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Gair o groeso gan y
pennaeth…
Mae’n bleser eich croesawu
chi a’ch plentyn i Ysgol y
Dderwen.
Yn ystod y cyfnod y bydd
eich plentyn o dan ein gofal
byddwn yn gwneud ein
gorau i sicrhau y bydd yn

hapus ac yn ddiogel ac yn
cael addysg o’r safon uchaf.
Mae'r llawlyfr hwn yn
cynnwys y wybodaeth y
bydd ei hangen arnoch am
yr ysgol. Mae copi ohono ar
gael hefyd ar wefan yr ysgol,
sef:
www.ysgolydderwen.cymru
Gobeithiwn y bydd y
wybodaeth yn y llyfryn hwn

Cadeirydd y Corff
Llywodraethol:
Mr Gwilym Dyfri-Jones

yn sail ar gyfer partneriaeth
gref rhwng y cartref a’r
ysgol.
Os oes gennych unrhyw
gwestiynau mae croeso i chi
gysylltu â’r ysgol.
Yn gywir,
Dylan Evans

Yma’n yr haul mae ‘na wres – mae hen nerth
Yma nawr ym mynwes
Yr haf, am i’r manaf mes
Ddihuno ym mhridd hanes.
Tudur Dylan Jones

Datganiad o Genhadaeth yr ysgol yw:
O’r fesen, derwen a dyf
Ein nod yw cynnig addysg a gofal o’r safon
uchaf mewn awyrgylch hapus, caredig,
gweithgar a diogel fel bod pob plentyn,
beth bynnag fo’i allu, yn cyrraedd ei lawn
botensial.
Polisi Iaith yr Ysgol

Derbyniadau
Mae Ysgol y Dderwen yn
ysgol gynradd sy’n
darparu addysg trwy
gyfrwng y Gymraeg i
blant rhwng tair ac un ar
ddeg oed. Y mae’r ysgol
yn cael derbyn hyd at 45
o blant bob blwyddyn
academaidd.
Bydd plant yn cychwyn yn
y dosbarth Meithrin o fewn
Uned y Cyfnod Sylfaen ar
ddechrau’r tymor yn dilyn
eu pen-blwydd yn 3 oed:
Tymor yr Hydref: Tymor y
Gwanwyn: Tymor yr Haf:
1af Medi - 31ain Rhagfyr
1af Ionawr - 31ain Mawrth
1af Ebrill - 31ain Awst
Rhaid i bob plentyn sy’n
dymuno gwneud cais am
le yn yr ysgol, beth
bynnag fo ei oed, wneud
hynny trwy gofrestru’n
electronaidd ar wefan Sir
Gar
www.sirgar.gov.uk/derbyn
iadauysgol. Y sir sydd yn
penderfynu pwy fydd yn
cael eu dewis gan
ddefnyddio canllawiau
penodol. Ceir mwy o
fanylion ar wefan y sir.

Adroddiadau a
nosweithiau rhieni
Cedwir cofnodion manwl
o gynnydd plentyn tra’u
bod yn yr ysgol. Trafodir
gwaith a safon y plant
gyda’r rhieni ar
nosweithau penodedig
trwy gydol y flwyddyn. Y
mae tri chyfle i’r rhieni i
ddod i sgwrsio gyda’r

athrawon, ac mae’r un
olaf yn ddewisol a hynny
yn dilyn derbyn
adroddiad ysgrifenedig.
Addysg Gorfforol a
Chwaraeon
Bydd pob plentyn yn
derbyn gwersi addysg
gorfforol yn wythnosol.
Dillad addysg gorfforol a
chwaraeon Crys Llys yr
ysgol [ar gael i’w brynu o
swyddfa’r ysgol], trowsus
byr (ac esgidiau ysgafn
pan fydd eu hangen)
Plant Cyfnod Sylfaen i
ddod i’r ysgol gan wisgo
crys llys, tracwisg a
‘trainers’, gyda siorts
mewn bag fel y gallant
newid iddynt yn ystod y
wers.
Plant Cyfnod Allweddol 2 i
ddod i’r ysgol yn eu gwisg
ysgol, ac yna newid i grys
llys a siorts ar gyfer y
gwersi.
Caiff disgyblion Blwyddyn
3 – 6 wersi nofio. Rhaid
gwisgo cap nofio ar gyfer
y gwersi hynny a gellir
prynu’r capiau’r ysgol o’r
swyddfa.
Bydd disgyblion yr ysgol yn
derbyn amrywiaeth o
brofiadau allgyrsiol yn
ystod eu cyfnod yng
Nghyfnod Allweddol 2
e.e.cwrs preswyl ym
Mhentywyn. Disgwylir i'r
plant newid ar gyfer
gwersi addysg gorfforol.
Rhaid iddynt newid yn ôl
i'w gwisg ysgol ar ol y
wers.

