
Gweledigaeth
Llwyddo Gyda’n Gilydd 
Mae pob diwrnod yn Ysgol Awel y Mynydd yn ddiwrnod arbennig iawn. 
Ysgol sy’n cynnig addysg o’r safon uchaf a sicrhau profiadau cyfoethog, 
cofiadwy ac amrywiol mewn awyrgylch ac 
ethos Gymreig. Ein nod yw magu 
meddyliau chwilfrydig mewn amgylchedd 
gartrefol, gofalgar a hwyliog. Rydym yn 
anelu at ennyn hyder a hunan ddelwedd 
uchel ymhob plentyn fel eu bod yn gadael 
yr ysgol yn unigolion parchus, gonest a 
chytbwys yn ein cymuned. 
Datganiad o Fwriad 
“Sicrhau addysg ddwyieithog o’r safon 
uchaf bosibl mewn awyrgylch o barch a 
thegwch gan roi cyfle i bob disgybl 
ddatblygu hyd ei thaf ei a l lu yn 
academaidd a chymdeithasol yn barod ar 
gyfer yr unfed ganrif ar hugain.”

Enw a Chyfeiriad yr ysgol: 
Ysgol Awel y Mynnydd,

Sarn Mynach,

Cyffordd Llandudno,

CONWY.

LL31 9RZ

01492 577100


pennaeth@awelymynydd.conwy.sch.uk

www.ysgolawelymynydd.co.uk 

Gair gan y Pennaeth
 Rydym yn falch o gyflwyno'r 
llyfryn hwn i chi. Yn naturiol, 
efallai y bydd y manylion a 
gynhwysir yn y llyfryn hwn yn 
newid yn ystod y flwyddyn ysgol 
ac felly yn gallu cael effaith ar 
drefniadau’r ysgol.
 Ein nod yn Ysgol Awel y 
Mynydd yw cynnig addysg o'r 
safon orau posibl i'ch plentyn 
drwy sicrhau profiadau 
cyfoethog, cofiadwy ac 
amrywiol. Ein nod yw meithrin 
hyder a hunan ddelwedd uchel 
mewn plant a’r gallu iddynt adael 
yr ysgol fel unigolion parchus a 
chytbwys ac yn ddysgwyr 
annibynnol. Rydym yn edrych 
ymlaen at weithio gyda chi i 
sicrhau'r dyfodol gorau posibl ar 
gyfer eich plentyn.
 Mae Ysgol Awel y Mynydd wedi 
ei leoli yng Nghyffordd 

Llandudno nepell o adeilad y 
Cynulliad Cenedlaethol. Mae 
wedi ei leoli mewn safle 
bendigedig, mae'n adeilad 
newydd â digonedd o dir agored 
o’i amgylch gan gynnwys iard 
fawr, cae chwarae, ardal 
goedwig a gardd lle gall y 
disgyblion astudio bywyd gwyllt.
 Defnyddir dwy neuadd yr ysgol 
ar gyfer gwasanaethau, 
cyngherddau a gwersi addysg 
gorfforol. Mae 18 ystafell 
ddosbarth a dwy uned iaith a 
lleferydd yn ogystal a dosbarth 
cyn-ysgol. Mae gan yr ysgol 
gegin lle mae bwyd blasus yn 
cael ei baratoi.
 Mae staff Awel y Mynydd, gan 
gynnwys y staff addysgu a’r staff 
atodol yn gweithio’n dda iawn 
gyda'i gilydd. Nod pawb yw creu 

amgylchedd sy'n galluogi plant i 
ddatblygu yw llawn potensial.
 Mae'r llyfryn hwn yn cael ei 

gyflwyno i chi fel rhieni newydd i 
roi gwybodaeth am yr ysgol. O 
fewn y prosbectws cewch syniad 
o'r hyn sy'n digwydd yma, ond 
os oes angen rhagor o 
wybodaeth cysylltwch â'r 
ysgrifenyddes i drefnu 
apwyntiad. I gael gwybod am 
unrhyw ddigwyddiadau gallwch 
weld pob dim ar safwe’r ysgol.     
 Byddwn hefyd yn anfon 

