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Cyflwyniad
Mae’n ofynnol i Gyrff Llywodraethol ysgolion a gynhelir gynhyrchu Adroddiad
Blynyddol i Rieni. Mae cynnwys yr adroddiad yn statudol, er gall Gyrff
Llywodraethol ddewis i ychwanegu gwybodaeth allai fod yn ddefnyddiol.
Yr adroddiad blynyddol yw’r prif ddull ffurfiol y gall y Corff Llywodraethol ddangos
eu hatebolrwydd i Rieni. Mae’n cynnig cyfle nid yn unig i gyfathrebu a Rhieni - yr
hyn sydd wedi bod yn digwydd yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn flaenorol ond hefyd i
rannu cynlluniau’r Corff Llywoddraethol ar gyfer hyrwyddo safonau uchel o
gyflawniad addysgol ac i fynd ati i gasglu barn Rhieni am y dyfodol.
Mae’r Rheoliadau yn caniatau i ysgolion ddarparu adroddiad llawn yn unig i’r rhieni
sydd yn gofyn am gopi a chyhoeddi crynodeb ar gyfer yr holl Rieni.
Gellir cael mynediad i gopi o’r Adroddiad llawn ar wefan yr ysgol:
ysgoldyffrynconwy.org
Mae’r gofyniad blaenorol oedd yn gofyn i gorff llywodraethu gynnal cyfarfod
blynyddol ar gyfer rhieni wedi ei ddisodli ac o dan adran 94 o Ddeddf Safonau a
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, caiff rhieni ofyn am hyd at 3 chyfarfod
mewn blwyddyn ysgol â chorff llywodraethu eu hysgol.
Ni chafwyd cais i gynnal cyfarfod blynyddol yn ystod 2018/19.
Gwybodaeth am seddi gwag Rhieni Llywodraethwyr/etholiadau sydd i ddod:

Erbyn diwedd Awst 2020 bydd cyfnod pedwar o’n rhieni lywodraethwy yn dod i ben
a byddwn yn gwahodd enwebiadau.
Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Rhiant Lywodraethwr ar y Corff
Llywodraethol, mi fydd angen i chi gwblhau ffurflen enwebu a gallwch ei gael o’r
Ysgol drwy Glerc y Llywodraethwyr: delythw@dyffrynconwy.conwy.sch.uk 01492
642800
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“Ein nod yw datblygu pob plentyn
er mwyn sicrhau fod pob plentyn

Gweledigaeth
Y Corff
Llywodraethol

yn cyrraedd eu potensial mewn sawl
maes a thrwy amrywiol weithgareddau
a chyfleoedd.”

Rhagair gan y Cadeirydd
Mae’n bleser gennyf gyflwyno Adroddiad Blynyddol y Corff
Llywodraethol am y flwyddyn 2018-2019.
Mae’r adroddiad hwn yn adlewyrchu blwyddyn brysur llawn o
weithgareddau ar gyfer ein disgyblion yn yr ysgol. Fel Corff Lywodraethol yn
gyntaf rwyf yn diolch i holl staff yr ysgol am eu gweithgarwch ac yn arbennig
hefyd i chi fel rhieni a gwarcheidwaid am eich cefnogaeth ar hyd y flwyddyn.
Gwnaed yr holl waith mewn blwyddyn anodd o ran cyllido addysg lle mae gwasgfa
ariannol wedi bod ar yr ysgol yn y blynyddoedd diwethaf. Drwy waith trylwyr ein
rheolwyr a’n staff gweinyddol rydym wedi llwyddo i gadw pethau i fynd o fewn y
gyllideb. Mae tyndra ariannol yn rhoi pwysau ychwanegol ar bawb ac rydym fel
llywodraethwyr wedi pwyso yn gyson ar y Sir am fwy o arian i redeg yr ysgol.
Er y wasgfa ariannol rydym wedi cadw ein safonau a bu adroddiad Estyn ar yr ysgol
yn gymorth i ni sylweddoli ein cryfderau a mannau sydd angen eu mireinio ymhellach yn ein haddysgu ar gyfer ein plant. Rydym fel llywodraethwyr yn edrych yn
fanwl ar ganlyniadau ac rydym yn llongyfarch ein disgyblion eleni ar ffrwyth eu
gwaith ac yn dymuno’n dda iddynt yn y dyfodol.
Gydag Adran Addysg Conwy a’r gwasanaeth ymgynghorol GWE rydym yn trafod
camau effeithiol ymlaen ers ymweliad yr arolygwyr gan ddatblygu pellach ddulliau o
hunan
arfarnu ac edrych ar weithgareddau addysgu ein staff. Mae dadansoddiad
data diweddar yn dangos cynnydd sylweddol ar bob un o’r prif ddangosyddion ers y
flwyddyn flaenorol. Mae tystiolaeth hefyd yn dangos ein bod ar y trywydd cywir wrth
ddatblygu'r hyn sydd wedi eu gwreiddio yn yr ysgol gan yn hyderus weld y bydd ein
canlyniadau yn dangos cynnydd eto yn 2019-20.
Prif nodau'r ysgol yw sicrhau bod disgyblion yn cyrraedd eu potensial ac yn derbyn
eu gorau ar lawr dosbarth. Mae llais y disgybl yn gynyddol bwysig ac mae barn ac
adborth disgyblion mewn fforymau a thrafodaethau yn gymorth i ni. Mae barn gynrychiolwyr
disgyblion yng nghyfarfodydd y Corff Llywodraethol yn werthfawr
iawn. Roeddem yn falch o weld fod tystiolaeth yr arolygwyr yn dangos cryfderau lles
a gofal yn yr ysgol.
Byddwn y sicrhau i chi fel rhieni a gwarcheidwaid y bydd y llywodraethwyr yn
parhau ymhob ffordd i sicrhau addysg effeithiol o fewn awyrgylch gynhaliol i’ch
plant.
Diolch eto i bawb am eu gwaith a’u cefnogaeth.
Huw Roberts
Cadeirydd y Corff Llywodraethol
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Edrych yn ôl ar 2018-2019
disgyblion
Erbyn canol Medi 2018 roedd 654 o ddisgyblion a myfyrwyr ar gofrestr yr ysgol.
Blynyddoedd 7 – 11
520 disgybl (248 merch + 272 bachgen)
Blynyddoedd 12 – 14 134 disgybl (75 merch + 59 bachgen)
Trosglwyddodd 106 o ddisgyblion (47 merch a 59 bachgen) o ysgolion cynradd,
dychwelodd 47 o fyfyrwyr Blwyddyn 11 i Flwyddyn 12, ac ymunodd 6 o Ysgol y
Moelwyn.