Y Gymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol hon.
Cymraeg yw unig gyfrwng y Cyfnod Sylfaen.
Cyflwynir Saesneg fel pwnc ym mlwyddyn 3.
Yn unol â pholisi Dwyieithog yr Awdurdod
Addysg, darperir adnoddau dysgu safonol i
sicrhau bod disgyblion yn medru
cyfathrebu'n rhwydd ar lafar ac yn
ysgrifenedig yn y Gymraeg a'r Saesneg
erbyn iddynt adael yr ysgol.
Nodau’r Ysgol
Yn Ysgol y Dderwen ein bwriad yw creu
cymuned ysgol sy’n:
•sicrhau bod pob disgybl yn gartrefol mewn
awyrgylch Cymraeg a Chymreig.
•symbylu pob disgybl i ddatblygu hyd eithaf
ei allu, yn academaidd ac yn ddiwylliannol,
yn emosiynol, yn gymdeithasol ac yn
gorfforol.
•annog pob disgybl i feithrin a meistroli'r
grefft o gyfathrebu drwy'r iaith Gymraeg yn
bennaf, a Saesneg fel cyfrwng arall.
•gwerthfawrogi gwerthoedd moesol ein
cenedl a’r byd, a chreu ymwybyddiaeth o
anghenion plant a phobl eraill.
•sicrhau bod gan bob disgybl gyfraniad
gwerthfawr i’w wneud mewn cymdeithas
fyw ac iach.
•creu ymwybyddiaeth ac awydd am
ddimensiwn ysbrydol bywyd, parch at
werthoedd crefyddol, a goddefgarwch at
hiliau a chrefyddau eraill.
•datblygu'r medrau sylfaenol ym mhob
agwedd ar y cwrs addysg gan gofio oed,
dawn a gallu'r disgybl.
•datblygu medrau a deallusrwydd
mathemategol, gwyddonol a thechnolegol
trwy brofiadau perthnasol sy'n adlewyrchu'r
newidiadau o fewn ein byd.
•datblygu hunanfynegiant trwy
gerddoriaeth, meim, drama, celf ac addysg
gorfforol.
•creu ymwybyddiaeth o'r angen am lendid
personol, moesgarwch a chwrteisi.
•hybu arferion diogelwch yn yr ysgol, y
cartref a'r gymdeithas.
•creu cysylltiad agos rhwng y cartref a'r
ysgol er mwyn i rieni ac athrawon weithio
mewn cytgord er lles pob disgybl.
•creu'r fath awyrgylch a naws lle mae
pawb sy'n gysylltiedig â'r ysgol yn cael
boddhad.

Gwaith Cartref
Mae creu partneriaeth iach
rhwng y cartref a’r ysgol yn
fodd i ddatblygu addysg y
plentyn ymhellach. Un
agwedd bwysig o’r
bartneriaeth yma yw patrwm
rheolaidd o waith cartref, un
y mae’r cartref yn ei
ddisgwyl, ei ddilyn a’i ddeall.
Credwn fod cyfrifoldeb ar y
cartref i sicrhau bod y gwaith
cartref yn cael ei
ddychwelyd ar yr amser
cywir. Hefyd disgwylir i bob
gwaith cartref a llyfr sy’n
eiddo'r ysgol dderbyn parch
a gofal. Gofynnwn yn
garedig i rieni hysbysu’r ysgol
trwy lythyr neu alwad ffôn, os
oes problem wedi codi
ynglyn â’r gwaith y bwriedir
i’r disgybl ei gyflawni yn y
cartref. Cyfrifoldeb yr ysgol
yw paratoi ac anfon gwaith
cartref yn rheolaidd yn ôl
polisi’r ysgol, ac i farcio'r
gwaith yma, os yn
berthnasol, ac i gadw
cofnod.
Er nad ydym yn darparu
gwaith ychwanegol i blant
sy’n colli ysgol oherwydd
gwyliau teuluol, anogwn y
plant i gadw cofnod neu
ddydiadur o’u gwyliau.
Gobeithir fod diddordebau’r
plant mewn ambell thema yn
eu hysgogi i chwilota
ymhellach i’r pwnc. Hyderwn
yn fawr y cânt bob
cefnogaeth o’r cartref.

Disgyblaeth
Disgwylir i bob plentyn
ymddwyn yn weddus ac
yn gyfrifol, gan ddangos
parch tuag at eiddo, tuag
at ei gilydd a thuag at
bob oedolyn sy’n rhan o
deulu’r ysgol. (Gweler
Polisi Ymddygiad a
Disgyblaeth yr ysgol.)
Gwobrwyir gwaith ac
ymddygiad da yn unol â
pholisi’r ysgol a defnyddir
sancsiynau yn yr un modd.

