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DYSGU YN YSGOL ABERCONWY
Cyflwyniad

Cwricwlwm yr Ysgol

Rydym yn dymuno i Ysgol Aberconwy fod yn gymuned hapus, gofalgar, trefnus a
pharchus, lle mae pobl yn cael eu trin yn deg ac yn derbyn cymorth i ddatblygu i’w
llawn botensial, gan eu galluogi i ddod o hyd i’w lle mewn cymdeithas. Yn fyr, ein nod
yw YSBRYDOLI ein myfyrwyr drwy ddarparu dull arloesol o ddysgu a’u CEFNOGI gyda’n
systemau bugeiliol pwrpasol i’w galluogi i LWYDDO yn yr ysgol a’r byd ehangach.

Mae ein cwricwlwm wedi’i rannu’n dri chyfnod o 11-18 oed. Mae’n cwrdd â gofynion
Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru ac yn ymgorffori polisïau’r Corff Llywodraethol ac
Awdurdod Addysg Conwy. Mae polisïau’r ysgol a datganiad cwricwlwm Awdurdod
Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gael i’w harchwilio yn yr ysgol.

Cyfnod Allweddol 3

YR AMSERLEN DDYDDIOL
Yn ystod Blynyddoedd 7–11 addysgir y plant am 25 awr bob wythnos. Mae’r oriau
hyn yn cynnwys yr amser a roddir i Addysg Grefyddol, ond nid y gwasanaeth
boreol statudol, cofrestru nac amser egwyl.
Dyma’r amserlen:

AMSERLEN ARFEROL

COFRESTRU ESTYNEDIG

08:45

Cyfnod tiwtor

08:45

Cyfnod tiwtor/abcI

09:05

Gwers 1

09:35

Gwers 1

10:05

Gwers 2

10:25

Gwers 2

11:05

Egwyl

11:15

Egwyl

11:20

Gwers 3

11:30

Gwers 3

12:20

Cinio

12:20

Cinio

13:10

Gwers 4

13:10

Gwers 4

14:10

Gwers 5

14:10

Gwers 5

15:10

Diwedd y diwrnod ysgol 15:10

Diwedd y diwrnod ysgol

Trefniadau Amser Cinio
Gall myfyrwyr brynu cinio yn yr ysgol, neu ddod â chinio pecyn. Defnyddir system
adnabod ôl bys yn lle arian parod, a bydd pob myfyriwr yn aros ar safle’r ysgol yn ystod
yr egwyl ganol bore ac amser cinio. Mae nifer o gyfleusterau’r ysgol ar gael i fyfyrwyr
yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol.

Mae’r cwricwlwm ar gyfer y blynyddoedd hyn yn gyffredin i bob disgybl. Mae’n adeiladu
ar yr hyn a ddysgwyd yn Nghyfnod Allweddol 2 yn yr ysgolion cynradd partner, gan
ddatblygu ymhellach yr wybodaeth a’r sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer astudio
yng Nghyfnod Allweddol 4 a thu hwnt.
Mae pob myfyriwr yn astudio Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cymraeg, Dylunio
Technoleg, Iaith Dramor Fodern, Celf, Celfyddydau Perfformio, Cerddoriaeth, Addysg
Gorfforol, Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, TGCh, Dysgu Seiliedig ar Broject
ac Addysg ac Addysg Bersonol, Cymdeithasol ac Iechyd (ABCI).

Cyfnod Allweddol 4
Mae pob myfyriwr yn parhau i ddilyn pynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, sef
Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cymraeg, Addysg Gorfforol, Addysg Grefyddol,
Bagloriaeth Cymru (CBC), Addysg Bersonol, Cymdeithasol ac Iechyd. Mae disgyblion
hefyd yn cael cyfle i ddewis tri chwrs dewisol i’w dilyn ym Mlwyddyn 10 ac 11.