ffurflenni caniatâd ar ddechrau'r 
tymor er mwyn sicrhau eich 
caniatâd i fynd â phlant ar 
ymweliadau. Mae gennym hefyd 
system anfon negeseuon testun 
o fewn yr ysgol sy'n ein helpu i
gadw mewn cysylltiad â phawb 
sydd â ffôn symudol.
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Iechyd a Diogelwch
Mae pob cam posib yn cael ei gymryd i gadw’r disgyblion yn ddiogel yn yr ysgol. Os oes plentyn yn sal 
neu yn cael damwain bydd yr ysgol yn cysylltu yn syth gyda’r rhieni, ac os oes angen byddwn yn cludo 
plant i adran ddamweiniau ysbyty Llandudno. Bydd meddyginiaeth yn cael ei roi ar achosion arbennig 
wedi i rieni lenwi ffurflen rhoi meddyginiaeth a’i arwyddo. Caiff pwmp asthma plant eu cadw yn y 
swyddfa yn ddiogel. Ni fydd disgyblion yn cael gadael tir yr ysgol heb ganiatad. Mae disgyblion sy’n 
cyrraedd yn hwyr yn gorfod cel eu harwyddo i mewn yn y swyddfa gan eu rhiant, cyn iddynt gael eu 
gadael i mewn i’r ysgol. Os oes unrhyw newidiadau i’r ffordd y mae disgybl yn mynd adref, sy’n wahanol 
i’r arfer, rhaid gadael i’r athro/wes dosbarth neu’r swyddfa wybod o flaen llaw. Mae safonau Iechyd a 
Diogelwch yr ysgol i’r staff â’r disgyblion yn cael eu adolygu yn rheolaidd. Mae’n rhaid i bob ymwelydd 
arwyddo i mewn yn y brif fynedfa cyn cael dod i mewn i’r ysgol. Yma cânt fathodydd ymwelydd. Os y 
bydd ymwelwyr yn ymddwyn yn anerbynniol tuag at staff neu disgyblion byddwn yn gofyn iddynt adael y 
safle yn syth a byddwn hefyd yn gadael i’r heddlu wybod os teimlwn yr angen. Mae camerau cctv, larwm 
tân a larwm lladron yn yr ysgol. Byddwn yn ymarfer y larwm tân bob hanner tymor.

Disgyblaeth
Mae gan yr ysgol reolau pendant i sicrhau diogelwch, trefn, ethos a 
pharch. Mae disgwyl i bob disgybl ddilyn y rheolau yma - sy’n cael eu 
adolygu’n rheolaidd. Mae’r ysgol yn gwneud pob ymdrech i fod yn deg 
gyda phawb. 

Ni chaniateir i ddisgyblion ddod a rhain i’r ysgol - 

• fferins / pethau da
• teganau
• ffonau symudol (rhaid eu gadael yn y swyddfa os oes trefniant)

Mae’r ysgol yn rhoi gwersi sgiliau Personol a Chymdeithasol i’r holl ddisgyblion sy’n datblygu 
sgiliau ymddygiad, hunan reolaeth, hunan hyder a sgiliau cymdeithasol. Credwn yn gryf  mewn 
datblygu a chanmol ymddygiad bositif  yn hytrach na cheryddu a chosbi ymddygiad annerbyniol. 
Hefyd dysgwn ddisgyblion bod canlyniadau i ymddygiad bositif  a negyddol. 

Gwrth Fwlio
Cysidrwn fod y drefn gwrth fwlio yn bwysig iawn yn yr ysgol. Mae’r 
ysgol yn ymwybodol yn syth os oes ymddygiad o'r math ac nid 
yw’n cael ei goddefu o gwbl. Caiff  bwlio ei drafod fel rhan o’r 
gwersi personol a chymdeithasol gyda’r disgyblion.  Fel pob peth 
arall mae’r staff  a’r pennaeth yn fwy na pharod i drafod unrhyw 
bryderon am fwlio. Gweler polisi Gwrth Fwlio’r ysgol am 
wybodaeth pellach. (ar gael o swyddfa’r ysgol)
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Nid yw gwersi ffurfiol mewn addysg rhyw yn cael 
eu darparu, ond fel rhan o'r cynllun ABaCh. Mae'r 
ysgol yn addysgu addysg ryw yn unol â gofynion y 
cwricwlwm cenedlaethol. Os yw plentyn yn gofyn 
cwestiwn, disgwylir i'r athro ateb yn onest ac yn 
synhwyrol mewn modd sensitif trwy ystyried 
aeddfedrwydd y p len tyn . Mae ' r CDRom 
'Synhwyrau' yn cael ei gyflwyno gan yr ysgol i 
flwyddyn 5 a 6. Bydd nyrs yr ysgol yn trafod 
datblygiad y corff, mewn ffordd sy'n briodol i 

deimladau ac aeddfedrwydd y disgyblion. 
Croesawir rhieni i weld y CDRom ymlaen llaw i 
weld y deunyddiau a ddefnyddir mewn perthynas 
ag addysg rhyw.