Addysg Iechyd
Dysgir pwysigrwydd gofalu
amdanynt eu hunain fel rhan o
raglen waith yr ysgol. Pwysleisir
pwysigrwydd bwyta bwyd
iachus, gofalu am y dannedd, a
pheryglon ysmygu, cymryd
cyffuriau a diota. Mae plant y
Cyfnod Sylfaen yn brwsio eu
dannedd yn rheolaidd yn yr
ysgol. Mae cyfle i holl
ddisgyblion yr ysgol brynu ffrwyth
amser egwyl. Anogir y plant i
yfed dŵr yn rheolaidd.
Mae pob plentyn yn y
Cyfnod Sylfaen yn cael cynnig
llaeth yn rhad ac am ddim.
Bydd y plant yn cael gwersi
Addysg Bersonol a
Chymdeithasol. Yn aml bydd
hyn yn digwydd mewn "amser
cylch" pryd y bydd cyfle i drafod
a datblygu sgiliau sy'n ymwneud
ag Ymwybyddiaeth o'u Hunain
ac Eraill.

Addysg Ryw

Ym mlwyddyn 6 byddwn yn
cyflwyno agweddau ar addysg
ryw. Bydd y nyrs ysgol yn delio â
rhai agweddau. Caiff y gwersi
eu cyflwyno mewn modd sensitif
a gwrthrychol gan dargedu
sesiynau penodol ar gyfer y
dosbarth cyfan ynghyd â
sesiynau i’r merched a’r
bechgyn ar wahân. Mae hawl
gan riant ofyn i eithrio eu plentyn
o wersi addysg ryw. Mae polisi
Addysg Ryw ar gael o’r swyddfa.

Anghenion Dysgu
Ychwanegol

Mae darpariaeth Anghenion
Dysgu Ychwanegol yr ysgol yn
cydymffurfio gyda chanllawiau'r
Cod Ymarfer ar Adnabod ac
Asesu Anghenion Addysg
Arbennig a gyflwynwyd yn sgil
Deddf Addysg 1993.
Y mae gan yr ysgol gofrestr o
blant sydd angen cymorth
ychwanegol gyda'u gwaith gan
gynnwys plant mwy abl a
thalentog. Bydd y plant yma, o
dan y Cod Ymarfer, yn derbyn
sylw ychwanegol drwy waith
gwahaniaethol gan y athrawes,
drwy weithio mewn grwpiau llai
yn y dosbarth gyda
chynorthwydd neu weithiau

drwy gael sylw athrawes gynnal
yr ysgol. Bydd gan y disgyblion
hyn Gynllun Addysg Unigol
(CAU) a gwahoddir rhieni’r
disgyblion yma i’r ysgol i drafod
y CAU.
Mae’r Polisi Anghenion Dysgu
Ychwanegol ar gael yn yr ysgol.

Bywyd Allgyrsiol yr Ysgol
Rhoddir cryn bwysigrwydd ar
weithgareddau’r Urdd yn Ysgol y
Dderwen. Mae gweithgarwch
hwn yn hybu’r diwylliant
Cymraeg ac yn gwneud y plant
yn fwy ymwybodol o’u cefndir
a’u gwreiddiau. Maent hefyd yn
cael cyfle drwy’r mudiad i
gwrdd â ffrindiau newydd o bob
rhan o Gymru. Cystadlwn yn
frwd ymhob math o
gystadlaethau yr Urdd bob
blwyddyn. Cesglir tâl aelodaeth
yr Urdd yn nhymor yr Hydref bob
blwyddyn. Mae ymaelodi yn
galluogi’r plentyn i gystadlu yng
nghystadlaethau swyddogol yr
Urdd.

Cinio Ysgol

Darperir cinio ysgol yn y neuadd
bob dydd. Cesglir arian cinio
bob dydd Llun ar gyfer yr
wythnos honno a disgwylir i bob
plentyn dalu’n rheolaidd ar y
diwrnod yma. Dylid danfon yr
arian mewn amlen gydag enw’r
plentyn arni. Mae cinio rhad i’w
gael i’r rheini sy’n deilwng a
dylid gwneud cais i’r awdurdod
lleol neu trwy gysylltu â’r ysgol
am hyn os bydd angen. Ni
chanieteir i blentyn gael cinio
rhad heb ganiatâd oddi wrth yr
awdurdod lleol.
Gwneir trefniadau i blant sy’n
dewis dod â’u bwyd eu hunain
i’w fwyta yn y neuadd hefyd o
dan oruchwyliaeth. Mae
gennym dîm o oruchwyliwyr sy’n
gweinyddu yn ystod amser cinio.
Os yw plentyn yn gwneud
penderfyniad i newid o
frechdanau i ginio, neu i’r
gwrthwyneb, mae rhaid rhoi
gwybod i’r ysgol fore Llun yr
wythnos dan sylw neu i’r
gwrthwyneb, mae rhaid rhoi
gwybod i’r ysgol fore Llun yr
wythnos dan sylw.