Athrawon a staff ategol
Cyflogwyd cyfanswm o 46 o staff dysgu - 35 o Athrawon llawn amser a 11 yn rhan
amser.
Cyflogwyd 4 Cynorthwywr Addysgu, 2 Fentor Dysgu a 2 Oruchwyliwr Cyflenwi gan yr
ysgol a chyflogwyd 6 Cynorthwywr Addysgu wedi eu lleoli yn Ysgol Dyffryn Conwy gan
yr Awdurdod Addysg.
Cafwyd newyddion hynod drist ddiwedd fis Mai bod Mrs Pauline Edwards, Anogwr
Dysgu’r 6ed Dosbarth wedi marw’n sydyn yn dilyn trawiad ar y galon. Mynegwyd
cydymdeimlad diffuant y Llywodraethwyr i deulu, ffrindiau a chydweithwyr
Mrs Pauline Edwards yn eu colled.
Yn Medi 2018 ffarweliwyd a’r staff canlynol:
Mrs Anne Lloyd Cooper, Pennaeth Adran Celf
Mrs Bethan Rhian Evans, Cymhorthydd Gweinyddol
Mrs Anwen Eleri Jones, Rheolwr Busnes Clwstwr Cynradd
Mr Gareth Smith, Technegydd TGCh.
Mr Kevin Thomas, Swyddog Rygbi HWB
Mr Carwyn Meurig Williams, Pennaeth Adran Daearyddiaeth
A phenodwyd y staff canlynol:
Mrs Awen Teifi Johnson, Athrawes Celf
Mr Llion Dafydd Jones, Swyddog Rygbi HWB
Mr Samuel David Jones, Athro Cerdd
Mrs Sian Owen, Rheolwr Busnes Clwstwr Cynradd
Mrs Ffion Sabit, Technegydd Technoleg
Mr Alan Williams, Rheolwr Systemau Technoleg Gwybodaeth
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Gwaith y llywodraethwyr
Wrth gyflawni eu dyletswyddau cynhaliodd y Llywodraethwyr gyfarfodydd fel a ganlyn o’r Corff Llawn a’i Is-bwyllgorau yn ystod y flwyddyn.
Corff Llywodraethol Llawn

-

Cyfarfod Is-bwyllgor Cyllid a Staffio Cyfarfod Is-bwyllgor Staffio
Cyfarfod Is-bwyllgor Cyllid
Panel Rheoli Perfformiad y Pennaeth
Cyfarfod Is-bwyllgor Adeiladau
Cyfarfod Is-bwyllgor Polisïau
Paneli Penodi
04/07/19,
Cyfarfodydd Cyn ac Ôl Arolwg

02/10/18, 03/12/18, 11/12/18, 04/03/19,
25/03/19
04/02/19, 11/02/19, 18/02/19
22/10/18
21/11/18
03/12/18
12/02/19
21/11/18
10/09/18, 08/02/19, 20/05/19,
09/07/19, 16/07/19.

