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Annwyl Riant,
Croeso i Ysgol Parc y Bont.
Pleser yw cyflwyno’r llawlyfr hwn i rieni a darpar rieni yr ysgol. Pwysleisiwn mai
partneriaeth yw addysg rhyngom ni yma yn yr ysgol, a chwithau yn y cartref.
Mewn cydweithrediad lawn â’n gilydd, fe allwn sicrhau y bydd cyfnod eich
plentyn gyda ni yn un hapus iawn ac y bydd yn datblygu’n addysgol a
chymdeithasol.
Uwchlaw popeth, sicrhawn fod llesiant ac hapusrwydd pob plentyn sydd yn
mynychu Ysgol Parc y Bont ar ei orau bob amser. Yma yn Ysgol Parc y Bont
rydym yn ymhyfrydu yn y ffaith ein bod yn llwyddo i greu awyrgylch
groesawgar, hapus, gyfeillgar a diogel ble y rhoddir cyfle i bob plentyn i anelu’n
uchel, i lwyddo ac i ragori. Mae’r ysgol yn anelu i ddarparu darpariaeth addysgol
o’r radd orau sy’n cynnig ystod eang o brofiadau diddorol a chyfoethog wedi ei
ddarparu gan staff profiadol ac ymroddgar gyda chefnogaeth llywodraethwyr a
chyfeillion cydwybodol.
Rhoddwn bwyslais ar gynnal a chodi safonau cyflawniad disgyblion ym mhob
maes cwricwlaidd er mwyn rhoi’r cyfle i bob disgybl gyrraedd ei lawn botensial.
Rydym yn ystyried pob plentyn fel unigolyn unigryw â doniau, diddordebau,
cryfderau ac anghenion arbennig ei hun. Rydym yn sicrhau fod pob plentyn yn
datblygu gwerthfawrogiad o: werthoedd moesol, moesgar, corfforol a
diwylliannol; o etifedd a thraddodiadau Cymreig; ac o’r iaith Gymraeg.
Rwyf yn hyderus y bydd pob plentyn yn edrych yn ôl ar eu dyddiau yn Ysgol Parc
y Bont fel cyfnod hynod hapus yn eu bywydau oedd yn sylfaen gadarn i’w
dyfodol.
Hyderaf y bydd y llawlyfr hwn o gymorth i chi adnabod yr ysgol a’i threfniadaeth.
Fodd bynnag, nid oes modd cynnwys yr holl wybodaeth am yr ysgol yma yn
fanwl ac fe all rhai manylion newid yn ystod y flwyddyn. Fe’ch gwahoddir i
drafod ei gynnwys, neu unrhyw gwestiynau am yr ysgol, drwy gysylltu â ni.
Yn gywir iawn

Iwan Wyn Taylor
(Pennaeth)

Yn Ysgol Parc y Bont rydym yn sicrhau
awyrgylch hapus, gyfeillgar, gartrefol a
diogel ble y rhoddir cyfle i bob plentyn
anelu’n uchel, i lwyddo ac i ragori.

Amcanion Cyffredinol
1.
Creu amgylchedd ac awyrgylch lle gall plant dyfu, datblygu ac aeddfedu i ddod
yn unigolion hyderus, yn ymwybodol o les eraill ac yn aelodau cyfrifol o gymdeithas.
2.
Sicrhau fod pob un plentyn yn teimlo ei fod yn aelod gwerthfawr o
gymdeithas yr ysgol ac fel aelod o’r gymdeithas y tu allan i’r ysgol.
3.
Cynnig addysg o’r ansawdd uchaf bosibl sydd yn adlewyrchu gofynion yr
unigolyn, y gymdeithas, yr ALl a’r Cwricwlwm Cenedlaethol.
4.
Galluogi pob plentyn i fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg fel y gallant
gymryd rhan ym mywyd cymdeithasol a diwylliannol y gymdeithas ddwyieithog.
5.
Creu awyrgylch hapus a chyfeillgar sy’n seiliedig ar gyd-berthynas o barch a
gofal rhwng y plant a’i gilydd, rhwng staff a phlant a rhwng y staff a’i gilydd.
6.
Creu ysgol gynhwysol gan sicrhau fod pob un plentyn yn cael cyfle cyfartal
trwy ddarparu cwricwlwm berthnasol, wahaniaethol, eang a chytbwys.
7.
Codi safonau cyflawniad disgyblion ym mhob maes cwricwlaidd
8.
Galluogi pob unigolyn i feithrin gwybodaeth, agweddau a medrau sy’n
berthnasol i fywyd cyfoes, i ddysgu gydol oes, ac i ddefnyddio amser hamdden yn
greadigol ac yn ddoeth er budd eu hiechyd a’u lles personol.

Amcanion Penodol
1. Ethos yr Ysgol
Creu awyrgylch gorau posib o fewn yr ysgol i fod yn weithdy addysgol bywiog a
chartrefol. Anelir at greu awyrgylch hapus, esthetig a gweithgar, gan ennyn parch a
balchder ymhob aelod o’r sefydliad. Rydym yn sicrhau fod pob disgybl yn teimlo’n
rhan o gymuned ddisgybledig sy’n rhoi pwyslais ar bwysigrwydd gwerthoedd moesol,
ysbrydol ac egwyddorol.
2. Y Cwricwlwm
Rydym yn anelu i alluogi pob plentyn i gyrraedd ei lawn botensial ym mhob agwedd o’r
Cwricwlwm Cenedlaethol a’r cwricwlwm ehangach. Mae’n cwricwlwm yn sicrhau ein
bod yn datblygu ein disgyblion: yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu
drwy gydol eu hoes; yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn
llawn yn eu bywyd a’u gwaith; yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus; ac yn unigolion
iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o
gymdeithas.
Ceir rhagor o wybodaeth am ein cwricwlwm o fewn yr adran berthanasol o fewn y
llawlyfr hwn.

3. Datblygiad Proffesiynol Staff
Parhau i ddatblygu sgiliau proffesiynol pob aelod o’r staff, gan roi ystyriaeth wrth
drefnu cyrsiau ac hyfforddiant i anghenion yr unigolyn ac hefyd anghenion yr ysgol a
chynllun datblygu’r ysgol.
4. Rheolaeth a Gweinyddiaeth
Drwy reolaeth a gweinyddiaeth drefnus a chyson, anelir at greu awyrgylch gyffelyb i’r
plant weithio ynddi. Sicrheir tîm rheoli sy’n cyd-weithio’n dawel ac yn effeithiol sydd
yn gofalu fod gan bob aelod o’r staff berchnogaeth ar bob agwedd o fywyd ysgol.
5. Y Ddarpariaeth Adnoddau
Sicrhau bod adnoddau digonol ac o’r safon orau bosib (o fewn fframwaith gyllidol) i’r
plant a’r staff, i gyflawni’r cynlluniau gwaith pynciol a thematig yn effeithiol.
6. Adeilad
Ein nôd yw defnyddio’r adeilad a’r tir o gwmpas fel adnodd gwerthfawr i gynnig yr
addysg orau posib i’r plant mewn awyrgylch esthetig a diogel gan gadw golwg manwl
a rheolaidd ar gyflwr yr adeilad a’r tir.
7. Y Gymuned
Y mae’r ysgol yn rhan annatod o’r gymuned leol a’r gymuned yn rhan allweddol o’r
ysgol. Rydym yn anelu i sicrhau cyswllt agor â nifer o wahanol sectorau o fewn y
gymuned, yn ogystal â sicrhau cyswllt agos rhwng yr ysgol â chartrefi’r plant, y cylch
meithrin, ysgol uwchradd ac ysgolion eraill, yr AALl ac asiantaethau allanol eraill e.e