Cwricwlwm ac Asesu
Mae pedwar diben wrth
wraidd cwricwlwm Ysgol y
Dderwen; sy'n rhoi'r cyfle i bob
plentyn a pherson ifanc
ddatblygu i fod:

plentyn.
Mae’n bwysig gwneud y
plentyn
yn ymwybodol o’i amgylchfyd,
ei gymuned, ei wlad a’i fyd.

Trwy ddefnyddio dulliau dysgu
sydd wedi selio ar themau,
• yn ddysgwyr
mae strwythur ein cwricwlwm
uchelgeisiol, galluog
yn cynnwys chwe Maes Dysgu
sy’n barod i ddysgu drwy a Phrofiad. Mae pob un o’r
gydol eu hoes;
Meysydd Dysgu a Phrofiad yn
• yn gyfranwyr mentrus,
cyfrannu mewn ffordd bendant
creadigol sy’n barod i
a phenodol at ddatblygu
chwarae eu rhan yn
pedwar diben y cwricwlwm.
llawn yn eu bywyd a’u
Gyda’i gilydd, maent yn diffinio
gwaith;
ehagder ein cwricwlwm. Mae’r
• yn ddinasyddion
profiadau addysgiadol i ni’n
egwyddorol, gwybodus cynnig yn rhan annatod o’n
sy’n barod i fod yn
cwricwlwm, sy’n ehangu
ddinasyddion yng
gorwelion ein plant, yn symbylu
Nghymru a’r byd;
eu dychymyg ac yn hybu
• yn unigolion iach,
mwynhad wrth ddysgu.
hyderus sy’n barod i fyw
bywyd gan wireddu eu
Y chwe maes dysgu a phrofiad
dyheadau fel aelodau
yw:
gwerthfawr o
• Iaith, llythrennedd a
gymdeithas.
chyfathrebu
• Mathemateg a rhifedd
• Gwyddoniaeth a
thechnoleg (yn cynnwys
Mae’r holl athrawon a’r
cyfrifiadureg)
cynorthwy-wyr i’w canmol am
• Celfyddydau
safon y darpariaeth a gynigir i
mynegiannol
ddisgyblion Y Dderwen.
• Iechyd a lles
Gweithia pob un yn
• Dyniaethau (gan
gydwybodol er mwyn sicrhau’r
gynnwys Addysg
gorau ar gyfer yr holl
Grefyddol)
ddisgyblion. Rydym yn tracio
cynnydd disgyblion gan
ddefnyddio ystod o
Darperir cwricwlwm sy’n sicrhau
strategaethau.
fod pob plentyn yn tyfu i fod yn
ymwybodol o’r diwylliant
Ein nod yw cynnig addysg a
Cymraeg a’r etifeddiaeth sydd
gofal o’r safon uchaf mewn
ynghlwm â hyn.
awyrgylch hapus, caredig,
gweithgar a diogel fel bod pob
plentyn, beth bynnag fo’i allu,
Y mae gan yr ysgol hefyd bolisi
yn cyrraedd ei lawn botensial.
cydraddoldeb. Ceisir
Rhoddir pwyslais ar ddysgu
hyrwyddo'r polisi trwy ei
medrau sylfaenol llythrennedd, gynnwys yn y cwricwlwm a’r
rhifedd a TGCh a phwysleisir
gwersi a addysgir pan fydd
pwysigrwydd eu gwneud yn
cyfle.
berthnasol ac yn ystyrlon i’r

Cymdeithas Rhieni ac
Athrawon
Mae gan yr ysgol
gymdeithas o rieni ac
athrawon gweithgar iawn
ac yr ydym fel ysgol yn dra
diolchgar iddynt am eu
hymdrechion llwyddiannus.
Mae rhaglen amrywiol
ganddynt bob blwyddyn.
Rhoddir croeso cynnes
iawn i bob rhiant ac yn
arbennig i'r rhieni newydd.
Mae cysylltiad agos rhwng
y rhieni â'r ysgol a
chroesewir eu
cyfraniadau’n fawr.

Cymorth Cyntaf
Mae gan yr ysgol staff sydd
wedi eu hyfforddi i’r safon
ar gyfer ymdrin ag
achosion o argyfwng yn y
gweithle.

Cytundeb Cartref / Ysgol
Disgwylir i rieni a’r ysgol
gytuno a llofnodi cytundeb
cartref / ysgol er mwyn cydweithio er budd y disgyblion.