Y Chweched Dosbarth

Polisi Addysg Rhyw

Mae’r mwyafrif yn dilyn cyrsiau sy’n arwain at dri neu
bedwar pwnc UG neu gyfwerth ym Mlwyddyn 12,
yn ogystal â Chymhwyster Bagloriaeth Cymru. Ym
Mlwyddyn 13 mae myfyrwyr yn astudio tri phwnc lefel
A2 neu gyfwerth, yn ogystal â Chymhwyster Bagloriaeth
Cymru. Mae dewis eang o gyrsiau ar gael, gan gynnwys
pynciau sy’n cael eu dysgu mewn cydweithrediad â
darparwyr eraill yn sir Conwy.

Nod rhaglen addysg rhyw yr ysgol yw anelu at gwrdd
â gofynion Deddf Addysg 1996, fel y’i hamlinellir yng
Nghylchlythyr 45/94. Dysgir addysg rhyw er mwyn:
• rhoi gwybodaeth am gydberthnasau cariadus,
natur rhywioldeb a phrosesau atgenhedlu
• paratoi’r myfyrwyr i ystyried eu perthnasau mewn
dull cyfrifol ac iach, o fewn fframwaith werthoedd
ac ymwybyddiaeth o’r gyfraith
• cynorthwyo myfyrwyr i adnabod oblygiadau a
pheryglon corfforol, emosiynol a moesol
mathau arbennig o ymddygiad
• annog myfyrwyr i werthfawrogi gwerth bywyd teuluol
cadarn, priodas, y cyfrifoldebau sydd ynghlwm wrth
fagu plant a’r angen i ymddwyn yn gyfrifol
• deall manteision cyrchu gwahanol ffynonellau
o wybodaeth, cefnogaeth a chyngor

Gwaith Cartref
Credwn fod gwaith cartref yn rhan hanfodol o
raglen yr ysgol. Credwn ei fod yn bwysig i annog
astudio annibynnol, ac rydym yn ceisio sicrhau bod
gweithgareddau gwaith cartref mor amrywiol â phosibl.
Bydd gweithgareddau Gwaith Cartref yn cael eu gosod
bob wythnos gan yr adrannau yn unol â’r cynlluniau
gwaith a gaiff eu rhannu â’r myfyrwyr. Dylai’r myfyrwyr
gofnodi eu tasg gwaith cartref yn glir yn eu cynllunwyr,
gan nodi’r terfyn amser ar gyfer cyflwyno’r gwaith.

Addysg Bersonol,
Cymdeithasol ac Iechyd
Credwn fod Addysg Bersonol, Cymdeithasol ac Iechyd yn
ganolog i ddatblygiad cyffredinol pob myfyriwr, ac mae
sawl agwedd ar fywyd yr ysgol yn cyfrannu at y nod hwn.
Mae pob disgybl, felly, yn dilyn rhaglen Addysg Bersonol,
Cymdeithasol ac Iechyd. Mae’r rhaglen yn cynnwys
addysg gyrfaoedd, datblygu sgiliau ymchwil ac astudio,
addysg rhyw ac addysg iechyd.

Bydd pob myfyriwr yn cymryd rhan yn rhaglen
addysg rhyw Ysgol Aberconwy ar wahanol adegau
oedran¬briodol yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol.

Addysg ac Arweiniad
Gyrfaoedd
Mae Gyrfa Cymru Gogledd Orllewin yn gwmni annibynnol
sy’n arbenigo mewn rhoi cyngor, gwybodaeth ac arweiniad
arbenigol ynglŷn â gyrfaoedd. Mae’n cydweithio â holl
fyfyrwyr Ysgol Aberconwy.
Mae un o Ymgynghorwyr Gyrfa Cymru Gogledd Orllewin
yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd i roi cyngor am yrfaoedd
i bobl ifanc yn unigol ac mewn grwpiau. Mae hefyd
yn mynychu cyfarfodydd rhieni yn yr ysgol i drafod
dewisiadau 14+ ac 16+. Ym Mlwyddyn 10 a 12, bydd rhai
o fyfyrwyr Ysgol Aberconwy yn ennill profiad gwaith gyda
chwmnïau lleol. Yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol bydd
myfyrwyr yn cael cynnig nifer o gyfleoedd i brofi byd
gwaith, trwy CBC, ABCI a meysydd cwricwlwm.