Menter Iaith, Menter Môn, Cyngor Celfyddydau Cymru ayb. Datblygir cysylltiadau â
diwydiant, masnachwyr, mudiadau a chymdeithasau lleol. Croesawir aelodau’r
gymuned i’r ysgol yn rhieni, llywodraethwyr a’r cyhoedd a defnyddir yr ysgol ar gyfer
gweithgareddau tu allan i oriau ysgol. Awn â’r plant allan i’r gymuned ac anelwn i
wneud y mwyaf o ymweliadau addysgol.
8. Dysgu ac Addysgu
Ein nod yw sicrhau y defnydd o ddulliau dysgu ac addysgu sy’n greadigol, yn ysgogol,
yn ddiddorol ac o ansawdd uchel. Dulliau addysgu a dysgu fydd yn cynorthwyo
disgyblion i ddatblygu unigolion ymchwilgar, â’r gallu i gwestiynu a thrafod yn
rhesymegol, i ddatrys problemau ac i weithio’n annibynnol. Ein nod yw amrywio ein
dulliau addysgu er mwyn cwrdd ag anghenion pob plentyn sydd â’i anghenion
arbennig ei hun. Anelir i roi cyfle i bawb ddatblygu i’w lawn botensial drwy addysgu
effeithiol, asesu parhaus, a hynny mewn awyrgylch gartrefol, gweithgar a phleserus.

Staff yr Ysgol
Pennaeth

Mr Iwan Wyn Taylor
Athrawon

Blwyddyn 5 a 6

Mr Rhys Ynyr Jones

Blwyddyn 3 a 4

Mrs Siân Owen

Blwyddyn 1 a 2

Miss Angharad Mai Williams

Meithrin/Derbyn

Mrs Anest Llwyd Jones (0.6)

Cerddoriaeth (Peripatetig - CA2)

Mrs Gwennant Pyrs Roberts

Cymorthyddion / Staff Ategol
Swyddog Cefnogi Ysgol

Mrs Gillian Morris

Uwch Gymhorthydd Addysgu (Lefel 4)

Mrs Rhiannon Parry

Cymorthyddion Addysgu Cyfnod Sylfaen

Mrs Sera Morris Hughes
Mrs Tammy Jones

Cymorthyddion Addysgu ADY

Mrs Mandy Edwards
Mrs Ceinwen Jones
Mrs Jacqueline Jones
Mrs Kathy Jones
Miss Lucy Taylor

Goruchwylwyr Canol Dydd
Goruchwylwyr Clwb Brecwast
Cogyddes
Cymhorthydd cegin
Glanhawraig â gofal

Mrs Mandy Edwards
Mrs Jacqueline Jones
Mrs Ceinwen Jones /
Mrs Wendy Woolley
Mrs. Mari Thomas
Mrs. Wendy Woolley
Mrs. Wendy Woolley

Llywodraethwyr Yr Ysgol
Cadeirydd:

Cyng. Dafydd Roberts
Llain Deg,
Llanddaniel.
DafyddRoberts4@ynysmon.gov.uk

Cynrychioli’r yr A.A.Ll.

Cyng. Dafydd Roberts (Cadeirydd)
Dr. Ken Jones
Dr. Neil Trevor Jones

Cynrychioli Rhieni

Dr. Sara Elin Roberts
Mrs. S. Eleri Roberts
Mrs. Mared Wyn Yaxley
Mr. Ken Griffith

Cyfetholedig

Mrs. Gwenan Davies Jones
Ms. Siwan Tecwyn Jones

Cynrychiolydd Cyngor Cymuned

Mr. Andrew Wagstaff

Pennaeth

Mr. Iwan Wyn Taylor

Cynrychiolydd yr athrawon

I’w (ph)benodi

Cynrychiolydd y staff cefnogi

Mrs. Mandy Edwards

Clerc

Mrs Gillian Morris
(01248) 422 350

TREFN Y DIWRNOD

Sesiwn y Bore

BABANOD
Derbyn – Bl.2
08:50 – 12:00

ADRAN IAU
Bl.3 – Bl.6
08:50 – 12:00

Sesiwn y Prynhawn

13:00 – 15:00

13:00 – 15:15

DOSBARTH MEITHRIN: Dydd Llun – Dydd Iau: 8:50 – 12:00
Mae croeso i’r plant Meithrin aros i’r ‘Clwb Cinio’ 12:00 – 12:30 os ydynt yn mynychu
Cylch Meithrin Parc y Bont yn y prynhawn, gan ddod â bocs bwyd o adref neu dalu am ginio
ysgol.

CYRRAEDD A GADAEL YR YSGOL
Trefniadau boreau / Clwb Gofal Bore / Clwb Brecwast am Ddim
Rhwng 8.40yb - 8.50yb, mae staff yn cyfarch plant a rhieni/gwarchodwyr wrth giatiau’r iard.
Cofiwch mai rhieni/gwarchodwyr y plant dosbarth Meithrin yn unig sy’n hebrwng eu plant at
ddrws y dosbarth.
Mae’r ysgol yn cynnal Clwb Gofal Bore rhwng 7.50am a 8.15am gyda theuluoedd yn
talu ffi o £1 y dydd y plentyn sydd i’w dalu ar-lein ar School Gateway. Os ydych yn dymuno
manteisio ar y clwb brecwast am ddim, yna mae’r clwb yn cychwyn am 8.15am a bydd
brecwast yn cael ei weini hyd at 8.30am – cofiwch, ni dderbynnir plant i’r clwb wedi’r
amser yma. Os nad ydynt yn y Clwb Brecwast erbyn 8.30am dylech fod yn ymwybodol nad
ydym yn derbyn cyfrifoldeb, nag yn goruchwylio’r plant cyn 8.40am.
Nôl eich plentyn ar ddiwedd y diwrnod ysgol
Ar ddiwedd y dydd, mae plant y Cyfnod Sylfaen yn cael eu gollwng allan i’w rhieni /
gwarchodwyr drwy ddrysau’r dosbarthiadau am 3yp – disgwylir i rieni/gwarchodwyr fod ar
yr iard yn disgwyl am eu plentyn /plant. Mae’r Dosabrth Meithrin yn cael eu gollwng drwy y
drws ffrynt am 12pm. Am 3.15yp hebryngir disgyblion yr Adran Iau (CA2) o’u dosbarthiadau
at eu rhieni ar yr iard / at y ‘lôn gollwng a mynd’. Mae rhai plant CA2 yn cerdded adref eu
hunain gyda chaniatâd rhieni.
Lôn ‘gollwng a mynd’ (ym mlaen yr ysgol)
Ni ddylid rhwystro’r lôn yma, na pharcio arni ar unrhyw gyfrif. Mae’r lôn yma i ollwng/godi
eich plentyn /plant a mynd. Ni ddylid dal traffig yn ôl wrth ollwng eich plentyn wrth y
drws/giât – rhaid symud i ben draw y lôn i sicrhau lle i geir giwio tu ôl i chi. Dylid ceisio
sirchrau llif traffig cyson ar y lôn yma.
‘Clwb Hwyl Parc y Bont’
Mae ‘Clwb Hwyl Parc y Bont’ ar agor bob dydd o 3.16 y.p. hyd 5.15 y.p. Codir ffî o £6.50 y
sesiwn/y plentyn sydd yn cynnwys byrbryd a diod. Mae archebu lle yn angenrheidiol. Os yw
eich plentyn/plant yn aros i’r Clwb Hwyl yna bydd aelod o staff yn eu casglu o’r dosbarth.
Am fwy o fanylion cysylltwch â’r Swyddog Cefnogi Ysgol.