Llysoedd
Wrth i’ch plentyn gychwyn gyda
ni yn yr ysgol fe’i lleolir yn un o
bedwar llys – Llywelyn [melyn],
Cardaog [coch], Glyndwr
[gwyrdd] neu Arthur [glas]. Bydd
yn aros yn yr un llys trwy gydol ei
gyfnod yn yr ysgol, a cheisir
sicrhau bod holl blant yr un teulu
yn perthyn i’r un llys. Gwneir
defnydd o’r llysoedd yn ystod y
flwyddyn e.e.amser cinio,
ynghyd ag ar ddiwrnod y
mabolgampau. Gellir prynu crys
llys o swyddfa’r ysgol am bris o
£5. Fe ddônt mewn meintiau 3-4,
5-6, 7-8, 9-10, 11-12.

Oriau Ysgol
Cyfnod Sylfaen:
9:00 – 11:50
11:50 – 12:50 CINIO
12.50 – 3:15
Cyfnod Allweddol 2:
9:00 – 12:00
12:00 – 1:00 CINIO
1:00 – 3:30
Iechyd a Lles
Mae’r nyrs ysgol yn ymweld
â’r ysgol yn rheolaidd. Bydd
archwiliadau clyw a golwg
yn digwydd yn ystod cyfnod
y plant yn yr ysgol yn ogystal
â mesuriadau taldra a
phwysau.
Dylid hysbysu’r ysgol yn syth
os yw’ch plentyn yn dioddef
o unrhyw alergedd, neu
gyflwr meddygol sydd yn
debygol o fod angen gofal
ychwanegol.
Polisi Amddiffyn Plant:
Mae gan yr ysgol Bolisi
Amddiffyn Plant sy’n seiliedig
ar ganllawiau cenedlaethol.
Yr Uwch aelod dynodedig ar
gyfer amddiffyn plant yw Mr
Dylan Evans ac yn ei
absenoldeb, Mrs Llio Dyfri
Jones a Mrs. Elaine Edwards.
Mae gan aelod dynodedig
o’r corff llywodraethol hefyd
gyfrifoldeb am ddiogelu.

Gwisg Swyddogol yr Ysgol
Mae gosod safonau yn bwysig
iawn i ni fel ysgol ac mae
ymddangosiad y disgyblion yn
arwain at falchder yn yr ysgol
ac mae hyn ynghyd â
disgyblaeth dda yn cydredeg i
gynnal safonau academaidd.
Rydym yn disgwyl i’r disgyblion
wisgo'r wisg ysgol bob dydd er
mwyn dod â pharch ac
agwedd bositif i’r ysgol.
Prif liwiau: Gwyrdd tywyll ac aur
Yr Hydref / Gaeaf a'r Gwanwyn
Merched y Cyfnod Sylfaen Gwisg piner gwyrdd tywyll,
cardigan werdd dywyll gyda
logo’r Cyfnod Sylfaen arni, crys
polo aur gyda logo’r Cyfnod
Sylfaen arno, sanau Gwyn 3⁄4
neu deits gwyrdd tywyll,
esgidiau duon.
Merched CA2 - Gwisg piner
gwyrdd tywyll neu sgert werdd
dywyll, cardigan neu siwmper
coler ‘v’ werdd dywyll a
bathodyn cyffredinol yr ysgol
arno, blowsen aur, sanau gwyn
3⁄4 neu deits gwyrdd tywyll, tei'r
ysgol, esgidiau duon. (Caniateir
trowsus llwyd yn y dull clasurol
os dymunir)
Bechgyn y Cyfnod Sylfaen Siwmper werdd dywyll coler 'V’
gyda logo’r Cyfnod Sylfaen
arno, trowsus llwyd tywyll, crys
polo aur gyda logo’r Cyfnod
Sylfaen arno, sanau llwyd,
esgidiau duon.
Bechgyn CA2 - Siwmper werdd
dywyll coler 'V’ a bathodyn
cyffredinol yr ysgol arno,
trowsus llwyd tywyll, crys aur,
sanau llwyd, tei'r ysgol, esgidiau
duon.
Haf Merched - Ffrog gingham
aur/melyn neu werdd Bechgyn
- Crysau aur llewys byr, trowsus
byr - os dymunir.
Rhestr o siopau sy'n gwerthu'r
wisg ysgol:
•
'Corporate Image' - 41
Waun Dew;
•
'Evans a Wilkins'- 4 Stryd y
Neuadd;
•
'BHS'- Y Clos Mawr;
•
'Marks & Spencer' Rhodfa Cambria;
•Clair Adams, - Heol y Brenin