GWEITHIO MEWN
PARTNERIAETH
Mae Ysgol Aberconwy yn credu bod sefydlu perthynas
bositif gyda’r rhieni yn hanfodol er mwyn cyrraedd ei
nodau addysgol. Mae ein drws yn agored bob amser.
Ni fydd rhieni yn cael eu troi i ffwrdd ar unrhyw adeg
heb weld aelod o’r staff, ond os oes angen sylw unigol
a phreifatrwydd, gellir gwneud apwyntiad ymlaen llaw
trwy swyddfa’r ysgol.
Bydd derbynnydd yr ysgol bob amser yn barod i
gymryd neges dros y ffôn, ynghyd â rhif ffôn y gallwn ei
ddefnyddio i gysylltu â chi, ac yn sicrhau bod y nodyn
neu’r neges lafar yn cael eu cyfleu i’r unigolyn iawn.
Rydym yn ffodus iawn bod gennym rieni sydd mor
barod i wirfoddoli i gynorthwyo’r ysgol mewn amryw
o ffyrdd. Os hoffech ein cynorthwyo mewn unrhyw
ffordd, mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol.
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Gofal Bugeiliol yn Ysgol Aberconwy
Grwpiau Tiwtor
Mae pob disgybl yn perthyn i grŵp tiwtor sy’n cynnwys
bechgyn a merched o allu cymysg. Rôl y tiwtor ydy dod
i adnabod y plant dan ei ofal/ei gofal a bod yn gyfrifol
am y weinyddiaeth ddyddiol megis marcio’r gofrestr,
archwilio’r wisg ysgol a darllen hysbysiadau dyddiol.

TAI

Addysg Grefyddol a
Chyd-addoli
Mae gennym raglen wedi’i chynllunio ar gyfer cyd-addoli
drwy wasanaethau. Ein nod yw meithrin safonau moesol
a moesegol uchel, gan annog myfyrwyr i fyfyrio ar
faterion a dangos ymagwedd ofalgar wrth ymdrin â hwy.
Pan na cheir gwasanaeth, bydd pob dosbarth yn cael
‘Munud i Feddwl’.

Y CHWECHED DOSBARTH
• Siwmper lwyd sy’n dangos arfbais yr ysgol
a blows/crys gwyn
• Tei glas a melyn yr ysgol
• Trowsus/sgert ddu ac esgidiau du

CIT AG

Nid oes gan yr ysgol dueddiadau crefyddol a darperir
addysg grefyddol yn unol â’r Maes Llafur cytunedig.

• Crys Polo ‘Mercury’ glas tywyll (bechgyn)
• Siorts ‘Response’ glas tywyll

^ yn cynnig cyfle i gymryd rhan a
Yn ogystal, mae pob Ty
chystadlu, drwy weithgareddau fel cystadlaethau cwis
rhwng y Tai a chystadlaethau chwaraeon. Yn ogystal,
maent yn trefnu Dyddiau Codi Arian at Elusen.

Os nad yw rhiant yn dymuno i’w plentyn dderbyn
addysg grefyddol neu fynychu gwasanaeth, ar sail
cydwybod, gellir gwneud trefniadau amgen. Os ydy
rhiant yn dymuno tynnu eu plentyn allan o wersi
addysg grefyddol neu wasanaethau, yna dylent
ysgrifennu at y Pennaeth.

Gofal Bugeiliol

Gwisg Ysgol

^.
Mae pob myfyriwr yn Ysgol Aberconwy yn perthyn i Dy
^ wedi’u henwi ar ôl un o isafonydd afon Conwy.
Mae pob Ty
^ yn cael eu harddangos ar grysau
Mae lliwiau pob Ty
polo’r myfyrwyr.