TREFN MYNEDIAD
Yr Awdurdod Addysg Lleol sy’n gyfrifol am fynediad i holl ysgolion a gynhelir ar Ynys
Môn.
Disgyblion Rhan Amser (dosbarth Meithrin)
Derbynnir plant yn rhan amser i’r Meithrin (boreau Llun-Iau) yn mis Medi’n dilyn eu
penblwydd yn 3 oed. (Hefyd er gwybodaeth, mae Cylch Meithrin Parc y Bont ar y safle i
blant 2 ½ oed+ bob prynhawn Llun – Iau 12.30pm-3.00pm. Cysylltwch â’r cylch ar 01248
422350 am ragor o wybodaeth.)
Mae ffurflenni cais ar gyfer mynediad i’r dosbarth Meithrin ar gael ar-lein ar wefan y
Cyngor o fewn yr adran ‘Ysgolion a Dysgu’: Dilynwch y ddolen yma. Dylid cyflwyno
ceisiadau i’r Awdurdod Lleol erbyn Chwefror 1af.
Disgyblion Llawn Amser (dosbarth Derbyn)
Derbynnir plant yn llawn amser yn y mis Medi’n dilyn eu penblwydd yn 4 oed. Rhaid
llenwi ffurflen gais i sicrhau lle yn y dosbarth Derbyn. Mae ffurflenni cais ar gyfer
mynediad i’r dosbarth Derbyn ar gael ar-lein ar wefan y Cyngor o fewn yr adran
‘Ysgolion a Dysgu’ (gweler y ddolen uchod) ac fe ddylid cyflwyno’r cais i’r Awdurdod
Lleol erbyn Chwefror 1af.
Bydd yr ALl yn hysbysu rhieni yn uniongyrchol os yw eu cais am le wedi bod yn
llwyddiannus – fe rheol ym mis Ebrill neu fis Mai.
Trefnir cyfarfod â rhieni newydd yn ystod tymor yr Haf i rannu gwybodaeth,
llawlyfrau, ffurflenni, ac yn bwysicaf oll, i ddechrau magu perthynas â hwy.
Bydd gwahoddiad i’r plant newydd fynychu dosbarth y babanod am hanner diwrnod
cyn diwedd tymor yr haf.
Trefniadaeth Dosbarthiadau
BLYNYDDOEDD
M
D
1
2
3
4
5
6

NIFER (2020-21)
16
17
14
13
14
16
19
14

Rhennir y dosbarthiadau rhwng yr athrawon fel a ganlyn :
Meithrin a Derbyn - Mrs Anest Ll. Jones / Mrs Rhiannon Parry (Uwch Gymhorthydd)
Blwyddyn 1 a 2
- Miss Angharad Williams
Blwyddyn 3 a 4
- Mrs Siân Owen
Blwyddyn 5 a 6
- Mr Rhys Ynyr Jones

PRESENOLDEB A PHRYDLONDEB
Rydym yn rhoi pwyslais ar bwysigrwydd presenoldeb a phrydlondeb ac felly mae
gennym drefniadau monitro tynn. (Gweler y gweithdrefnau yn Atodiad 2 yng nghefn
y llawlyfr hwn).
Amser Cofrestru Disgyblion
Cofrestrir yn electroneg bob bore am 08.50 a phob prynhawn am 13.00. Bydd y
gofrestr yn cau am 09.20 ac am 13.30. Os nad yw eich plentyn yn yr ysgol am
unrhyw reswm e.e. salwch, apwyntiad meddygol, gwyliau a.y.y.b – bydd yn cael ei
gyfrif yn absennol hyd yn oed os byddwch wedi hysbysu’r ysgol o’r absenoldeb.
Beth sydd rhaid ei wneud pan fo eich plentyn yn sâl
Os yw plentyn yn absennol o’r ysgol gofynnwn yn garedig i chi ffonio’r ysgol cyn
9.00yb ar y diwrnod cyntaf i’n hysbysu o’r absenoldeb.
Rydym yn monitro presenoldeb disgyblion unigol yn fanwl. Bydd yr ysgol yn hysbysu
rhieni ar ddiwedd pob hanner tymor o ganran presenoldeb eu plentyn.
Mewn achos lle mae’r rhieni wedi trefnu gwyliau teulu yn ystod y tymor ysgol, dylid
llenwi’r ffurflen briodol o flaen llaw. Mae’r rhain i’w cael gan y Swyddog Cefnogi
Ysgol. Rhaid sicrhau caniatâd y Pennaeth i dynnu plant o’r ysgol yn ystod tymor
ysgol.
GWISG YSGOL
Mae gan yr ysgol hon wisg ysgol swyddogol. Mae’r wisg yn cynnwys
crys chwys coch / cardigan goch, crys polo gwyn a throwsus/sgert
du/llwyd ac esgidiau du addas. Yn yr haf caniateir gwisgo: trowsus
byr du/llwyd; ffrog goch a gwyn ‘gingham’; neu ffrog biner lwyd.
Disgwylir cefnogaeth rhieni/gwarcheidwaid i sicrhau cydymffurfiaeth
â’r wisg ysgol. Mae’r wisg ysgol ar werth gan y cyflenwyr isod:
•
•
•

‘Brodwaith’, Bryn Cefni, Llangefni. (01248)
750333
Siop Ysgol Orchid, Stryd Fawr, Bangor (01248)
354777
Safle we My Clothing:
https://www.myclothing.com (sylwer nad ydynt ar
gael yn syth ac efallai y bydd rhaid disgwyl am gwpwl o
wythnosau amdanynt).

Cyfrifoldeb rhieni yw sicrhau bod enw eu plentyn wedi ei
bwytho/ysgrifennu ar bob dilledyn y mae’n ei wisgo neu’n newid
iddo fel rhan o weithgareddau’r ysgol.
Ni chaniateir gwisgo gemwaith yn yr ysgol ac eithrio un par o glustlysau
bach (studs) ac oriawr. Hefyd rhoddir caniatâd (trwy gais i’r Corff
Llywodraethol) pan wisgir y gemwaith am resymau crefyddol, diwylliannol
neu feddygol.