Gwisg/Diogelwch: Pan fydd
plentyn yn cymryd rhan mewn
gweithgaredd addysg gorfforol
mae gofyn iddo/iddi ddiosg
unrhyw eitem a all fod o beryg
iddynt hwy neu i eraill yn ystod
y gweithgaredd hwnnw e.e.
oriawr. Mewn achosion lle nad
yw'n bosib i'r plentyn ddiosg
eitem, er enghraifft, clustdlysau
sydd newydd gael eu gosod,
byddwn fel ysgol yn
gorchuddio'r eitem gyda thâp
er mwyn lleihau'r perygl. Nid yw
hyn yn ddelfrydol, felly
awgrymwn fod plentyn sy'n
cael clustlysau newydd yn eu
gosod ar ddechrau gwyliau'r
haf ac felly pan fyddant yn
dychwelyd i'r ysgol bydd yr
eitem yn medru cael ei diosg.
Yn ystod amserau chwarae
anffurfiol h.y. egwyl y
bore/canol dydd/prynhawn,
gall damweiniau ddigwydd
oherwydd fod plant yn gwisgo
gemwaith. Awgrymwn yn gryf
fel ysgol o ran diogelwch i'r
unigolyn ac i eraill fod pob
plentyn yn diosg unrhyw
emwaith cyn dod i'r ysgol.
Iechyd a Diogelwch
Mae gan yr ysgol bolisi sy’n
sicrhau ein bod yn darparu a
chynnal amgylchiadau gwaith
diogel ac iach, ynghyd â
chyfarpar a systemau gwaith i’r
holl ddisgyblion a’r staff (dysgu
ac ategol). Hefyd, rydym yn
darparu gwybodaeth a
hyfforddiant lle bo hynny’n
bosibl neu’n angenrheidiol, ac
arolygaeth i’r diben hwn. Gellir
cael copi o bolisi Iechyd a
Diogelwch yr ysgol o’r swyddfa.
Caiff asesiadau risg eu
cwblhau yn rheolaidd i sicrhau
fod yr adeilad, y safle a
mannau ymweld yn ddiogel i’r
plant, i’r staff ac i ymwelwyr. Er
diogelwch, mae gan yr ysgol
system teledu cylch cyfyng sy’n
canolbwyntio ar y prif
fynedfeydd, yr iardiau chwarae
a’r maes parcio.

Trefniadau cau’r ysgol mewn
argyfwng:
O bryd i’w gilydd mae angen
cau’r ysgol ar fyr rybudd e.e.
pan fydd hi'n bwrw eira, piben
ddŵr wedi torri. Gwneir pob
ymdrech i hysbysu rhieni cyn
gynted â phosib naill ai trwy
neges destun, ebost, ar wefan
yr ysgol neu’r Cyngor Sir/ neu
drwy gyhoeddi ar Radio Cymru
neu Radio Sir Gâr.
Eich cyfrifoldeb chi fel rhieni yw
hysbysu’r ysgol os bydd newid i
rifau ffôn cyswllt.

Trefniadau Cyd-addoli:
Cynhelir cyd-addoliad bob
dydd i ddisgyblion ar y gofrestr.
Mae mwyafrif y cyd-addoli “yn
gyfan gwbl neu’n bennaf
Gristnogol ei naws” h.y. yn
adlewyrchu “traddodiadau
eang y gred Gristnogol” ond yn
anenwadol. Mae gan rieni’r
hawl i eithrio plentyn o’r cydaddoliad am resymau
crefyddol, ac fe wneir
trefniadau i’w goruchwylio gan
oedolyn ar yr adegau hynny.
Diogelir hawliau’r athrawon
hefyd.

Trefn Gweithredu Cwynion
Yn unol â Gweithdrefnau
Cwyno Llywodraeth Cymru
(cylchlythyr Rhif 011/2012) y
mae’r ysgol yn dilyn y drefn ar
weithredu cwynion a awgrymir
gan y Sir.
Y mae tri cham i’r broses.
Cam A
Ystyriaeth anffurfiol o gŵyn Yn
bennaf bydd hyn yn cynnwys
trafodaethau anffurfiol gyda’r
Pennaeth ac aelodau eraill o’r
staff. Dyma fan cychwyn y
broses a disgwylir i’r mwyafrif o
gwynion gael eu datrys yma.
Cam B
Cwyn ffurfiol i’r Pennaeth gan
amlaf, byddem yn disgwyl i’r
mater sy’n destun pryder i chi
gael ei ddatrys yn anffurfiol. Os
byddwch yn teimlo nad yw’r
matercychwynnol a achosodd
pryder i chi wedi’i drin yn
briodol, dylech gyflwyno’ch

cwyn yn ysgrifenedig i’r
pennaeth.
Cam C
Cwyn ffurfiol i’r Llywodraethwyr
Defnyddir y cam olaf os bydd y
ddau gam cyntaf wedi methu
datrys y gwyn yn foddhaol.

