Catering Costs/Costau Arlwyo         0 0
Unallocated / Savings to be found/Arian heb ei ddosbarthu / 
Cynilion  -84,353 0
Communications Equipment and Services/Offer a Gwasanaethau 
Cyfathrebu       45,500 69,726
Consultants Fees/Ffioedd Ymgynghorwyr  0 0
Examinations Fees/Ffioedd Arholiadau 129,000 137,065

Games & School Activities/Gemau a Gweithgareddau Ysgol 
12,500 11,247

Clerk to Governing Body/Clerc y Corff Llywodraethu 1,500 1,968
Other office costs/Costau swyddfa eraill                   32,650 79,790
Printing & Stationery/Argraffu a Deunydd Ysgrifennu                   0 -15,170 
Pupil Exclusions/Gwaharddiadau Disgyblion 0 0
Subsistence and expenses/Cynhaliaeth a threuliau 3,000 6,059

Total Supplies and Services/Cyfanswm Cyflenwadau a 
Gwasanaethau 242,547 405,762

Central Services/Gwasanaethau Canolog 
School Meals/Prydau Ysgol             27,520 30,576
Service Level Agreements/Trefniadau Lefel Gwasanaeth 69,330 68,386

Total for Central Services/Cyfanswm ar gyfer Gwasanaethau 
Canolog 96,850 98,961

CARDIFF COUNCIL/GYNGOR CAERDYDD
SCHOOLS OUTTURN OF EXPENDITURE/CANLYNIAD GWARIANT YSGOLION 2019-2020

Governing Body/Corff Llywodraethu of: 



Income/Incwm 
Additional Central Funding/Nawdd Canolog Ychwanegol  -218,439 -94,122 
Community Education/Addysg Cymunedol  0 0
Donations/Rhoddion            -61,000 -88,669 
Lettings/Gosodiadau          -46,000 -36,835 
Other Income/Incwm arall -119,155 -94,558 
Grant Income/Incwm rhent                0 -456,898 
Sales/Gwerthiannau            0 0
School Meals Recharge/Talu am Brydau Ysgol                0 0
Training and Tuition Income/Incwm Hyfforddiant -20,200 -20,860 

Total Income/Cyfanswm Incwm -464,794 -791,942 

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      -3,000 -3,559 

-3,000 -3,559 
Total Interest and Other/Cyfanswm Llog ac arall  

Total Net Expenditure/Cyfanswm Gwariant Net                         5,283,954 5,284,053

Less Uninvested Balance Brought Forward/Llai'r Balans na 
fuddsoddwyd a ddygwyd ymlaen 34,076
Less earmarked Rates/Llai'r Cyfraddau a glustnodwyd -135,445.00 -135,445.00 
Contribution to / from balances/Cyfraniad i / o falansys                       33,977

Revised Net Expenditure/Gwariant Net Diwygiedig  5,182,585 5,182,585

Summary/Crynodeb 

Total resources available in 2019-2020  / Cyfanswm adnoddau 
ar gael yn 2019-2020 £

School balances Brought forward from 2018-2019/Balansau 
ysgol a ddygwyd ymlaen o 2018-2019 -34,076.14 
School Loans Brought forward from 2018-2019/Benthyciadau 
Ysgol a Ddygwyd ymlaen o 2018-2019 0.00
Prior Year Adjustment/Cyn Addasiad Blwyddyn                                0.00

Total delegated resources/Cyfanswm adnoddau dirprwyedig          
5,318,030

Total/Cyfanswm 5,283,953.86

Actual Expenditure/Gwariant Cyflawnedig 5,284,052.71

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 2020-2021/Cyfanswm Balans a 
ddygwyd ymlaen i 2020-2021 -98.85 

Statement of Balances Held/Datganiad Balansau       £

Uninvested Balance as at 31st March 2020/Balans na 
fuddsoddwyd ar 31 Mawrth 2020 -98.85 
Invested Balance as at 31st March 2020/Balans a fuddsoddwyd 
ar 31 Mawrth 2020 0.00
Outstanding Loans as at 31st March 2020/Benthyciadau dros ben 
ar 31 Mawrth 2020 0.00

Total Balances held as at 31st March 2020/Cyfanswm Balansau 
ar 31 Mawrth 2020 -98.85 

for Corporate Director Resources
Prif Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau
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Atodiad B:  Dyddiadau’r flwyddyn academaidd ar gyfer 2020-21. 

Tymor yr hydref: 

Cychwyn:  01.09.20 

Hanner tymor:  26.10. 20 – 30.10.20 

Gorffen: 18.12.20 

Tymor y gwanwyn: 

Cychwyn: 04.01.21 

Hanner tymor: 15.02.21 – 19.02.21 

Gorffen:   26.03.21 

Tymor yr haf: 

Cychwyn: 12.04.21 

Gŵyl y Banc: 03.05.21 

Hanner tymor: 31.05.21 – 04.06.21 

Gorffen: 20.07.21 

 

Atodiad C:  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 cynnal 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. 



 

 

 

26 

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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