CINIO YSGOL
Gwasanaeth arlwyo Caterlink sy’n gyfrifol am ein cinio ganol dydd. Mae’r cwmni
arlwyo yn darparu bwydlen iach, maethlon a chytbwys. Pris y cinio ysgol ar hyn o
bryd yw £2.50 y dydd. Rhaid defnyddio ein system talu ar-lein drwy
‘Schoolcomms’ i wneud taliadau am ginio yn uniongyrchol i’r ysgol gan
ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd. Os yw plentyn yn absennol yn ystod yr
wythnos, yna bydd y tâl yn cael ei nodi fel credyd ar gyfer yr wythnos ganlynol.
Os ydych yn derbyn budd-dal megis Cynhaliaeth Incwm neu ar incwm isel, fe allwch
fod yn gymwys i brydau ysgol di-dâl. Ffurflenni a rhagor o wybodaeth ar gael o’r ysgol
neu adran budd-daliadau’r Cyngor.
Anghenion deiet / alergedd – Bydd rhaid nodi unrhyw alergedd bwyd neu os
oes angen deiet arbennig ar y ‘Ffurflen Gwybodaeth Meddygol/Deietegol’ sydd rhaid ei
llenwi cyn i’ch plentyn ddechrau’r ysgol. Cyfrifoldeb y rhiant yw ein hysbysu yn
syth am unrhyw newid i’r wybodaeth hon.
Mae rhai rhieni yn dewis darparu bocs bwyd o’r cartref. Os mai dyma eu dewis, yna
rydym yn hyrwyddo bwyta’n iach ac yn annog rhieni i sicrhau fod eu plentyn yn dod â
bocs bwyd iach fel rhan o ddeiet cytbwys i’r ysgol. Nid oes cyfleusterau yn yr ysgol i
storio a chadw bwyd mewn oergell.
BYRBRYD
Mae’r ‘caffi’ yn agored bob dydd i blant y Cyfnod Sylfaen cyn amser chwarae’r bore
ble y cânt amrywiaeth o fyrbrydau iach. Rydym yn gofyn am gyfraniad o £2 yr
wythnos tuag at gostau’r ‘caffi’. Y mae hyn yn ffordd o annog y plant i fwyta’n iach a
deall pwysigrwydd deiet cytbwys. Mae plant CA2 yn dod â ffrwyth neu fyrbryd iach o
adref. NI chaniateir bwyta fferins, siocled ayb; nac yfed diod pop; amser chwarae.
Mae plant o dan 7 oed yn cael llefrith am ddim bob dydd.
MEDDYGOL
Disgwylir i rieni hysbysu’r ysgol o unrhyw gyflwr meddygol a allai effeithio ar y
plentyn. Bydd rhaid i bob rhiant lenwi ffurflen ‘Ffurflen Gwybodaeth Meddygol/Deietegol’
cyn i’w plentyn/plant ddechrau’r ysgol. Rydym yn ceisio osgoi rhoi moddion i
ddisgyblion yn yr ysgol, ond os yw hyn yn angenrheidiol rhaid cael y ffurflen briodol
o’r dderbynfa i’w harwyddo gan y rhiant cyn y byddwn yn gweinyddu moddion i’r
plentyn. Mae gennym ganllawiau pendant ar gyfer cadw plant adref ar ôl salwch megis
byg stumog – 48 awr, frech ieir – 5 diwrnod (o ymddangosiad y sbotiau) ayb.
Cysylltwch â’r ysgol am ragor o wybodaeth.
GOFAL BUGEILIOL / DIOGELWCH DISGYBLION
Er mwyn sicrhau datblygiad pob plentyn o fewn amgylchedd hapus a chartrefol,
rydym yn rhoi lle canolog i feithrin ac annog ymddygiad da a dangos parch. Gofala’r
staff cyfan am les y plant, ond anogir y plant hefyd i fod yn hunan-ddisgybledig, yn
gyfrifol ac i barchu eraill. Disgwylir cefnogaeth rhieni yn hyn o beth.

Mae’r ysgol yn cymryd ei chyfrifoldeb dros ddiogelwch y disgyblion yn fater holl
bwysig. Cymerir camau i sicrhau diogelwch safle’r ysgol, diogelwch y disgyblion ar y
safle ac oddi ar y safle, a rhoddir sylw i weithdrefnau ymateb i sefyllfaoedd brys.
Rhoddir sylw i ddatblygu sgiliau disgyblion i ofalu amdanynt eu hunain.
Mae gan y staff ysgol hon gyfrifoldeb i hyrwyddo lles ac i ddiogelu pob un disgybl. Fel
rhan o’r gyfundrefn amddiffyn plant, mae gan athrawon a staff ategol yr ysgol hon
ddyletswydd i adnabod arwyddion o gamdriniaeth neu esgeleustod posibl a
chyfeirio’u pryderon at y personau cyfrifol yn yr ysgol neu’r Gwasanaethau
Cymdeithasol yn syth. Mae gan yr ysgol bolisi ar ‘Amddiffyn Plant’ sy’n cydymffurfio’n
llawn â’r canllawiau cenedlaethol parthed amddiffyn plant. Mae’n rhaid i’r ysgol
gyfeirio achosion ble amheuir camdriniaeth i sylw’r Gwasanaethau Cymdeithasol.
Person Dynodedig Diogelu yr ysgol yw’r Pennaeth, Mr Iwan Wyn Taylor. Mr Rhys
Ynyr Jones sy’n gyfrifol yn absenoldeb y Pennaeth. Y llywodraethwr dynodedig yw
Dr Ken Jones.
Rhifau cyswllt: ‘Teulu Môn’ / Gwasanaethau Plant Ynys Môn: 01248 752 888 /
Gwasanaeth Oriau Argyfwng: 01248 353551 / Heddlu Gogledd Cymru: 101
CYMORTH CYNTAF / DAMWEINIAU
Bydd ymarferwyr cymorth cyntaf yr ysgol yn delio â mân ddamweiniau. Cysylltwn â
rhieni yn syth petai damwain ddifrifol yn digwydd. Mae’n hollbwysig felly fod rhieni yn
ein hysbysu’n syth o unrhyw newid i’w rhifau ffôn/manylion cyswllt. Bydd slip cofnodi
Cymorth Cyntaf yn cael ei anfon adref os oes cymorth cyntaf wedi ei roi i’ch plentyn
yn ystod y dydd.
GWEFAN A GWEFANNAU CYMDEITHASOL
Mae gan yr ysgol wefan a thudalen ar y cyfryngau cymdeithasol
Facebook a Thrydar sy’n fodd effeithiol iawn o readru gwybodaeth i
rieni a chyfeillion yr ysgol am wahanol ddigwyddiadau, llwyddiannau
ayb.
Gwefan yr ysgol:
www.parcybont.co.uk
Dilynwch ni ar Facebook: ‘Ysgol Parc y Bont’
neu ar y Trydar: @YsgolParcyBont
Dim ond gyda chaniatâd rhieni yr ydym yn rhoi lluniau eu plant ar y
wefan a thudalennau Facebook a Twitter yr ysgol.
Y DREFN GWYNO
Mae tri cham i’r drefn gwyno fel a nodir isod, ac rydym yn hyderus y gellid delio
gydag unrhyw gŵyn cyn cyrraedd Cam 3.
•
•
•

CAM 1 - Cysylltu’n uniongyrchol gyda’r athro/athrawes ddosbarth ble y
rhoddir cyfle iddo/i ddatrys y mater. Os nad oes datrysiad – symud i gam 2.
CAM 2 – Cyfeirio’r gŵyn i’r Pennaeth. Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon,
neu os nad yw’r mater wedi ei ddatrys gan y Pennaeth – symud i gam 3.
CAM 3 – Cyfeirio’r gŵyn at Banel Cwynion y llywodraethwyr trwy lythyr.