Bu aelodau yn cynrychioli’r Corff mewn amryw o weithgareddau eraill hefyd yn
ystod y flwyddyn, megis mewn Nosweithiau Rhieni, Gwasanaethau, Nosweithiau
Agored,
Seremonïau Gwobrwyo, Cyngherddau a Gweithgareddau yn y gymuned
yn cynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol. Ni fu i’r Llywodraethwyr hawlio unrhyw
gostau na
chynhaliaeth yn ystod y flwyddyn.
Dyma fraslun i chi’r rhieni o’r materion a gafodd sylw’r Corff Llywodraethol yn ystod
y flwyddyn.
Corff Llywodraethol Llawn 02/10/18

Ethol Swyddogion

Cyfethol Llywodraethwyr Cymunedol

Croesawu Rhieni Lywodraethwyr newydd

Enwebu aelod i gynrychioli’r ysgol ac i sefyll fel cadeirydd/is-gadeirydd yng
nghyfarfodydd Cymdeithas Llywodraethwyr newydd Conwy

Cadarnhau Offeryn Llywodraeth - Cyfansoddiad

Cadarnhau strwythur, cylch gorchwyl ac aelodaeth pwyllgorau

Cytuno ar gynnwys dogfenaeth statudol y corf llywodraethol

Adroddiad y Pennaeth

Cynllun Gwella Ysgol 2018/19

Cyflwyno cofnodion i’w cadarnhau

Adroddiad blynyddol i’r rhieni
Cyfarfod Is-bwyllgor Staffio
22/10/18

Ethol Swyddogion

Diweddariad ar y sefyllfa staffio

Proses Rheoli Perfformiad a’r Polisi Cyflog

Adroddiad Mick Walters yn cynnwys argymhellion i’r Gweinidog Addysg ar
gyfer newid amodau gwaith athrawon

Diweddariad presenoldeb staff
Cyfarfod Is-bwyllgor Cyllid 21/11/18

Ethol Swyddogion

Adroddiad ar Sefyllfa Ariannol Gyfredol (Cyllideb 2018/19)

Adroddiad ar Sefyllfa Gyllidol Gychwynnol 2019/20

Cytundebau Lefel Gwasanaeth ADY
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Gwaith y llywodraethwyr
Cyfarfod Is-bwyllgor Polisïau 21/11/18

Trafod a mabwysiadu'r polisïau sydd â dyddiad adolygu Hydref 2018
Corff Llywodraethol Llawn 03/12/18

Canlyniadau 2018: Data Cyd-destunol CA4, Data CA4, Data CA5/6ed
dosbarth.

Cynllun Datblygu Ysgol a Blaenoriaethau

Targedau ar gyfer 2019.

Unrhyw bwyntiau yn codi o’r Cynllun Gwella/Datblygu Ysgol 2018-2020
Corff Llywodraethol Llawn 11/12/18

Materion y Cadeirydd

Adroddiad gan y Prif Ddisgyblion/Disgyblion Lywodraethwyr

Cyflwyniad ADY gan Mrs Rhian Evans, ALNCO

Adroddiad y Pennaeth - Cynnydd yn erbyn y Cynllun Gwella
Cyfarfod Is-bwyllgor Cyllid a Staffio 04/02/19

Cwricwlwm Medi 2019
Cyfarfod Is-bwyllgor Cyllid a Staffio 11/02/19

Diweddariad ar y sefyllfa staffio

Ceisiadau Gwirfoddol gan Staff am leihau oriau, diswyddiadau ac ymddeoliadau

Sefyllfa Ariannol Gyfredol (Cyllideb 2018/19)

Rhagolygon Cyllidol 2019/20

Cyllideb Ôl 16

Cytundebau Lefel Gwasanaeth - Conwy/Cynnal (Rhwydweithiau TGCh)/SIY
Cyfarfod Is-bwyllgor Adeiladau 12/02/19

Arolwg Adeiladau

Polisi Iechyd a Diogelwch

Hunan Asesiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch 2019

Diweddariad 3G
Cyfarfod Is-bwyllgor Cyllid a Staffio 18/02/19

Adrodd yn ol o gyfarfod Penaethiaid Uwchradd Conwy - Sefyllfa Gyllidol

Cyllideb Gyfredol 2018/19

Cyllideb Ddrafft 2019/20
Cyfarfod Llywodraethol Llawn 04/03/19

Diweddariad ar sefyllfa gyllidol 2018/19

Diweddariad ar sefyllfa gyllidol 2019/20 ac unrhyw geisiadau gwirfoddol pellach

Cytuno ar unrhyw gamau pellach
Cyfarfod Llywodraethol Llawn 25/03/19

Materion y Cadeirydd

Adroddiad gan y Prif Ddisgyblion/Disgybl Lywodraethwyr

Adroddiad y Pennaeth - i gynnwys: Adroddiad Estyn a’r camau gweithredu,
Diweddariad Gwisg Ysgol

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol i’w cadarnhau a materion yn codi

Hyfforddiant i Lywodraethwyr

Ymweliadau Llywodraethwyr cyswllt
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Perfformiad ysgol 2019 - CA3

Fel rhan o’r newidiadau tuag at Gwricwlwm i Gymru 2022, nid
yw’r cymariaethau lleol na chenedlaethol bellach ar gael ar
gyfer lefelau CA3 na’r profion cenedlaethol.
Am fwy o wybodaeth gweler atodiadau canlynol:
Atodiad 1 - Adroddiadau CDC (Cyfnod Allweddol 3) –
Dilysiad Ysgol - Disgyblion
Atodiad 2 - Adroddiadau CDC (Cyfnod Allweddol 3) –
Dilysiad Ysgol
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Perfformiad ysgol 2019 - CA4

Mae perfformiad yr ysgol yn y prif ddangosyddion yn gyson uwch na Conwy a
Chymru. Nid yw data cymharol ysgolion wedi ei ddiweddaru eto ar gyfer 2019 ar
safwe ‘Fy Ysgol Lleol’.
TL1 – Llwyddodd pob disgybl i gyrraedd 5 gradd A*-G neu fwy yn 2017 a 2019.
TL2+ - Llwyddodd 64% o ddisgyblion i gyrraedd 5A*-C yn cynnwys iaith a
mathemateg neu rifedd yn 2018 cynnydd o 5.7% ar 2018.
Cap 9 – Llwyddodd yr ysgol i wella perfformiad yn y dangosydd o 17 pwynt o’i
gymharu â 2018. Cynnydd sydd yn gosod canlyniadau yn debyg i 2017.