Cyfrifoldeb y Penaethiaid Blwyddyn ydy gofal bugeiliol
y myfyrwyr. Mae Mentor Blwyddyn llawn amser nad
yw’n addysgu ar gael ar gyfer pob Blwyddyn i ymdrin ag
unrhyw faterion a phryderon bugeiliol o ddydd i ddydd.
Bydd Pennaeth pob Blwyddyn yn cadw llygad manwl ar
gynnydd academaidd myfyrwyr o fewn eu Blwyddyn.
Bydd y Mentor Blwyddyn neu’r athro dosbarth yn siarad â
myfyrwyr bob hanner tymor i fwrw golwg ar eu cynnydd.
Mae’r ysgol hefyd mewn cysylltiad â nifer o wasanaethau
cefnogi sy’n gallu cynnig cymorth a chyngor mewn
sawl ffordd. Rydym yn ymgynghori â’r Gwasanaethau
Cymdeithasol, y Gwasanaeth Meddygol i Ysgolion, y
Gwasanaeth Seicolegol i Ysgolion, y Gwasanaeth
Gyrfaoedd a’r Gweithiwr Cymdeithasol Addysg.
Mae nyrs ysgol ar gael unwaith yr wythnos sy’n
cynnal cyfarfodydd cyfrinachol â myfyrwyr.

Mae polisi’r ysgol yn datgan y dylai pob myfyriwr
wisgo gwisg ysgol. Cefnogir y polisi hwn gan y
Corff Llywodraethu.

BLWYDDYN 7 – 11
^ ar y goler
• Crys polo gwyn sy’n dangos lliw’r ty
• Crys chwys yr ysgol – glas tywyll
• Sanau gwyn neu lwyd

• Crys Polo ‘Venus’ glas tywyll (merched)
• ‘Fleece’ sip i’r hanner ‘Pulse’ glas tywyll
• Trowsus tracwisg ‘Trinity’ glas tywyll
• Esgidiau hyfforddi/esgidiau pêl-droed gwyn
Ni chaniateir i fyfyrwyr wisgo stydiau trwyn, modrwyau,
clustdlysau mawr nac unrhyw dyllau eraill yn yr ysgol.
Disgwylir i bob myfyriwr wisgo’u gwallt mewn steil
addas ar gyfer ysgol.
Mae gwybodaeth bellach am wisg ysgol sy’n cynnwys
y steiliau a’r mathau o ddillad a gymeradwyir ar gael o
www.aberconwy.conwy.sch.uk/cy/gwybodaeth/
gwisg-ysgol

Cyflenwyr Gwisg Ysgol
School Talk - Clifton House Newsagents 159,
Upper Mostyn Street, Llandudno

• Esgidiau du

Gill’s - Village Road, Llanfairfechan

• Trowsus/sgert
(neu trowsus byr llwyd neu ddu yn nhymor yr haf)

Boppers Boutique - 1 Woodland Road West, Bae Colwyn
Escape (Lyons Intersport) - Upper Mostyn Street,
Llandudno
^ y Drindod,
Clothes for work - 2 Sgwar
Llandudno, LL30 2PY

Absenoldeb
Dylai’r rhieni gysylltu â’r ysgol ar ddiwrnod cyntaf y
salwch, ac anfon nodyn gyda’r plentyn pan fydd yn
dychwelyd i’r ysgol. Mae’r ysgol yn cysylltu â rhieni yn
achos pob absenoldeb fel rhagofal yn erbyn trwantiaeth.
Ni ddylai rhieni gymryd gwyliau blynyddol y tu allan
i wyliau’r ysgol. Dylai pob apwyntiad meddygol/
deintyddol fod y tu allan i oriau’r ysgol lle bo’n
bosibl hefyd.

Salwch yn yr Ysgol
Os bydd disgybl yn cael ei daro/tharo’n wael neu’n cael
damwain yn yr ysgol, gall yr ysgol:
• gynnig cymorth cyntaf gan aelod o’r staff gyda’r
cymwysterau priodol yn achos mân ddamweiniau

Asesu, Cofnodi ac Adrodd
am Gynnydd Myfyrwyr

Myfyrwyr ag Anghenion
Ychwanegol

Anfonir adroddiad llawn, ysgrifenedig at rieni bob
blwyddyn. Bydd yr adroddiad yn cynnwys sylwadau gan
bob athro pwnc, y tiwtor dosbarth a’r Pennaeth Blwyddyn.