Mae gan rieni'r hawl i dynnu eu plant yn rhannol 
neu'n llawn o'r gwersi addysg rhyw onibai am yr 
hyn a nodir yn y cwricwlwm cenedlaethol. Nid oes 
rhaid i rieni i esbonio pam eu bod yn eithrio eu 
plentyn. Mae’r polisi ar gael ar wefan yr ysgol.

Addysg Gorfforol
Datblygu cryfder, rheoli a 
chreadigrwydd drwy 
annog  plant i fod yn 
actif.Cânt gyfleoedd i gyd 
weithio a chyd chwarae 
gan gofio parchu eu 
gilydd a’r rheolau.

Bydd dwy wers addysg 
gorfforol yr wythnos i bob 
dosbarth fydd yn cynnwys 
amrywiaeth o 

weithgareddau megis 
gemau, dawns, nofio, 
gymnasteg, ffitrwydd, 
addysg awyr agored. 
Bydd rhai blynyddoedd yn 
ymweld a Glan Llyn, Nant 
BH / Pentrellyncymer. 

Rheolau
Disgwylir i bob disgybl 
newid i wisg addysg 
gorfforol addas - siorts, 
crys-T a pymps/treinars. 
Gellir archebu rhain o’r 
swyddfa. Ni chaniateir 
gwisgo clysdlysau, 
modrwyon, nag oriawr yn 
ystod y gwersi yma. 

Os oes rheswm meddygol 
lle bod disgybl ddim i 
gymryd rhan yn y gwersi 
mae’n ofynnol gyrru 
nodyn i’r ysgol i egluro 
pam. 

Mae nifer o 
weithgareddau corfforol 
yn digwydd ar ôl ysgol ac 
annogir disgyblion i 

gymryd rhan os y 
dymunent e.e pêl-droed, 
pêl-rwyd, criced, gala 
nofio ac ati.

Drwy amrywiaeth o 
gyfleoedd a phrofiadau 
gwerthfawr ein nôd yw 
rhoi sylfaen gref a 
chadarn iddynt gael 
bywyd actif a iach a sut i 
fwynhau gweithgareddau 
corfforol.

Nofio
Bydd nifer o’r 
dosbarthiadau yn cael 
gwersi nofio ym mhwll 
nofio Llandudno. Bydd 
nodyn yn cael ei yrru 
adref gyda’r trefniadau. 

Trefniadau cinio 
ysgol

Babanod
£2.50 y dydd
£12.50 yr wythnos

Adran Iau
£2.50 y dydd
£12.50 yr wythnos

Arian
Dylid gyrru yr arian i’r 
ysgol ar fore dydd Llun 
mewn amlen gyda enw’r 
plentyn a’r swm arno. 

Ffrwyth
Mae siop ffrwythau ym 
mhob adran gyda’r gost 
yn amrywio. Mae 
croeso i ddisgyblion 
ddod â ffrwyth eu 
hunain i’r ysgol.

Addysg Ryw a Pherthnasedd



Gweithgareddau Ychwanegol
Mae’r ysgol yn cynnig amrywiaeth helaeth o weithgareddau diddorol.

Tripiau

Mae pob dosbarth yn cael cyfleoedd i fynd ar dripiau addysgol tymhorol i gyfoethogi 
thema y tymor, yn ogystal a thripiau hwyl ar ddiwedd blwyddyn. 

Yr Urdd

Rydym yn annog ein disgyblion yn y ddwy ffrwd i ymaelodi â’r Urdd. Mae clwb yr Urdd 
yn cael ei gynnal yn wythnosol i’r aelodau. Hefyd maent yn cael cyfleoedd i gystadlu 
mewn amrywiaeth o weithgareddau megis pêl-droed, pêl-rwyd, nofio, rhedeg traws 
gwlad, criced chystadlu yn yr eisteddfod drwy ganu, actio, dawnsio, llefaru, gwaith celf 
ac ati.