Am fwy o wybodaeth gweler atodiadau canlynol:
Atodiad 3 – Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol – SSSP 2019
Atodiad 4 – Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol – SSSP Gwybodaeth Ychwanegol
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DANGOSYDDION NEWYDD/NEW
INDICATORS: 2019
Dangosyddion Sgor Cyfartalog/Average Points Scores:

• Sgor 9 wedi gapio / Capped 9 – 383.4 [Conwy: 349.1;
Cymru/Wales: 353.8]
• Llythrennedd/Literacy : 43.7 [Conwy: 37.9; Cymru/Wales: 39]
• Rhifedd/Numeracy: 40.7 [Conwy: 38.4; Cymru/Wales: 37.1]
• Gwyddoniaeth/Science: 40.7 [Conwy: 38.7; Cymru/Wales: 38.8]
• Her Sgiliau: 40.4 [Conwy: 35.7; Cymru/Wales: 36.4]
• 5A*/A: 18.8% [Conwy: 17.8%; Cymru: 18%]

Hen Ddangosyddion/Old Indicators:
- TL1 – 100% [Conwy: 92%; Cymru: 92.8%]
- TL2+ - 64% [66% ar y canlyniadau gorau/best results] [Conwy:
48.5%; Cymru: 49.9%]
- TL2+ yn cynnwys llenyddiaeth/inclusing literature: 65.8% [Conwy:
52.5%; Cymru/Wales: 53.8%]

DANGOSYDDION NEWYDD/NEW
INDICATORS: 2019
Dangosyddion Sgor Cyfartalog/Average Points Scores: Beth ydy rhain? / What are
these?
• Sgor 9 wedi gapio / Capped 9: Cyfartaledd y 9 Pwnc Gorau i bob disgybl yn
cynnwys gorau o iaith, mathemateg a gwyddoniaeth. / Average of the best 9
subjects for each pupil including best of language, mathematics and science.
• Llythrennedd/Literacy: Gorau o sgor cyfartalog Cymraeg Iaith Gyntaf, Saesneg neu
Llenyddiaeth. / Best of Welsh First Language, English or Literacy average score.
• Rhifedd/Numeracy: Gorau o sgor cyfartalog Mathemateg neu Rhifedd. / Best of
average points score for Mathematics or Numeracy.
• Gwyddoniaeth/Science: Gorau o sgor cyfartalog Gwyddoniaeth TGAU. / Best of
GCSE Science average points score.
• Her Sgiliau/Skills Challenge: Sgor Pynciau cyfartalog / Average Points’ Score.
• 5A*/A: Canran disgyblion sydd wedi llwyddo i gael 5 A*/A neu fwy. / Percentage
of pupils gaining 5A*/A or more.
Hen Ddangosyddion/Old Indicators:
- TL1 – Canran y disgyblion sydd wedi cael 5A*-G neu fwy. / Percentage of pupils
who have gained 5A*-G or more.
- TL2+ - 5A*-C yn cynnwys iaith a mathemateg/rhifedd. / Including language and
mathematics/numeracy.
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Data presenoldeb

Gweithgareddau
Mae llawer iawn o weithgareddau amrywiol yn digwydd yn Ysgol Dyffryn Conwy yn
ystod amser cinio ac ar ol ysgol. Cynhelir y rhain mewn partneriaeth a’r ganolfan
hamdden sydd ar safle’r ysgol. Croniclir hanes yr holl weithgareddau y bu’r ysgol
ynghlwm â hwy yn 2018/2019 ar ein safwe:

Ysgol Dyffryn Conwy
gyda chrynodeb ar gyfrifon Trydar yr ysgol: @ysgdyffrynconwy / @PEDyffrynconwy
ac adroddiadau yn mynd i sawl papur bro leol. Mae rhai erthyglau hefyd yn
ymddangos yn y Pioneer a’r Weekly News.
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Lleoliadau coleg/prifysgol blwyddyn 13

Cyrsiau coleg/prifysgol blwyddyn 13
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Cyllideb terfynol 2018-2019
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Cynllun datblygu ysgol - blaenoriaethau 2018/19
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BLWYDDYN ACADEMAIDD 2019-2020
Blaenoriaethau a Cynllun GWELLA ÔL AROLWG 2019/20
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Blwyddyn academaidd 2019-2020
Dyddiadau tymor & HMS

Y DIWRNOD YSGOL
Rhennir y diwrnod yn 6 gwers (50 munud) fel a ganlyn:
08:55 - 09:15