Mae gan Ysgol Aberconwy drefniadau sefydledig ar gyfer
adnabod a darparu ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol
myfyrwyr. Os oes gan fyfyrwyr anghenion sy’n gofyn
am gydweithrediad asiantaethau allanol, cyfrifoldeb y
Cydlynydd ADY yw gwneud y cysylltiadau angenrheidiol.
Yn ystod pob cam o’r broses o ddarparu ar gyfer
anghenion dysgu ychwanegol myfyrwyr, rydym yn ceisio
cydweithio’n agos â rhieni.

Yn ychwanegol, bydd myfyrwyr yn derbyn adroddiadau
interim rheolaidd, sy’n rhoi syniad o’r cynnydd y mae
pob myfyriwr yn ei wneud ym mhob maes pwnc, yn
ogystal â chrynodeb o’u presenoldeb a’u cyflawniadau
ar draws yr ysgol.
Bydd Pennaeth Blwyddyn a Mentor Blwyddyn myfyrwyr
yn trefnu i drafod unrhyw faterion sy’n codi a datblygu
cynlluniau gweithredu i fynd i’r afael ag unrhyw feysydd
lle ceir tangyflawni.

• gysylltu â’r rhieni er mwyn i’r myfyriwr gael mynd
adref

Nosweithiau Rhieni

• gysylltu â’r ysbyty yn uniongyrchol a gofyn i’r rhieni
hebrwng eu plentyn yno neu gyfarfod â’u plentyn yno
os yw’r ddamwain yn un ddifrifol.

Cynhelir Nosweithiau Rhieni unwaith y flwyddyn. Maent
yn cynnig cyfle pwysig i’r rhieni drafod cynnydd eu plentyn
gyda’r athrawon ac rydym yn eich annog i’w mynychu.

Mae gan yr ysgol dîm o staff sy’n gweithredu fel y pwynt
cyswllt cyntaf i fyfyrwyr sy’n teimlo’n sâl neu sydd wedi
cael damwain.

Cynllunwyr Disgyblion

Os nad yw’n bosibl cysylltu â rhieni ac os bydd angen
triniaeth mewn ysbyty, gall athro/athrawes roi caniatâd
ar ran y rhieni.
Gofynnir i rieni roi gwybod i’r ysgol am unrhyw gyflwr
meddygol neu glinigol.

Rhaglen Estynnol
Mae’r ysgol yn cynnig rhaglen eang o weithgareddau
allgyrsiol. Ceir hyd i’r manylion am y gweithgareddau
hyn ar wefan yr ysgol, a llyfryn gweithgareddau
blynyddol yr ysgol.

Mae gan bob myfyriwr gynlluniwr personol ar gyfer
cofnodi amserlenni, gwaith cartref a manylion eraill fel
y bo’n briodol. Mae’n hollbwysig fod myfyrwyr yn cario
eu cynlluniwr gyda hwy bob amser, a gofynnwn i rieni eu
llofnodi bob wythnos, gan fod Tiwtoriaid a Mentoriaid
Blwyddyn yn eu harchwilio’n rheolaidd.

Nodau Gweithgareddau
Chwaraeon
Rydym yn awyddus i’r Addysg Gorfforol a ddarperir
yn Ysgol Aberconwy fod yn brofiad pleserus, gofalgar,
trefnus a pharchus lle mae pawb yn derbyn cefnogaeth
sy’n eu galluogi i gyrraedd eu llawn potensial. Rydym
yn ymdrechu i ddatblygu agweddau positif at iechyd
a lles gan annog ein disgyblion i gymryd rhan mewn
gweithgareddau corfforol, awyr agored a chwaraeon
gydol eu hoes.