Mae'r ysgol yn gweithredu polisi dwyieithog gyda'r nôd o gael pob plentyn yn
hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg erbyn diwedd ei yrfa yn yr ysgol.
Cyfathrebir â phlant unigol yn eu mamiaith wrth ddechrau’r ysgol, ond Cymraeg yw
prif iaith iaith yr ysgol ac iaith bob dydd yr ysgol. Yn y Cyfnod Sylfaen, rydym yn
trochi’r plant yn y Gymraeg; yn enwedig plant a ddaw o gartrefi di-Gymraeg; gan
sicrhau ein bod yn cael pob plentyn yn rhugl yn yr iaith maes o law.
Sicrhewn ein bod yn datblygu a chryfhau sgiliau llythrennedd a chyfathrebu pob
plentyn yn y Gymraeg a’r Saesneg yn CA2, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu siarad,
darllen ac ysgrifennu'n rhwydd ac yn hyderus yn y ddwy iaith pan font yn
trosglwyddo i'r uwchradd ar ddiwedd Blwyddyn 6.
Defnydd o’r Gymraeg
Y Gymraeg yw iaith gyfathrebu arferol yr ysgol ac rydym yn annog hyn bob achlysur.
Gofalwn ein bod yn sensitif i ofynion pob plentyn, ac yn sicrhau fod pawb yn deall yr
hyn sy’n mynd ymlaen ac yn gallu mynegi eu hanghenion yn glir. Mae’r holl
weithgarwch yn y Cyfnod Sylfaen drwy gyfrnwg y Gymraeg. Rydym yn defnyddio’r
Gymraeg a Saesneg i addysgu ac i ddysgu ar draws y cwricwlwm yn CA2, gan ofalu
fod cydbwysedd rhwng y defnydd o’r ddwy iaith.
Siarter Iaith Gymraeg
Mae’r ysgol yn ymrwymo yn llawn i’r Siarter Iaith Gymraeg.
Pwrpas y Siarter Iaith yw i annog plant i siarad Cymraeg o
fewn yr ysgol a sefyllfaoedd cymdeithasol tu allan i’r ysgol.

Mae Ysgol Parc y Bont yn gweithio’n galed i sicrhau fod nodau'r Cwricwlwm newydd,
‘Cwricwlwm i Gymru’, ar waith yn yr ysgol. Drwy ein cwricwlwm sicrhawn fod ein
disgyblion:
Ø yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
Ø yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu
bywyd a’u gwaith
Ø yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd
Ø yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau
fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas
I sicrhau’r uchod, rydym yn anelu at ddarparu cwricwlwm sydd:
§

yn ddilys; wedi’i wreiddio’n gadarn yng ngwerthoedd a diwylliant Cymru;

§

wedi ei seilio ar dystiolaeth: manteisio ar yr arferion gorau yng Nghymru ac o
fannau eraill ac yn seiliedig ar ymchwil gadarn;

§

yn ymateb i wahanol anghenion: gan fod yn berthnasol i anghenion heddiw (yn
unigol, yn lleol ac yn genedlaethol) ond gan roi hefyd yr wybodaeth, y sgiliau a’r
agweddau sydd eu hangen ar bobl ifanc i wynebu heriau’r dyfodol fel dysgwyr
gydol oes;

§

yn gynhwysol: hawdd i bawb ei ddeall – gan gynnwys yr hawl i addysg o safon
uchel i bob plentyn ac ystyried eu safbwyntiau yng nghyd-destun Confensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) a safbwyntiau rhieni a’r
gymdeithas ehangach;

§

yn uchelgeisiol: gan gynnwys disgwyliadau uchel a pheidio â phennu terfynau
artiffisial ar gyflawniad a her i bob plentyn a pherson ifanc;

§

fod yn rymus: datblygu cymwyseddau a fydd yn galluogi pobl ifanc i allu wynebu
heriau eu bywydau yn y dyfodol yn hyderus;

§

yn sicrhau dilyniant a llif gydag elfennau sy’n cyfuno ac yn datblygu i ffurfio undod;

§

yn ennyn diddordeb: annog mwynhad wrth ddysgu a boddhad wrth feistroli
pynciau heriol;

§

yn ennyn hyder pawb ac annog perchnogaeth a phenderfyniadau priodol gan y
rhai sydd agosaf at y broses ddysgu ac addysgu;

§

yn hylaw: cydnabod y goblygiadau o ran y trefniadau asesu ac atebolrwydd
priodol a chael cefnogaeth y trefniadau hynny hefyd.

Mae ein cwricwlwm diddorol, ysgogol ac heriol wedi’i gynllunio i ddarparu ar gyfer
holl anghenion y disgyblion, waeth beth fo’u gallu. Rydym yn defnyddio dull dysgu
cysylltiedig / thematig er mwyn ysbrydoli plant, annog annibyniaeth a datblygu eu
chwilfrydedd naturiol. Mae addysgu a dysgu trawsgwricwlaidd, yn ogystal â chynllunio
gofalus, yn sicrhau datblygiad cadarn a chontinwwm yng ngwybodaeth, dealltwriaeth
a sgiliau pob plentyn ar draws pob maes dysgu. Rhoddir cryn bwyslais ar ymgorffori
datblygiad medrau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd ddigidol ar draws y
cwricwlwm o fewn cyd-destunau trawsgwricwlaidd.
Ar hyn o bryd, ceir dau gyfnod allweddol sef y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3-7 oed
a Chyfnod Allweddol 2 ar gyfer plant 7-11.
Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen
Mae’n rhan o’n hethos yma ym Mharc y Bont i gynnig dull cyfannol o ddysgu sy’n
canolbwyntio ar y plentyn ac wedi’i gynllunio i annog pob plentyn i gyrraedd ei lawn
botensial. Ein nod yw rhoi gweithgareddau i blant a fydd yn eu galluogi i ddod yn
ddysgwyr hyderus ac annibynnol.
Mae Adran y Cyfnod Sylfaen wedi ei rannu yn ddau ddosbarth: Dosbarth Meithrin a
Derbyn, a Dosbarth Blwyddyn 1 & 2. Mae’r dosbarthiadau wedi eu trefnu’n
‘ardaloedd dysgu’, y tu fewn ac allan, gyda gweithgareddau ymarferol yn cael eu
darparu o fewn yr ardaloedd sydd yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr i ddysgu drwy
brofiadau byw a diddorol. Mae hyn yn galluogi’r plant i symud o gwmpas yr adnoddau
cyfoethog a’r ardaloedd darpariaeth barhaus, tra’n cael eu haddysgu mewn grwpiau
bach ac i ddysgu trwy chwarae.
Trwy gynllunio gofalus rydym yn sicrhau bod plant yn cael mynediad at gwricwlwm
eang, cytbwys a gwahaniaethol sy’n rhoi cyfle iddynt ddatblygu eu sgiliau ar draws y
gwahanol feysydd dysgu. Y chwe maes dysgu ar gyfer plant 3-7 oed ar hyn o bryd yw:
o
o
o
o
o
o