-

Cofrestru, Gwasanaeth a Thiwtorial

09:15 - 10:05

-

Gwers 1

10:05 - 10:55

-

Gwers 2

EGWYL AM ¼ AWR
11:10 - 12:00

-

Gwers 3

12:00 - 12:50

-

Gwers 4

1:45 - 2:40

-

Cofrestru a Gwers 5

2:40 - 3:30

-

Gwers 6

CINIO
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Gwybodaeth a pholisiau
POLISI CWRICWLWM
Mae gan holl ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy hawl i gael cwricwlwm eang a chytbwys
sy'n:
"Hyrwyddo eu datblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol ac yn
eu paratoi ar gyfer cyfleoedd, cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd oedolion."
(Adran 351, Deddf Addysg 1996)
Fel ysgol rydym yn falch iawn o'n hymwneud dros y tair blynedd diwethaf a'r
cwricwlwm newydd, Cwricwlwm i Gymru. Fel ysgol, rydym wedi bod yn cyfrannu at
ddylunio maes sydd yn bwysig iawn i'n calon fel ysgol ddwyieithog sef, leithoedd,
Llythrennedd a Chyfathrebu. Fel Pennaeth rwyf wedi bod yn hynod o falch o
gynrychioli disgyblion a'n cymunedau lleol ar fforymau arwain y cwricwlwm gan sicrhau
ffocws uchel ar y Gymraeg, dwyieithrwydd ac anghenion ardaloedd gwledig.
Gallwch ddilyn ein siwrne ar y BLOG 'Cwricwlwm i Gymru'.
Rydym yn cydweithio yn agos a'n hysgolion cynradd i gynllunio profiadau pontio a
phrofiadau dysgu tuag at gwricwlwm 2022 er mwyn sicrhau bod disgyblion yn pontio
yn llwyddiannus o'n 13 ysgol gynradd dalgylch. Wrth symud tuag at y cwricwlwm
newydd rydym yn awyddus i ddatblygu cysylltiadau naturiol rhwng pynciau er mwyn
pontio o'n pynciau cyfredol i'r 6 maes dysgu a phrofiad newydd. Ar hyn o bryd rydym
yn cynnig y pynciau canlynol yn CA3:
Pynciau Craidd: Cymraeg (laith Gyntaf ac Ail laith yn dibynnu ar ddilyniant ieithyddol
disgyblion), Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.
Pynciau All-graidd: Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, Ffrangeg, Celf, Dylunio a
Thechnoleg, Cerdd, Addysg Gorfforol, a Thechnoleg Gwybodaeth.
I'r dyfodol bydd y pynciau yn cael eu cyfuno mewn 6 Maes Dysgu a Phrofiad Newydd:







lechyd a Lles /
leithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
Mathemateg a Rhifedd
Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Dyniaethau
Celfyddydau Mynegiannol

Bydd y cwricwlwm hefyd yn ffocysu
ar ddatblygu dinasyddion sydd yn gwireddu'r 4 Diben canlynol i
ddatblygu:
Dysgwyr uchelgeisiol galluog ...
Cyfranwyr mentrus a chreadigol ...
Unigolion iach a hyderus ...
Dinasyddion egwyddorol gwybodus ..
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Gwybodaeth a pholisiau
POLISI CWRICWLWM
Cwricwlwm CA4 a CA5
Parhawn i gynnig y cyrsiau craidd statudol yn CA4 ynghyd a chyflwyno'r Fagloriaeth
Gymraeg, a chynnig hyd at 3 pwnc dewis. Yn CA4, ategir yr arlwy yn CA3 drwy
gyrsiau newydd megis Busnes, Cymdeithaseg, Bwyd a Maeth, a Gofal Plant ynghyd
a chyrsiau coleg mewn partneriaeth a rhwydwaith 14-16 Conwy a Choleg Glynllifon
ar gyfer TGAU.
Ar gyfer cyrsiau Lefel A, cynigir cyrsiau mewn partneriaeth drwy LINC Conwy
hefyd.

Am fanylion pellach am ein cwricwlwm yn CA4 (TGAU) a CA5 (Lefel A) gweler ein
llawlyfrynnau ar y safwe: ysgoldyffrynconwy.org