Polisi Codi Tâl

Ni chodir tâl am
weithgareddau ysgol heblaw
am yr isod:
Ar gais i’r pennaeth, ceir copi
• Gwersi cerdd gan
llawn ar y drefn o weithredu
athrawon peripatetig, lle
cwynion.
gofynnir am
gyfraniadau gan rieni er
Trefniadau ar gyfer disgyblion
mwyn i’r ysgol fedru
ag anableddau
cynnig ystod eang o
Mae gan yr ysgol Bolisi
wersi offerynnol.
Cydraddoldeb (sy’n cynnwys
•
Teithiau
addysgol, lle
anabledd), cynllun gweithredol
gofynnir am
cydraddoldeb a chynllun
gyfraniadau gan rieni.
mynediad. Mae'r rhain ar gael
• Gweithgareddau
trwy gysylltu â’r swyddfa.
allgyrsiol a drefnir gan
fudiadau allanol.
Trosglwyddo disgyblion ar
• Mae’r ysgol bob amser
ddechrau ac ar ddiwedd y
yn barod i drafod pan fo
dydd
rhiant / gwarcheidwad
•Plant dan 5 oed: Disgwylir i rieni
yn pryderu am gostau
drosgwlyddo’u plant i aelod
syʼn ymwneud âʼr ysgol.
staff wrth ddrws yr uned dan 5
ar ddechrau’r sesiwn a’u codi
Presenoldeb
yn yr un modd ar ddiwedd y
sesiwn. Bydd aelodau staff Clwb
Mae’n ofynnol i bob rhiant
y Mês yn eu trosgwlyddo a’u
hysbysu’r ysgol am unrhyw
casglu yn yr un modd.
absenoldeb mewn llythyr neu
•Disgyblion Blwyddyn 1 a 2:
trwy alwad ffôn. Os na wneir
Disgwylir i rieni drosglwyddo’u
hynny bydd eich plentyn yn
plant wrth y brif fynedfa ar
cael ei ddynodi fel ‘absennol
ddechrau’r sesiwn a’u codi yn
heb ei ganiatau’. Rhaid gofyn
yr un modd ar ddiwedd y
am ganiatad y pennaeth os
sesiwn. Bydd y disgyblion sy’n
mynychu Clwb y Mês yn cael eu am drefnu gwyliau yn ystod
amser ysgol. Mae’r gofrestr yn
hebrwng i’r ysgol gan staff y
clwb, ac ar ddiwedd y dydd, yn cael ei chau am 9:15. Bydd
cerdded drwy’r neuadd i’r Clwb unrhyw ddisgybl sydd yn
lle byddant yn cael eu cofrestru. cyrraedd wedi’r amser hwn
Mae’n bwysig bod y disgyblion heb reswm meddygol yn cael
ei ddynodi fel ‘hwyr wedi i’r
yn gwybod yn y bore os ydyn
gofrestr gau’ ac yn cael ei
nhw i fod i fynychu’r clwb
drin fel absenoldeb bore ar
gyda’r nos.
ystadegau’r ysgol. Disgwylir i
•Disgyblion Cyfnod Allweddol 2: rieni arwyddo llyfr yn y
Bydd y disgyblion yn cyrraedd
dderbynfa pan fo’u plentyn
drwy’r brif fynedfa ar
yn cyrraedd yn hwyr. Anogir
ddechrau’r dydd ac yn cael eu rhieni i geisio, lle bo’n bosibl, i
trosgwlyddo oddi yno ar
wneud apwyntiadau
ddiwedd y dydd. Bydd y sawl
meddygol neu ddeintyddol y
sy’n mynychu’r clwb gofal yn
tu allan i oriau ysgol, rhag
mynd yn syth yno drwy’r
tarfu ar addysg eu plentyn.
neuadd ar ddiwedd y dydd.
Mae’n bwysig bod y disgyblion
yn gwybod yn y bore os ydyn
nhw i fod i fynychu’r clwb
gyda’r nos.

Trefniadau Parcio Diogel yr Ysgol:
(Yn unol ag argymhellion Swyddog Sirol dros Ddiogelwch y Ffyrdd a Heddlu Dyfed Powys) Mae
dau faes parcio ar gael.
Gofynnir i BOB gyrrwr sy'n cludo plant i'r ysgol gydymffurfio â'r rheolau canlynol y tu mewn i
gampws yr ysgol:•
•
•
•

•

Rhaid gyrru'n ARAF bob amser;
RHAID dilyn y cynllun UNFFORDD yn y maes parcio;
Rhaid gofalu bod eich plant BOB AMSER YN CERDDED AR Y PALMANT ac nid ar y borfa
nac ychwaith ar hyd muriau'r ysgol.)
STAFF YR YSGOL YN UNIG gaiff barcio ger Prif Adeilad yr Ysgol i sicrhau ffordd glir i'r
gwasanaethau a galwadau brys.
NI CHANIATEIR gyrru cerbyd i iard chwarae’r ysgol.D.S. RHAID GYRRU'N ARAF AR HYD YR
HEOL DROS Y RAMPIAU A PHARCIO TU MEWN Y MANNAU PARCIO PRIODOL.