Gwersi Offerynnol

Caiff y disgyblion hefyd gyfle i dalu am wersi offerynnau cerdd megis drymiau, canu, 
telyn, gitar a chwythbrennau. Bydd y cynnig i gael gwersi i ddisgyblion bl.3 ymlaen. 
Cost y gwersi yw £35 y tymor - rhaid ymrwymo i’r gwersi am flwyddyn - £105.

Ymweliadau Gan Gwmniau

Yn ystod y flwyddyn mae’r disgyblion yn cael gweld perfformiadau gan gwmniau 
proffesiynol yn yr ysgol neu mewn ysgol cyfagos. Fe fydd yr ysgol yn gofyn am 
gyfraniad ar rhai adegau, tuag at y gost.
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Talu am Weithgareddau

Mae gan bob disgybl yr hawl am 
addysg rhad ac am ddim, ac mae hyn 
yn wir yn Ysgol Awel y Mynydd. 

Fodd bynnag byddwn yn gofyn am 
gyfraniadau tuag at rai  ymweliadau a 
gweithgareddau. Lle bo hi’n bosibl 
byddwn yn ceisio gostwng costau i 
gynorthwyo gyda lleihau’r 
cyfraniadau.

Mae hyn yn wir am wersi nofio - mae’r 
gwersi am ddim ond gofynwn am 
gyfraniad tuag at gostau’r bws i 
gludo’r plant yno ac yn ôl.

Cymdeithas Rieni ac Athrawon

Mae nifer fechan o rieni yn cydweithio 
gyda’r staff i gynnal gweithgareddau 
hwyliog yn rheolaidd er mwyn codi 
arian i’r ysgol.

Maent bob amser yn gwerthfawrogi 
aelodau newydd i’w cynorthywo. 

Mae cyfraniad yr arian sy’n cael ei 
godi yn hynod o werthfawr i’r ysgol i 
dalu am nifer fawr o adnoddau 
addysgol yn ogystal a lleihau costau 
tripiau iddynt.

Mae pob ceiniog a godir yn helpu 
gyfoethogi addysg y disgyblion. 



Gweithdrefn 
Gwyno
Trefn Gwynion Corff Llywodraethol

Gwybodaeth gefndir

Mae Adran 29 Deddf Addysg 2002 yn ei 
gwneud yn angenrheidiol i gyrff llywodraethol 
pob ysgol a gynhelir yng Nghymru sefydlu 
trefn ar gyfer trin cwynion gan rieni, 
disgyblion, aelodau o staff, llywodraethwyr, 
aelodau'r gymdeithas leol ac eraill. Mae'r 
gyfraith yn ei gwneud yn angenrheidiol i gyrff 
llywodraethol gyhoeddi eu trefn gwynion.

Mae’r ysgol wedi mabwysiadu trefn gwyno 
Llywodraeth Cymru i Lywodraethwyr. (Hydref 
2012)

Gweithdrefn Gwynion Ysgol Awel y Mynydd

1. Cyflwyniad
1.1 Mae Ysgol Awel y Mynydd wedi ymrwymo
i ymdrin â chwynion yn effeithiol. Rydym yn
anelu at egluro unrhyw faterion nad ydych
yn siwˆr yn eu cylch. Os oes modd, byddwn
yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yr ydym
wedi’u gwneud a byddwn yn ymddiheuro.
Rydym yn anelu at ddysgu oddi wrth
gamgymeriadau a defnyddio’r profiad hwnnw
i wella’r hyn a wnawn.

1.2 Ein diffiniad o gwŷn yw ‘mynegiant o 
anfodlonrwydd mewn perthynas â’r ysgol neu 
aelod o’i staff sy’n gofyn am ymateb gan yr 
ysgol’.

1.3 Mae’r weithdrefn gwyno hon yn ategu’n 
hymrwymiad ac mae’n ffordd o sicrhau bod 
unrhyw un sydd â buddiant yn yr ysgol yn 
gallu mynegi pryder a bod yn hyderus y bydd 
yn cael ei ystyried yn llawn ac, os credir bod 
sail i’ch pryderon, y bydd y mater yn cael ei 
drin yn briodol ac yn ddi-oed.

2. Pryd i ddefnyddio’r weithdrefn hon
2.1 Pan fydd gennych unrhyw bryderon neu
pan fyddwch yn gwneud cwyn, byddwn yn
ymateb fel arfer yn y ffordd a esbonnir isod.