Categori ysgol a pholisi iaith
Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn ysgol naturiol ddwyieithog wedi ei leoli yng
nghanol tref Llanrwst Mae'r ysgol wedi ei ddynodi fel ysgol Categori 2B
efo nifer cynyddol uchel o ddisgyblion yn dilyn Cymraeg Iaith Gyntaf a'r
mwyafrif o'u cwricwlwm drwy'r Gymraeg. Nod yr ysgol yw datblygu'r disgyblion i fod yn hyderus ddwyieithog, er mwyn eu
galluogi i fod yn aelodau cyflawn o'r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan ohoni.
Rhoddir pwyslais ar sicrhau dilyniant o'r cynradd i'r uwchradd o ran
cyfrwng y dysgu. Bydd ymgynghori llawn rhwng y cynradd a'r uwchradd er
mwyn penderfynu ar y patrwm ieithyddol mwyaf addas ar gyfer addysg
bob plentyn. Fodd bynnag, disgwylir y bydd y mwyafrif o'r disgyblion sydd
yn cyrraedd lefel gadarn yn y Gymraeg ar ddiwedd CA2 ddilyn cyfrwng
Cymraeg wrth drosglwyddo i flwyddyn 7.
Dangosir ymchwil bod dwyieithrwydd yn cyfrannu at y canlynol:
¨ Llwyddiant Academaidd
¨ Magu hyder a balchder
¨ Datblygu meddwl creadigol a hyblyg
¨ Cryfhau galluoedd gwybyddol
¨ Datblygu goddefgarwch tuag at ddiwylliannau eraill
¨ Creu meddwl effro ac agwedd agored
¨ Profi bywyd cymunedol cyfoethog
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Polisiau cydraddoldeb ac anghenion dysgu ychwanegol
Polisi cyfle cyfartal
Nod yr ysgol ydy sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle i gyrraedd eu potensial.
Sylfaen hyn fydd sicrhau bod pob plentyn yn cael eu trin yn gyfartal, a bod Ysgol
Dyffryn Conwy yn darparu'r addysg orau i bob disgybl yn ddiwahân. Ni fydd gwahaniaethu o gwbl ar sail rhyw, anabledd, cefndir, hil na thras. Os cyfyd unrhyw
gwestiwn ynglŷn â chyfle cyfartal dylid cysylltu â'r Pennaeth neu Gadeirydd y Corff
Llywodraethu.
Mae gan fy mhlentyn rhai problemau dysgu; a fydd yn cael cymorth?

Mae sawl math o gymorth ar gael i ddisgyblion yn dibynnu ar eu hanghenion.
Cefnogir rhai disgyblion yn eu dosbarthiadau gan gymhorthyddion dysgu, sydd yn
cefnogi unigolion neu grwpiau bach o ddisgyblion. Rhoddir cefnogaeth hefyd gan
athrawon sydd yn arbenigo mewn anawsterau penodol megis dyslecsia, neu iaith a
lleferydd.
Mae gan yr ysgol uned arbennig ar gyfer disgyblion sydd ag anawsterau cymedrol.
Mae llefydd yn yr uned yn cael eu dynodi gan yr Awdurdod Lleol. Wrth i ni
weithredu fel Ysgol a Chlwstwr tuag at newidiadau arfaethedig ym maes Anghenion
Dysgu Ychwanegol, byddwn yn diweddaru gwybodaeth ar ein safwe.
Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn anelu at sicrhau cyfle cyfartal cwricwlaidd a
chymdeithasol i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae'r ysgol yn gweithio'n agos gyda rhieni er mwyn sicrhau partneriaeth effeithiol i helpu'r disgybl.
Rhoddir pwyslais ar farn y disgybl ac anelir at sicrhau ymateb ysgol gyfan i'w helpu
ef/hi. Gwneir hyn trwy sicrhau bod cyfundrefn yn bodoli yn yr ysgol i adnabod disgyblion yn gynnar trwy greu cyswllt a'r ysgolion cynradd. Ar ôl cwblhau asesiad o
anghenion y disgybl, byddwn yn ffurfio cynllun addysgol unigol fydd yn cwrdd â'i
anghenion dysgu trwy ddarparu'r cymorth angenrheidiol.

Beth yw trefniadau amser cinio?
Darperir cinio poeth a byrbrydau gan gwmni Sodexo bob dydd. Mae gan yr ysgol
ffreutur a chaffi pwrpasol yn ogystal â darpariaeth ar gyfer disgyblion sydd yn ffafrio pecyn bwyd personol. Mae gan rhai plant hawl i ginio am ddim. Os ydych yn
meddwl eich bod yn y categori hwn, cysylltwch â'r ysgol am ffurflenni. Gellir canfod
gwybodaeth bellach hefyd drwy safwe Awdurdod Conwy.
Mae Sodexo yn gweithredu system dal biometreg neu system gerdyn ar gyfer talu.
Cefnogir hyn gan system talu ar lein 'Parent Pay'. Ceir mwy o wybodaeth am hyn
yn ein llyfryn pontio 'Camu 'Mlaen'. Darperir copiau o'r wybodaeth berthnasol yn
ein pecynnau trosglwyddo ac ar ein safwe.
Gweler safwe’r ysgol: Prydau Ysgol am wybodaeth bellach.
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Cyfleusterau ac adnoddau
Fel Ysgol PFI, cedwir yr adnoddau a safle'r ysgol gan gwmni rhyngwladol Sodexo,
o'r herwydd mae pob dosbarth yn addas gyda'r dechnoleg ddiweddaraf. Yn ogystal
â hyn mae gennym labordai gwyddonol a thechnoleg gwybodaeth o safon. Gall disgyblion hefyd arbenigo yn ein dosbarthiadau Technoleg a choginio yn ogystal â defnydd llawn o'r ganolfan chwaraeon. Mae gan Ysgol Dyffryn Conwy Stiwdio Recordio
Sain yn ogystal a stiwdio ddrama bwrpasol.
Ar y safle lleolir canolfan hamdden bwrpasol sydd ar gael er ddefnydd yr ysgol yn
ystod oriau ysgol a hyd 4.15 y.h. yn ystod y tymor ysgol. Mae cae chwarae ac
ardaloedd pwrpasol eraill ar y safle er mwyn ysgogi defnydd o'r tu allan gan ein
disgyblion. Ategir hynny drwy ystod o weithgareddau amrywiol amser cinio ac ar ol
ysgol drwy bartneriaethau gwahanol a disgyblion hyn yr ysgol sydd yn cynnal
sesiynau i ddisgyblion iau.
Adnoddau Digidol:
• Mae yna fwrdd gwyn rhyngweithiol a thaflunydd data ym mhob dosbarth.
• Mae gennym bump o ystafelloedd cyfrifiaduron, troliau gliniaduron a chyfrifiaduron
sydd ar gael ar gyfer pob Maes Dysgu a Phrofiad.
• Cynhelir rhith-amgylchedd ddysgu (moodle/HWB) sydd yn galluogi’r disgyblion i
gael mynediad at eu gwaith ac adnoddau dysgu yn unrhyw le ac unrhyw bryd, ac
o ganlyniad yn rhoi mwy o annibyniaeth iddynt.