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol
Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
Datblygiad Mathemategol
Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
Datblygiad Corfforol
Datblygiad Creadigol

Cyfnod Allweddol 2 (CA2)
Ceir dau ddosbarth yng Nghyfnod Allweddol 2 sef: Dosbarth Blwyddyn 3 & 4 a
Dosbarth Blwyddyn 5 & 6. Mae disgyblion CA2 yn dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol
gan astudio’r pynciau yma ar hyn o bryd:
Pynciau Craidd:
•
•
•
•

Cymraeg
Saesneg
Mathemateg
Gwyddoniaeth

Pynciau Craidd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Addysg Gorfforol
Addysg Grefyddol
Celf a dylunio
Cerddoriaeth
Daearyddiaeth
Dylunio a Thechnoleg
Hanes
Technoleg
Gwybodaeth

Mae sgiliau yn cael eu dysgu mewn modd trawsgwricwlaidd ac o fewn dull thematig,
gyda syniadau a llais y plant yn ganolog i’r cyfan. Lle bo’n briodol, dysgir sgiliau pwnc
ar wahân hefyd.
CYD-ADDOLI
Mae ein sesiynau cyd-addoli yn arddel y ffydd Gristnogol a gwerthoedd Cristnogol.
Yn ystod y flwyddyn mae ein gwasanaethau yn canolbwyntio ar y calendr Cristnogol
ac hefyd yn rhoi lle amlwg i godi ymwybyddiaeth, ac i ddysgu, am ddathliadau
crefyddau eraill. Mae polisi cydaddoli yn weithredol yn yr ysgol, ac mae hwn ar gael i
unrhyw riant. Y mae gan pob rhiant yr hawl i dynnu eu plentyn o’r gwasanaethau
boreol / sesiynau cyd-addoli.
ADDYSG GORFFOROL
Dros y flwyddyn mae'r disgyblion yn cael cyfle i brofi
a datblygu sgiliau o fewn gwahanol chwaraeon a
gemau. Maent hefyd yn cael datblygu eu sgiliau o fewn
y meysydd: athletau, dawns, nofio a gweithgareddau
anturus. Gwneir defnydd o’r neuadd ar gyfer
gymnasteg, gemau ffitrwydd, dawnsio ayb, a’r iard a’r
cae ar gyfer gemau ac athletau. Byddwn yn
defnyddio’r cyfleusterau yng Nghanolfan Hamdden
Plas Arthur ar gyfer gwersi nofio. Fel ysgol, yr ydym
yn cymryd mantais hefyd o arbenigeddau datblygwyr
chwaraeon y sir o bryd i’w gilydd. Caiff disgyblion
blwyddyn 3-6 gyfle i fynd ar gwrs preswyl anturus yn
flynyddol. Cymera disgyblion yr ysgol ran mewn twrnameintiau a chystadlaethau
lleol. Rydym hefyd yn rhoi’r cyfle i blant CA2 ymuno â chlybiau chwaraeon ar ôl
ysgol. Disgwylir i bob plentyn wisgo’n addas ar gyfer pob gwers. Ni allwn adael i blant
gymryd rhan heb y dillad pwrpasol yma oherwydd diogelwch.

ADDYSG RHYW A PHERTHNASOEDD
Mae Addysg Rhyw wedi’i integreiddio o fewn gwaith y dosbarth yn unol â gofynion y
Cwricwlwm Cenedlaethol, yn arbennig drwy faes gwyddoniaeth. Mae Addysg Rhyw
yn cael ei addysgu gyda sensitifrwydd. Nid yw’n bwnc ar wahân ond wedi’i
integreiddio i’r ddarpariaeth addysg bersonol a chymdeithasol. Rydym yn ceisio bod
mor agored â phosib ynglyn â’r pwnc yn y dosbarth ac ateb cwestiynau yn agored ac
yn sensitif. Nodwedd ganolog o’r agwedd hon o’r cwricwlwm yw’r pwyslais ar
bwysigrwydd bywyd teuluol a pherthnasau cariadus a gofalgar. Cyflwynir sesiynau
Addysg Rhyw penodol yn nhymor yr Haf ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6.
Os oes unrhyw riant yn pryderu am yr agwedd hon o’r cwricwlwm, yna mae croeso
i chi ei drafod gyda’r Pennaeth.
GWERSI OFFERYNNOL
Mae cyfle i ddisgyblion CA2 (7-11 oed) sydd â diddordeb i gael gwersi offerynnol gan
athrawon teithiol. Codir ffî am y gwersi ac yr ydym yn gallu cynnig gwersi pres,
chwythbrennau neu gitâr – cysylltwch â’r ysgol am fwy o wybodaeth.
PLANT AG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL
Mae’r ysgol yn gwbl ymwybodol o’i chyfrifoldeb i ddarparu ar gyfer disgyblion sydd ag
anghenion arbennig. Yn ein canllawiau manylir ar y 3 cyfnod o weithredu. Dyma
amlinelliad cryno.
1. Gweithredu gan yr ysgol. Pan fo pryder am gynnydd y disgybl megis anhawster
sgiliau sylfaenol, cyfathrebu, problemau ymddygiad bydd yr ysgol yn darparu Cynllun
Datblygu Unigol ar ei gyfer ac yn ei dargedu. Adolygir hyn yn dymhorol. Mi fydd y
rhieni yn ran o’r broses a’r disgybl lle bo hynny’n briodol.
2. Gweithredu gan yr ysgol a mwy. Dyma’r cam os yw plentyn yn parhau i wneud
ychydig iawn o gynnydd neu’n gweithio ar lefelau îs na phlant eraill. Rhaid addasu ei
Gynllun Datblygu Unigol gyda chymorth arbenigwyr allanol neu seicolegydd addysg yr
ysgol.
3. Datganiad / Cynllun Datblygu Unigol Awdurdod. Ceir datganiad pan fydd asesiad
allanol wedi wneud. Bydd gweithwyr proffesiynol yn ran o’r asesu a chynllunio
darpariaeth arbennig ar gyfer y plentyn. Mewn rhai achosion trefnir cymorth
ychwanegol. Trefnir rhaglen waith arbennig a thargedau penodol ar gyfer anghenion
yr unigolyn.
Credwn yn gryf y dylai bob plentyn sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol gael pob
cymorth fydd yn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau i’w llawn botensial. Rhoddir cyfle
iddynt fwynhau profiadau diddorol fydd yn gymorth iddynt gyfrannu’n llawn i fywyd
yr ysgol a’r gymuned.
Ystyriwn pob plentyn fel unigolyn, sydd â anghenion gwahanol. Y mae gan blant
galluog iawn anghenion ychwanegol yn ogystal. Mewn achos o’r math yma, gofalwn
ein bod unwaith eto yn rhoi digon o sylw unigol i’r plentyn, ac yn cynllunio rhaglenni
gwaith ar lefel her bwrpasol iddo ef/hi.