Weithiau, mae’n bosibl y bydd gennych 
bryderon am faterion nad ydynt yn cael eu 
penderfynu gan yr ysgol, ac mewn achosion 
o’r fath byddwn yn dweud wrthych i bwy y 
dylech gyflwyno cwyn. Ar adegau eraill, 
mae’n bosibl y bydd gennych bryderon am 
faterion yr ymdrinnir â nhw dan weithdrefnau 
eraill, ac mewn achosion o’r fath, byddwn yn 
esbonio sut yr eir ati i ymdrin â’ch pryderon.

2.2 Os yw’r mater sy’n destun pryder i chi 
neu’r gwŷn yn ymwneud â chorff arall yn 
ogystal â’r ysgol (er enghraifft, yr awdurdod 
lleol), byddwn yn cydweithio ag ef i 
benderfynu sut i ymdrin â’r mater sy’n achosi 
pryder i chi.

3. Ydych chi wedi gofyn i ni eto?
3.1 Os ydych yn dod atom am y tro cyntaf,
dylech roi cyfle i ni ymateb. Os nad ydych yn
hapus â’r ymateb hwnnw, yna gallwch wneud
eich cwyn gan ddefnyddio’r weithdrefn
genedlaethol yr ydym yn ei ddilyn. Gallwch
ofyn am gopi o’r weithdrefn o swyddfa’r ysgol.

Cyfle Cyfartal
Mae’r ysgol yn hybu cyfle cyfartal i 
ddisgyblion po bynnag eu gallu, rhyw, 
anghenion neu hil. Anelwn i roi cyfle cyfartal i 
holl ddisgyblion, staff dysgu a staff atodol. 
Ceisiwn gydraddoldeb drwy ddatblygu’r elfen 
o barch rhwng bechgyn a merched, rhwng
oedolion, oedolion a phlant. Ceisiwn ymestyn
gorwel ion e in d isgyb l ion drwy greu
amgylchedd heb anffafriaeth rhywogaeth na
hiliol lle mae stereoteipiau a rhagfarnau yn
cael eu herio.

Gofal Bugeiliol
Mae pob disgybl o dan ofal dyddiol eu hathro/
wes dosbarth, ond mae pob aelod o staff yr 
ysgol yn gyfrifol am lles a diogelwch holl 
ddisgyblion yr ysgol. Mae goruchwyliaeth ym 
mhob gweithgaredd ysgol. Mae cynorthwywyr 
cinio’r ysgol yn ymwybodol o’r drefn 
goruchwyliaeth. Mae holl staff yr ysgol yn 
rhan o’r drafodaeth ynglyn â diogelwch 
disgyblion cyn mynd ar dripiau.
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O dan Ddeddf  Addysg 1993 
mae pob ysgol yn gyfrifol 
am nodi disgyblion sydd ag 
a n g h e n i o n a d d y s g o l 
arbennig gan sicrhau cyfle 
cyfartal cwricwlaidd a 
chymdeithasol ar eu cyfer. 

Amcanion 
- adnabod disgyblion sydd
ag anawsterau yn fuan
- s i c r h a u d a rp a r i a e t h
angenrheidiol ar gyfer y
disgyblion hyn.
- ceisio sicrhau cefnogaeth
a g w e i t h i o m e w n
partneriaeth gyda rhieni
- c e i s i o s i c r h a u 
c y d w e i t h r e d i a d a 
chefnogaeth asiantaethau 
allanol mewn eithriadau, 
gan roi sylw ac arweiniad i 
ddisgyblion abl iawn. 

Canllawiau 
Mae gan yr ysgol athrawes 
cymwysedig i arwain gyda 
phlant sydd ag anghenion 
addysgol arbennig.Mae 
llywodraethwr yn gyfrifol 
am oruchwylio ADY yn yr 
ysgol. Mae cydweithio agos 
rhwng y cydlynnydd ADY a'r 
athrawon dosbarth. Mae'n 
dilyn y broses statudol wrth 
gyfeirio disgyblion. Mae 
cyswllt agos rhwng yr ysgol 
a'r adran ADY yn y sir. 