Mae’r ysgol yn gartref i Ganolfan Dyslecsia Conwy, ABCD.
Os gwelwch yn dda cysylltwch â’r ysgol a chydlynydd y
canolfan am ragor o wybodaeth a nodwch fod mynediad
i’r uned yn cael ei benderfynu drwy banel safoni’r
Awdurdod Lleol.
Yn ogystal, mae gan yr ysgol gydlynydd sy’n darparu
ar gyfer anghenion penodol ‘Plant sy’n derbyn gofal’.
Unwaith eto, cysylltwch â’r ysgol os hoffech drafod y
gefnogaeth a ddarparwn yn fanylach.

COd Ymddygiad Myfyrwyr
I gefnogi ein disgyblaeth ysgol, mae’r staff yn defnyddio
ystod o sancsiynau gan gynnwys gwaith ychwanegol,
atal breintiau a chadw myfyrwyr i mewn. Pan gedwir
myfyriwr i mewn, anelwn at roi o leiaf 24 awr o rybudd
i’r myfyrwyr dan sylw. Yn ogystal, rydym yn ceisio
cydnabod a gwobrwyo cyflawniad drwy system o
dystysgrifau a gwobrau.
Dylid nodi bod gan y Pennaeth yr hawl i wahardd
myfyrwyr rhag mynychu’r ysgol am hyd at 45 o
ddyddiau. Mae gan rieni yr hawl i apelio yn erbyn
gwaharddiadau i Gadeirydd y Llywodraethwyr.
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Gwybodaeth am BolisÏau Ysgol Aberconwy
Rheolaeth y Safle

Colledion neu Ddifrod

Mae gwasanaeth arlwyo’r ysgol yn cael ei ddarparu gan
gwmni Sodexo, cwmni mawr, rhyngwladol sy’n arbenigo
mewn rheoli cyfleusterau, ac sydd hefyd yng ngofal y
gwaith o lanhau a rheoli safle Ysgol Aberconwy.

Gofynnir i rieni nodi nad yw’r Awdurdod a’r Corff
Llywodraethu yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am
golledion, na difrod i eiddo personol yn yr ysgol. Disgwylir
i unrhyw fyfyriwr sy’n cael eu dal yn achosi difrod i eiddo’r
ysgol dalu am y gwaith atgyweirio neu offer newydd.

Mae’r holl ystafelloedd dosbarth wedi’u hadnewyddu ac
yn cael eu cynnal i safon uchel iawn. Mae cyfleusterau
toiled i’w cael ar hyd ac ar led yr ysgol ac yn cael eu
glanhau bob awr.

Cofnodion Myfyrwyr
Mae’r ysgol yn cadw cofnodion unigol ar gyfer pob
myfyriwr. Mae’r rhain yn cynnwys manylion personol a
meddygol, adroddiadau ffurfiol a chanlyniadau profion,
ac unrhyw wybodaeth arall y mae’r ysgol yn ystyried
ei bod yn bwysig ar gyfer lles a chynnydd y myfyrwir.
Defnyddir y wybodaeth a gesglir i ddiogelu myfyrwyr
ac i sicrhau bod manylion priodol ar gael i gysylltu â
rhieni a gofalwyr os bydd angen.
Gellir rhannu gwybodaeth a gedwir gan yr Ysgol
a’r Awdurdod Lleol am fyfyrwyr a’u rhieni neu
warcheidwaid cyfreithlon â sefydliadau eraill fel
Llywodraeth Cymru pan fydd y gyfraith yn caniatáu
hynny ac fel rhan o brosesau casglu data statudol.
Nod cofnodion myfyrwyr yw hwyluso cyfathrebu
dibynadwy rhwng y cartref a’r ysgol ac mae’r ysgol yn
darparu mynediad agored i gofnodion myfyrwyr unigol
drwy gyfrwng App Gateway ar gyfer rhieni myfyrwyr dan
18 oed. Pan fydd amgylchiadau personol myfyriwr yn
newid ac mae angen i’r ysgol fod yn ymwybodol o hynny,
gofynnir i rieni roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl.
Am ragor o fanylion am y wybodaeth sydd gan yr
ysgol a’r Awdurdod Lleol a’r defnydd a wneir ohoni,
ewch i’n gwefan.