CYDRADDOLDEB / DISGYBLION AG ANABLEDDAU
Mae llywodraethwyr a staff yr ysgol yn gwbl gefnogol i egwyddorion cynhwysiant a’r
angen i sicrhau fod pob disgybl yn aelod llawn o gymuned yr ysgol. Y mae gennym
Gynllun Cydraddoldeb Strategol wedi selio ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
Mae adeilad Parc y Bont yn adeilad eithaf newydd i gyd ar un lefel, wedi ei gynllunio
ar gyfer mynediad i’r anabl. Ein nodau ar hyn o bryd yw
• cynnal y diwylliant o barch sy’n caniatau i bawb gael cyfle cyfartal, a’r gorau
o’r ysgol.
• sicrhau mynediad i bawb a hynny’n fynediad i bob agwedd o fywyd yr ysgol.
• I gynnal a gwella y ddarpariaeth adnoddau i grwpiau arbennig fel bo angen, a
hynny o fewn y gyllideb.
PLANT MEWN GOFAL
Mae’r ysgol yn gweithredu Polisi Plant Mewn Gofal ac mae gweithdrefnau yn eu lle i
sicrhau bod y plant hyn yn cael mynediad i’r addysg briodol ar gyfer eu gallu neu’u
dawn ac yn derbyn pob cyfle a chymorth i ddatblygu’n addysgol ac yn gymdeithasol.
Y person sydd â chyfrifoldeb dros hyrwyddo cyflawniad plant sy’n derbyn gofal mewn
addysg yw Mr. Iwan Wyn Taylor.
ASESU GWAITH A CHYNNYDD Y PLANT
Yr ydym fel ysgol yn asesu gwaith a chynnydd y plant yn barhaus ac yn ofalus. Cadwn
broffil o bob un o’r plant ac rydym yn defnyddio system asesu INCERTS i gofnodi a
thracio eu cynnydd. Rydym yn ystyried asesu fel proses bositif i ganfod cryfderau’r
unigolyn, ac i weld wedyn beth yw’r gofynion nesaf yn ei addysg. Yr ydym yn gosod
targedau unigol i bob plentyn. Caiff plant yr ysgol eu hasesu yn unol â gofynion
statudol. Rhoddir profion darllen a rhifedd i ddisgyblion Bl.2-6 ym mis Medi/Hydref
ac ym mis Ebrill. Gwnawn ddefnydd effeithiol o asesiadau cenedlaethol – Asesiadau
Personol Darllen a Rhifedd.
Ar ddechrau dosbarth Derbyn; ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen (diwedd Bl.2); ac ar
ddiwedd CA2 (diwedd Bl.6) maent yn cael eu hasesu yn ffurfiol fel rhan o drefniadau
a pholisi Llywodraeth Cymru. Daw’r canlyniadau i chi drwy adroddiad drwy law eich
plentyn.
Rydym yn datblygu gweithgareddau Asesu ar gyfer Dysgu i ddatblygu rôl y plentyn yn
ei ddysgu e.e gosod targedau, rhannu meini prawf llwyddiant, hunan asesu ei waith
ayb.

GWEITHGAREDDAU ADDYSGOL ERAILL
Rydym yn credu yn gryf fod plant yn dysgu orau drwy
brofiadau real, boed hynny yn yr ystafell ddosbarth neu
y tu allan. Yn ystod ein themau byddwn yn trefnu
gweithgareddau y tu allan i’r ysgol e.e. amgueddfeydd,
galerïau, cestyll lleol, coedwigoedd ayb. Gofynnir i rieni
roi caniatad swyddogol i’w plant gymryd rhan yn y
gweithgareddau os yw’n golygu mynd yn ystod oriau
ysgol, a hynny drwy lenwi’r ffurflen briodol ar ddechrau
cyfnod y plentyn yn yr ysgol. Byddwn yn hysbysu rhieni
o fanylion ymweliadau / gweithgareddau cyn y dyddiad.

CODI TÂL AM YMWELIADAU ADDYSGOL / WEITHGAREDDAU
Mae ymweliadau addysgol yn rhan annatod o ddarpariaeth addysgol gyfoethog ac
ysgogol. Mae gan yr ysgol hawl statudol i ofyn i rieni am gyfraniadau gwirfoddol at
gostau ymweliadau / gweithgareddau addysgol. Ni fuasai modd cynnig rhai
ymweliadau / gweithgareddau heb gefnogaeth rhieni. Telir am gostau rhai ymweliadau
addysgol eraill o gronfa’r ysgol / Cymdeithas Rhieni ac Athrawon.
Dynodir y swm gogyfer â gwersi offerynnol gan Lywodraethwyr yr ysgol yn unol ag
awgrymiadau’r Awdurdod Addysg. Cysylltwch â’r ysgol am ragor o wybodaeth.
Rydym yn gofyn i rieni dalu am weithgareddau, ymweliadau, cludiant i wersi nofio ayb
ar ein system talu ar-lein ‘Schoolcomms’.

PARTNERIAETH YR YSGOL A’R CARTREF
Mae cyd-weithrediad agos rhwng yr ysgol â'r cartref yn hanfodol os ydym am sicrhau
fod y plentyn yn cyrraedd ei lawn botensial. Mawr obeithiwn y bydd rhieni'n
ymddiddori yn addysg y plant ac yn cefnogi'r ysgol yn ei gwaith dyddiol a'i
gweithgareddau.
Cynhelir cyfarfodydd rhieni yn dymhorol yn ystod y flwyddyn ysgol. Trefnir y
cyfarfod cyntaf yn ystod ail hanner y tymor cyntaf i drafod gwaith a chynnydd y plant
yn ystod eu wythnosau cyntaf yn y flwyddyn. Trefnir yr ail gyfarfod cyn y Pasg.
Anfonir Adroddiadau Blynyddol i bob rhiant ddiwedd Mehefin ynghyd â gwahoddiad i
rieni i'r ysgol i drafod ei gynnwys ac i adolygu gwaith a chynnydd y flwyddyn mewn
noson agored. Ar wahân i'r cyfarfodydd ffurfiol hyn croesewir rhieni i wneud
trefniadau i drafod cynnydd a lles eu plentyn ar unrhyw adeg. Gobeithiwn hefyd y
bydd rhieni yn rhoi gwybodaeth llawn i ni am y plentyn ac am unrhyw newidiadau
mewn amgylchiadau.
GWAITH CARTREF
Yr ydym yn gosod gwaith cartref i’r plant yn rheolaidd, fel arfer ar ddydd Gwener
drwy ein llwyfannau dysgu digidol. Y mae wedi ei seilio ar un ai sgiliau a gyflwynwyd
yn y dosbarth, neu thema’r hanner tymor. Mi fydd pob plentyn yn dod â llyfrau
darllen adref yn ogystal. Gwerthfawrogwn unrhyw gymorth ellwch ei roi i’ch plentyn
i gwblhau ei waith cartref neu i ddatblygu ei sgiliau darllen. Os oes angen trafodaeth
bellach am waith cartref y plant, yna rydym yn annog rhieni i drafod hyn gyda’r athro
dosbarth.
Pwysleisiwn bwysigrwydd y rhan y mae’r rhieni yn ei gymryd yn addysg
eu plant, ac ym mywyd cymdeithasol Ysgol Parc y Bont. Gobeithiwn y
bydd dyddiau ysgol pob plentyn yn rhai hapus a chynhyrchiol iawn. Ond,
os bydd problem neu anhawster o unrhyw fath yn codi, gobeithiwn y
bydd pob rhiant yn teimlo y gall ddod i’r ysgol i drafod gyda’r athrawon
dosbarth yn syth.
Hefyd pwysleisiwn fod gan bob rhiant yr hawl i weld unrhyw ddogfennau
sy’n perthyn i’r ysgol.
1. Unrhyw bolisïau, cynlluniau gwaith/meysydd llafur a ddefnyddir yn yr
ysgol.
2. Unrhyw adroddiadau a gyhoeddwyd gan Estyn (arolygwyr) ar yr ysgol.
3. Unrhyw offerynnau statudol a chylchlythyrau a anfonir i’r ysgol gan
Llywodraeth Cymru.