Darpariaeth yr ysgol ar gyfer chwaraeon
Mae'r ysgol yn chwarae gemau yn erbyn sefydliadau addysgol eraill mewn peldroed, rygbi, pel-rwyd, hoci, golff, athletau, criced, dawns, nofio ac mae rhai unigolion yn cynrychioli'r ysgol mewn gweithgareddau eraill. Gwelir manylion llawn ar
Safwe’r ysgol a chyfrif Trydar yr Adran Addysg Gorfforol @PEDyffrynConwy.
Mae teithiau rygbi a sgio dramor yn cael eu trefnu'n rheolaidd ac mae'r ysgol yn
cydweithio yn agos a chlybiau chwaraeon lleol, canolfannau awyr agored a defnyddir adnoddau'r Ganolfan Hamdden yn ddyddiol.
Manteisir ar brosiectau megis 'Cyswllt Chwaraeon Ysgol Gymuned' ac anogir cymaint â phosibl o blant o'r sector cynradd i ymuno a'r disgyblion uwchradd mewn
gweithgareddau hyfforddi ar ol oriau ysgol.
Mae'r Adran Addysg Gorfforol, mewn partneriaeth a'n Swyddog Rygbi Ysgol a'n
Llysgenhadon Ifanc yn trefnu gweithgareddau allgyrsiol amser cinio ac ar ol ysgol.
Ymgynghorir a'r disgyblion drwy'r Cyngor Chwaraeon a'r Llysgenhadon Ifanc sydd
yn aml yn rhedeg nifer o'r gweithgareddau hyn.
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Gwisg ysgol
Yn Ysgol Dyffryn Conwy rydym yn falch iawn o'n gwisg ysgol newydd sydd bellach
yn llawn weithredol ar gyfer pob disgybl. Disgwyliwn fod disgyblion yn dilyn y cyfarwyddiadau isod ar gyfer eu gwisg ac edrychiad. Gofynnwn fod rhieni/gofalwyr yn
ymgymryd â'r cyfrifoldeb o sicrhau bod eu plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn y wisg
gywir yn ddyddiol. Cysylltwch â swyddfa'r ysgol os oes problem benodol.
Disgyblion Blwyddyn 7— 11


Tei Burgundy ac Aur traddodiadol



Siwmper Burgundy gyda Logo Ysgol Dyffryn Conwy mewn Aur

Disgyblion 6ed Dosbarth


Tei du ac Aur traddodiadol



Siwmper Ysgol Du gyda Logo Ysgol Dyffryn Conwy mewn Aur

Pawb


Crys Gwyn traddodiadol gyda choler traddodiadol a botwm at y gwddf



Trowsus Du neu Sgert Ddu bletiog



Esgidiau Du fflat neu boots at y ffêr



Sanau Gwyn neu Du gyda throwsus; Teits du gyda sgert
Gemwaith: Am resymau diogelwch, ni
chaniateir gemwaith yn cynnwys
breichledau, cadwyni na thlysau yn y
trwyn/wyneb. Caniateir un clustdlws
ym mhob clust yn unig.