Lles
Dylid cyfeirio unrhyw geisiadau am brydau ysgol am
ddim a grantiau gwisg ysgol at yr Adran Addysg, Cyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy, rhif ffôn 01492 575056.

Cludiant
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n trefnu cludiant
i’r ysgol, rhif ffôn 01492 575413. Mae’r ysgol hefyd yn
trefnu gwasanaeth i Gyffordd Llandudno a Deganwy,
a ariennir yn gyfan gwbl drwy werthu tocynnau. Mae
croeso i chi gysylltu â’r ysgol am fwy o wybodaeth ynglŷn
â’r gwasanaeth hwn.

Trefniadau ar gyfer
MYFYRWYR ag Anableddau
Mae’r ysgol yn gwbl hygyrch ar gyfer myfyrwyr ag
anableddau ac yn cydymffurfio’n llawn â’r holl reoliadau
presennol. Gellir gwneud cais i weld copi o’r Cynllun
Gweithredu Anabledd.

Cynllun Cydraddoldeb
Mae’r ysgol yn deall pwysigrwydd cydraddoldeb ac mae
gan yr ysgol gynllun cydraddoldeb strategol, sydd i’w
weld ar wefan yr ysgol.

Gwybodaeth Gyffredinol
am Ddiogelwch
Mae’r ysgol yn gwbl ddiogel gyda mynediad rheoledig.
Mae ganddi system CCTV sy’n monitro symudiadau
myfyrwyr, staff ac ymwelwyr o amgylch yr ysgol. Yn
ystod amser egwyl, amser cinio a chyn ac ar ôl ysgol
mae timau o staff sydd ar ddyletswydd yn
goruchwylio’r myfyrwyr.

Talu am Weithgareddau’r
Ysgol
Mae’r Corff Llywodraethu wedi mabwysiadu polisi
o godi tâl ar ddisgyblion am:
• gostau lluniaeth a llety ar deithiau addysgol
• gweithgareddau y tu allan i oriau ysgol
• gwersi dysgu offerynnau
• arholiadau allanol nad yw’r ysgol wedi paratoi’r
myfyriwr ar eu cyfer yn ystod y flwyddyn academaidd
honno
• arholiadau lle nad yw’r myfyriwr wedi llwyddo i
gwblhau gofynion yr asesiadau dan reolaeth neu
fynychu’r arholiad heb reswm teilwng
• arholiadau y mae’r myfyriwr neu’r rhieni wedi gofyn
am gael eu hail-sefyll
• difrod bwriadol neu esgeulus i eiddo’r ysgol neu
am ddinistrio eiddo’r ysgol.
Trefnir amrywiaeth o deithiau er mwyn cyfoethogi
profiad myfyrwyr yn yr ysgol. Er mai ein nod yw sicrhau
na fydd unrhyw blentyn yn cael ei eithrio o deithiau
ysgol oherwydd anallu i dalu, y mae’n bwysig fod
costau’r daith yn cael eu talu er mwyn i’r
gweithgaredd barhau.

Yr Iaith Gymraeg
Ein nod yw cynorthwyo myfyrwyr i barhau â’u datblygiad dwyieithog. Bydd hyn yn
galluogi myfyrwyr i wella eu dealltwriaeth a’u gafael ar yr iaith er eu budd personol
ac er mwyn gwella eu cyfleoedd gwaith. Mae pob myfyriwr yn astudio’r Gymraeg hyd
at ddiwedd Blwyddyn 11 ac yn sefyll yr arholiad priodol ar ddiwedd y cwrs, gyda’r
opsiwn i astudio Cymraeg fel iaith gyntaf.
Rydym yn annog defnyddio’r Gymraeg mewn sgyrsiau ‘cymdeithasol’.
Rydym yn dilyn polisi dwyieithog mewn perthynas â:
• gohebiaeth swyddogol
• penawdau ar hysbysfyrddau swyddogol
• dogfennau’r ysgol