Y Cartref a'r Ysgol
Mae polisi 'drws agored' yn Ysgol y Dderwen
ac mae croeso i unrhyw riant ffonio neu alw
mewn i siarad â'r pennaeth ar unrhyw adeg
neu i wneud apwyntiad. Nid yw’n bosibl bob
amser i siarad ag athrawon yr ysgol yn fyrfyfyr,
ond mae croeso i rieni wneud apwyntiad i
siarad â’r athrawon ar amser cyfleus.
Bydd plant yn dechrau yn yr ysgol yn dymhorol
yn Uned y Cyfnod Sylfaen. Cynhelir cyfarfod i’r
rhieni newydd yn ystod y tymor cyn i’r plant
ddechrau i gwrdd â’r athrawon ac i weld yr
ysgol. Hefyd fe fydd cyfle i’r plant ddod ar

ymweliad. Yn ystod tymor cyntaf y disgybl,
cynhelir cyfarfod gyda’r rhieni i drafod sut
mae'r plentyn yn ymgartrefu.
Yn ystod y flwyddyn gwahoddir rhieni i’r ysgol
ar gyfer nosweithiau agored a nosweithiau
rhieni i drafod gwaith a chynnydd eu plant.
Bydd plant sy’n un ar ddeg ar neu cyn Awst
31ain yn trosglwyddo i’r ysgol uwchradd ym
mis Medi y flwyddyn honno. Mae bron pob
disgybl yn ddieithriad o Ysgol y Dderwen yn
trosglwyddo i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro
Myrddin.

Staff yr Ysgol
Mr Dylan Wyn Evans- Pennaeth
Mrs Llio Dyfri Jones, Mrs Elaine Edwards - Penaethiaid cynorthwyol

Cyfnod Sylfaen
Athrawon
Mrs Heledd Mathias - Athrawes Uned Dan 5
Mrs Kiri Thomas - Athrawes Uned Dan 5 –SENCO
Mrs Llio Dyfri Jones-Athrawes Uned Dan 5
Miss Catrin Jones – Athrawes Bl 1 a 2
Mrs Angharad Williams– Athrawes Bl 1 a 2
Mrs Sara Evans – Athrawes Bl 1 a 2

Cynorthwywyr Cyfnod Sylfaen
Miss Angharad Evans
Mrs Anne Marie Thomas
Mrs Jasmine Taylor
Mrs Andrea Thomas
Mrs Rhian Harries
Mrs Mary Pugh

Miss Bethan Jones
Mrs Helen Wills
Miss Natalie Lewis

Cyfnod Allweddol 2
Athrawon
Mrs Siân Axford – Athrawes Bl 3 a 4
Miss Hedydd Wilson – Athro Bl 3 a 4
Miss Lisa Ferraro – Athrawes Bl 3 a 4
Mrs Catrin Jones –Athrawes Bl 5 a 6
Mr Marc Tiplady – Athro Bl 5 a 6
Mrs Elaine Edwards– Athrawes Bl 5 a 6
Mr Hedd Tudur – Athro CPA

Cynorthwywyr Cyfnod Allweddol 2
Mrs Llinos Jones
Mrs Bethan Morgan
Miss Rhian Evans
Miss Leah Evans a Miss Michelle Jenkins ( cynorthwywyr 1:1)

Gweinyddol
Mrs Anwen Davies – Ysgrifenyddes
Mrs Gaynor Lewis - Swyddog Rhyll
Mr Vivian Jenkins – Gofalwr

Staff y Gegin a Glanhawyr
Gwyneth Thomas
Helen Harries
Aimee Hall
Jeanette Pointon
Hazel Davies

Tina Hooper
Ann Davies
Mandy Elsdon
Gloria Thomas

Y Corff Llywodraethol
Mae Corff Llywodraethol yr ysgol yn cyfarfod yn rheolaidd (o leiaf unwaith pob tymor)
gydag is bwyllgorau yn cwrdd rhwng pob cyfarfod. Cyhoeddir adroddiad blynyddol gan y
Llywodraethwyr sydd i’w weld ar wefan yr ysgol (copïau papur ar gael yn y swyddfa)

Llywodraethwyr
Mr Gwydion Wynne
Parch Tom Defis
Cyng Peter Hughes Griffiths
Parch Beti Wyn James
Mrs Valerie Humphreys
Mr Vivian Jenkins
Mr Gwilym Dyfri Jones-Cadeirydd
Mr. G.O.Jones
Cyng Dr Ioan Matthews
Mrs. Marian Evans
Mrs Sioned McCue
Mr Heulyn Roderick
Mrs Adele Davies
Mrs Luned Thomas
Mr Dylan Evans
Mrs Elaine Edwards
Mrs Llio Dyfri Jones