**1/9/20 & 2/9/20 – Diwrnodau Cynllunio – staff yn unig. Bydd diwrnodau HMS
eraill i’w trefnu a’u cadarnhau yn ystod y flwyddyn**

Gweithdrefnau Presenoldeb
a Phrydlondeb Ysgol Parc y Bont

Un o flaenoriaethau’r Awdurdod Addysg a Llywodraeth Cymru yw gwella
presenoldeb disgyblion mewn ysgolion. Gwerthfawrogwn fel ysgol bwysigrwydd
presenoldeb a phrydlondeb ac felly mae gennym drefniadau monitro tynn iawn.
Mae’r ysgol yn deall bod salwch ac amgylchiadau eraill yn dylanwadu ar
bresenoldeb disgyblion ar adegau, fodd bynnag mae ymchwil wedi dangos bod
presenoldeb cyson yn yr ysgol yn greiddiol i lwyddiant academaidd. Mae’r
canllawiau isod yn eich cynorthwyo i ddeall gweithdrefnau presenoldeb yr ysgol.
Amser Cofrestru Disgyblion
Cofrestrir yn electroneg bob bore am 08.50 a phob prynhawn am 13.00. Bydd y
gofrestr yn cau am 09.20 ac am 13.30. Os nad yw eich plentyn yn yr ysgol am
unrhyw reswm e.e. salwch, apwyntiad meddygol, gwyliau a.y.y.b – bydd yn cael
ei gyfrif yn absennol. Rhaid i’r plentyn fod yn yr ysgol er mwyn cael ei gyfrif yn
bresennol.
Beth sydd rhaid ei wneud pan fo eich plentyn yn sâl
Os yw plentyn yn absennol o’r ysgol gofynnwn yn garedig i chi ffonio’r ysgol cyn
9.00yb ar y diwrnod cyntaf i’n hysbysu o’r absenoldeb. Bydd yr eglurhad am yr
absenoldeb yn cael ei gofnodi gan y sawl sy’n cymryd yr alwad yn yr ysgol.
Apwyntiadau meddygol/deintyddol?
Anogir rhieni i beidio trefnu apwyntiadau meddygol/deintyddol yn ystod oriau
ysgol, ble mae hynny’n bosibl. Os na fydd y plentyn yn y dosbarth yn ystod y
cyfnod cofrestru oherwydd apwyntiad meddygol/deintyddol neu am unrhyw
reswm arall, bydd yn cael ei gyfrif yn absennol am y sesiwn.
Mae’n rhaid i’r plentyn fod yn yr ysgol yn ystod y cyfnod cofrestru er mwyn cael
ei gofnodi yn bresennol am y sesiwn. Os na fydd aelod o staff wedi cael eu
hysbysu o’r rheswm, byddwn yn gyrru neges destun/ffonio y cartref.
Prydlondeb
Mae’r gofrestr yn cael ei galw am 08.50 bob bore. Nodir unrhyw un sy’n cyrraedd
yn hwyr ar y gofrestr ac hefyd cofnodir y munudau maent yn hwyr. Os yw plant
yn cyrraedd ar ôl 09.20 – bydd y gofrestr wedi cau ac fe’u cofnodir yn absennol

am y sesiwn.
Mae’r ysgol yn deall bod gwir achosion ambell ddiwrnod sy’n peri i’ch plentyn
fod yn hwyr; o dan yr amgylchiadau hyn gofynnwn yn garedig i chi ffonio’r ysgol
i hysbysu’r pennaeth/ysgrifenyddes o’r amser y bydd eich plentyn yn cyrraedd.
Absenoldeb Awdurdodedig
Bydd absenoldebau megis salwch, gwyliau teuluol wedi eu hawdurdodi (hyd at
10 diwrnod y flwyddyn), apwyntiadau meddygol/deintyddol, profedigaeth,
gweithgaredd chwaraeon sydd wedi eu cymeradwyo gan y pennaeth, yn cael eu
hystyried fel absenoldebau awdurdodedig.
Absenoldeb Anawdurdodedig
Bydd unrhyw absenoldeb heb eglurhad dilys yn cael ei ystyried yn absenoldeb
heb ei awdurdodi. Mae absenoldeb o fwy na 10 diwrnod o wyliau teuluol yn
absenoldeb anawdurdodedig. Mae’r Swyddog Lles yn monitro pob absenoldeb
anawdurdodedig.
Taith addysgol / ymweliad preswyl gyda’r ysgol
Gan eu bod yn derbyn addysg oddi ar y safle, fe’u cyfrif yn bresennol.
Gwyliau yn ystod tymor ysgol
Anogwn rhieni i geisio osgoi tynnu eu plant o’r ysgol am wyliau. Serch hynny, gall
y pennaeth ganiatáu hyd at ddeg diwrnod o wyliau yn ystod y flwyddyn galendr.
Mae’n anghyfreithlon iddo ganiatau mwy na deg diwrnod o wyliau yn ystod
tymor ysgol. Mae ffurflenni caniatâd am wyliau ar gael yn yr ysgol i chwi eu
cwblhau. Nodir unrhyw wyliau sydd heb gael eu hawdurdodi gan y
pennaeth fel ‘Absenoldeb Anawdurdodedig’ ar gofrestr yr ysgol.
Monitro presenoldeb a phrydlondeb
Mae’r pennaeth yn adrodd ar bresenoldeb yn dymhorol i Lywodraethwyr yr
ysgol. Caiff presenoldeb hefyd ei fonitro gan y Swyddog Lles; yr Awdurdod
Addysg a’r Llywodraeth. Yn Ysgol Parc y Bont, rydym yn monitro presenoldeb
disgyblion unigol yn fanwl bob hanner tymor. Bydd yr ysgol yn hysbysu rhieni ar
ddiwedd pob hanner tymor o ganran presenoldeb eu plentyn.
Ni fydd y pennaeth yn oedi i gysylltu â’r Swyddog Lles mewn achosion eithafol.

Yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data 2018 bydd urhyw wybodaeth a
gyflwynir i’r ysgol yn cael ei gadw’n gwbl gyfrinachol ac ar gyfer hybu
addysg disgyblion a rheolaeth yr ysgol yn unig.
Cewch ragor o fanylion am sut rydym yn trin eich gwybodaeth ar wefan yr
ysgol: www.parcybont.co.uk