Polisi Derbyniadau
Mae’r ysgol yn derbyn disgyblion yn unol â pholisi derbyniadau Cyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy. Mae’r polisi yn datgan y canlynol mewn perthynas â meini prawf derbyniadau:
“mewn amgylchiadau lle bydd nifer y ceisiadau yn fwy na’r nifer safonol, bydd yr Awdurdod
yn ystyried y meini prawf canlynol yn y drefn a nodir:
1. Bydd yr AALl yn cynnal y cysylltiadau rhwng ysgolion babanod a iau penodol a
rhwng ysgolion iau a chynradd penodol ac ysgolion uwchradd penodol.
2. Bydd yr AALl yn ystyried anghenion addysgol arbennig plant (gan gynnwys y rhai hynny
sy’n destun datganiadau dan Adran 7 Deddf Addysg 1981) ac unrhyw amgylchiadau
arbennig eraill, gan gynnwys anghenion meddygol neu gymdeithasol.
3. Bydd yr AALl yn caniatáu i frodyr neu chwiorydd iau ddilyn plant hŷn i’r ysgol a fynychir
gan y plentyn hŷn.
4. Bydd yr AALl yn sicrhau, cyn belled ag y bo modd, bod lle yn cael ei gynnig i’r plentyn
yn yr ysgol briodol agosaf. Wrth ystyried y maen prawf hwn, rhoddir ystyriaeth hefyd i
drefniadau cludiant ac unrhyw lwybr peryglus rhwng y cartref a’r ysgol.”
Rhif safonol presennol yr ysgol ar gyfer derbyn yw 195.

Cyhoeddiadau Eraill

Y Drefn Gwyno

Y mae’r cyhoeddiadau canlynol ar gael hefyd o’r ysgol ac ar ein gwefan:

Mae Corff Llywodraethu’r ysgol wedi sefydlu trefn i ymdrin â chwynion gan roi
ystyriaeth i’r modd y mae’r Corff Llywodraethu a’r Awdurdod Addysg yn gweithredu
mewn perthynas â’r cwricwlwm a materion perthnasol eraill. Mae’r drefn hon yn cael ei
hamlinellu mewn dogfen Gymraeg neu Saesneg sydd ar gael yn yr ysgol. Fodd bynnag,
os oes gennych unrhyw gwynion neu broblemau yn ymwneud â rheolaeth yr ysgol,
mae croeso i chi gysylltu â’r Pennaeth yn y lle cyntaf.

• Llyfrynnau Dewisiadau
• Prosbectws y Chweched Dosbarth
• Adroddiad Estyn 2018
• Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni
Yn y cyhoeddiadau uchod a’r llyfryn hwn mae’r ysgol a’r Corff Llywodraethu yn
cyflawni eu cyfrifoldebau dan y Deddfau Addysg i ddarparu gwybodaeth i rieni.
Yn ogystal, mae’r Ddeddf Addysg yn rhoi hawl i rieni wneud cais i gael mynediad
i’r wybodaeth ganlynol:
• Datganiad Polisi Cwricwlwm yr Awdurdod Addysg Lleol

Gwybodaeth
Roedd yr wybodaeth a geir yn y llyfryn hwn yn gywir ar adeg ei gyhoeddi:
Gorffennaf 2018.

• Memoranda a chylchlythyrau gweinyddol a anfonwyd at yr ysgol
gan Lywodraeth Cymru
• Adroddiadau Estyn
• Cynlluniau Gwaith a Meysydd Llafur a ddefnyddir ar hyn o bryd, gan
gynnwys Gorchmynion Statudol y Cwricwlwm Cenedlaethol
• Copïau o drefniadau a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod i’w hystyried mewn perthynas
ag unrhyw gwynion am gwricwlwm yr ysgol
• Y Maes Llafur a Gytunwyd gan yr Awdurdod Addysg Lleol parthed
Addysg Grefyddol
Mae gwefan yr ysgol yn cynnwys gwybodaeth am y meysydd llafur a digwyddiadau’r
dyfodol. Ewch i www.aberconwy.conwy.sch.uk
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