Lliw Gwallt: Dim ond lliw iau naturiol a
ganiateir. Dim lliw anarferol/annaturiol.
Dim gwinedd ffug.
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Cysylltiadau a’r gymuned
Ymdrechir yn gyson i gysylltu â'r gymuned leol i hyrwyddo cyfranogiad i geisio
cadw'n glos at label yr ysgol o fod yn 'ysgol gymunedol'. Yn ystod 2018/19 bu’r
disgyblion yn rhan o weithgareddau cymunedol megis Sioeau Amaethyddol Lleol,
Eisteddfod Llanrwst ac Eisteddfodau lleol eraill. Bu aelodau o’r gymuned hefyd yn
rhan o weithgareddau’r ysgol megis Seremoni Gwobrwyo, Diwrnod Cyfweliadau
Bl.11, Gweithgareddau Gwirfoddol a Mentergarwch y BAC, ac mewn gwasanaethau
blwyddyn a gweithgareddau tiwtorial ABCh.
Mae cysylltiadau gyda’r heddlu yn cynnwys ymweliadau wythnosol gyda’r Swyddog
Cyswllt Heddlu, ymweliadau addysgol, gwersi i flynyddoedd 7-12, gwersi addysg
bersonol a chymdeithasol, cynnig cyngor, ‘restorative justice’ gyda disgyblion a
rhieni, delio gydag unrhyw broblemau pan fo’r angen yn codi, cyswllt gyda
Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd.
Mae'r ysgol yn gweithio mewn partneriaeth â Chlwb Rygbi Nant Conwy a'r WRU i
gyflogi Swyddog Datblygu Rygbi.
Fel rhan o gynllun a ariennir gan grant 'Ysgolion Bach a Gwledig' Llywodraeth
Cymru hyd at Ebrill 2020, mae ysgolion Cynradd Dalgylch Dyffryn Conwy ynghyd
ag ysgolion bach a gwledig yn y gymuned ehangach wedi bod yn cydweithio ar
gynllun peilot i gyflogi tair Rheolwr Busnes ar gyfer y clwstwr. Mae’r Rheolwyr
Busnes wedi eu lleoli yn Ysgol Dyffryn Conwy ac yn gweithio drwy bartneriaeth a
Rheolwr Busnes Ysgol Dyffryn Conwy a'r rhwydwaith o Benaethiaid Cynradd. Mae'r
cynllun eisoes wedi profi yn llwyddiannus gan ryddhau Penaethiaid y clwstwr i roi
sylw pennaf i ddysgu ac addysgu.
Cafodd y disgyblion a’r staff gyfle unigryw eleni i fod yn rhan o holl weithgarwch,
cystadlaethau a bwrlwm yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst. Roedd gan yr
ysgol babell ar y maes mewn cydweithrediad a’r ysgolion cynradd. Cafwyd
wythnos lwyddiannus iawn ac arddangoswyd amrywiaeth o luniau, gwaith
ysgolion, fideos a dogfennaeth a chynhaliwyd rhaglen ddifyr o weithgareddau bob
dydd. Croesawyd nifer fawr iawn o ymwelwyr o’r gymuned, Cymru gyfan a
gweddill y byd i’r babell yn ystod yr wythnos!
Buodd y Llywodraethwyr hefyd yn cydweithio’n agos hefo swyddogion yr Eisteddfod
i hwyluso defnydd o safle’r ysgol ar gyfer lleoliadau parcio a threfniadau Bws
Wennol.
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Llywodraethwyr - PWY DI PWY?
Enw

Categori
A.A.Ll.

Dyddiad
Dechrau
01/09/2017

Dyddiad
Gorffen
31/08/2020

Cyng. Wyn Jones

Cyfrifoldeb

Cyng. Ian Jenkins

A.A.Ll.

01/09/2017

31/08/2020

Cyng. Aaron Wynne

A.A.Ll.

01/09/2017

31/08/2020

Cyng. Austin Roberts

A.A.Ll.

01/09/2017

31/08/2020

Miss Elen Edwards

A.A.Ll.

01/11/2017

31/08/2020

Mr Gwyndaf Williams

Rhiant

01/09/2018

31/08/2022

Mrs Iona Williams

Rhiant

01/09/2016

31/08/2020

Mr Iwan Glyn Williams Rhiant

01/09/2018

31/08/2022

Mr Trefor Jones

Rhiant

01/09/2016

31/08/2020

Mr Jon Evans

Rhiant

01/09/2016

31/08/2020

Mr Guto Jones

Rhiant

01/09/2016

31/08/2020

Mr Ieuan Edwards

Cymunedol

01/09/2016

31/08/2020

Mr Huw Roberts

Cymunedol

01/09/2016

31/08/2020

Mr Eryl Owain

Cymunedol

01/09/2016

31/08/2020

Mrs Ffuon Williams

Cymunedol

01/09/2018

31/08/2022

Diogelu Plant

Mr Richard How

Cymunedol

01/09/2016

31/08/2020

Iechyd a Diogelwch

Mrs Glesni Jones

Athrawon

01/09/2016

31/08/2020

Miss Hannah Jones

Athrawon

01/09/2016

31/08/2020

Mrs Delyth Algieri

Staff Ategol

01/09/2016

31/08/2020

Miss Elan Davies

Pennaeth

01/10/2014

Mr Jake Grove

Disgybl

01/09/2018

31/08/2019

Miss Efa Celyn Davies Disgybl

01/09/2018

31/08/2019

Miss Aliya Abbasi

Disgybl

01/09/2019

31/08/2020

Mr Gruff Edwards

Disgybl

01/09/2019

31/08/2020

Is-Gadeirydd

Cadeirydd

Mr John Ll. Roberts, Dirprwy
Miss Llio Japheth a Mr Roger Beech, Penaethiaid Cynorthwyol

Clerc i’r Corff Llywodraethol:
Mrs Delyth Williams, Rheolwr Busnes
Cyfeiriad a Manylion Cyswllt:
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst
01492 642800
delythw@dyffrynconwy.conwy.sch.uk
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