Trefniadau 
Mae'r ysgol yn sicrhau bod 
pob disgybl yn derbyn 
addysg eang a chytbwys a 
gwneir trefniadau amrywiol 
ar gyfer sicrhau bod y 
disgyblion ADY yn cael 
mynediad i’r addysg yma. 
- Mae disgyblion sydd â

Datganiad ac sydd yn
Gweithredu gan yr Ysgol
a M w y  y n d e r b y n
cymorth ychwanegol gan
y sir.

- Mae'r cydlynnydd ADY yn
sicrhau bod cymorth
ychwanegol ar gael i
d d i s g y b l i o n s y d d â
Chynllun Addysg Unigol.

- M a e ' r a t h r a w o n y n
p a r a t o i g w a i t h
gwahaniaethol ar gyfer
plant ag ADY yn ogystal
ag i blant sy 'n cael
trafferth i ddeall rhai
agweddau ar y gwaith.

- Mae rhai plant yn cael eu
dysgu mewn grwpiau
bach ac weithiau yn ôl eu
gallu, gweithio ar dasgau
byr.

- Mae cydweithio agos
rhwng yr athrawon yn yr
ystafell ddosbarth, y
c y d l y n y d d A D Y a ' r
c y n o r t h w y w y r A D Y.
Maent yn cefnogi e i
gilydd.

Drwy ddefnyddio gwahanol 
strategaethau byddwn yn 
ymdrechu i sicrhau bod pob 
plentyn yn llwyddo ac yn 
gweithio o fewn eu gallu eu 
hunain. 

Disgyblion Anabl 
Gal l yr ysgol dderbyn 
plentyn anabl, a thrwy 

drafodaeth sensitif  mewn 
gwersi addysg bersonol a 
chymdeithasol byddwn yn 
s i c r h a u b o d y r h o l l 
ddisgyblion yn ymwybodol 
o anghenion y disgybl. Mae
toiledau pwrpasol ar gyfer
disgyblion anabl. Bydd
disgybl anabl yn gallu  dilyn
bywyd llawn yn Ysgol Awel
y M y n y d d - g y d a
chydweithrediad y rhieni,
disgyblion a’r staff  yr ysgol.

Unedau Iaith a Lleferydd 
Mae dwy uned yn yr ysgol 
gyda disgyblion o Gonwy yn 
eu mynychu i gael cymorth 
iaith a lleferydd. Fe fydd yr 
ysgol yn eu defnyddio er 
lles disgyblion yr ysgol 
hefyd.  
Uned y cyfnod sylfaen fydd 
Gold y Gors a Cnocell y 
Coedd fydd yr uned yng 
nghyfnod allweddol 2. 
Mrs Nan Davies a Mrs Nia 
Thomas sydd yn gyfrifol am 
yr unedau o fewn yr ysgol.
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Er ein bod yn ysgol gyda dwy ffrwd - Ffrwd Gymraeg a’r Ffrwd Ail-Iaith ein nôd yw 
ceisio sicrhau dwy-ieithrwydd i’r holl ddisgyblion. Felly mae hi’n bwysig bod yr iaith 
Gymraeg yn cael cychwyn cryf  yn yr uned dan 5.  

Rydym eisiau i’n disgyblion fod yn gallu chwarae rhan gwerthfawr yn ein cymuned 
ddwy ieithog. 

Yn y Ffrwd Gymraeg mae’r rhan fwyaf  o’r gwersi drwy gyfrwng y Gymraeg ac fel 
arall yn y Ffrwd Ail-Iaith. Mae’r mwyafrif  o’r disgyblion yn dod o gartrefi di-Gymraeg  
ac felly mae’n hanfodol rhoi sylfaen cadarn yn y Gymraeg iddynt o’r diwrnod cyntaf. 
Bydd y gwersi yn yr Uned Dan 5 yn anelu at ddatblygu’r Gymraeg drwy sgwrsio yn 
ddwy-ieithog. Fe fydd staff  yr ysgol i gyd yn sgwrsio a chyfathrebu gyda’r disgyblion 
yn y Gymraeg gan drosi i’r Saesneg pan fo’r angen. Bydd gwasanaethau ysgol ac 
ati yn ddwyieithog ar y cyfan.  
Teimlwn ei bod hi’n bwysig fod y disgyblion yn falch o’u Cymreictod a’u treftadaeth 
ac felly yn sylweddoli pa mor bwysig fydd bod yn ddwyieithog wrth dyfy i fyny. 

Nodau penodol 
Plant dan 5 – mae’r Gymraeg yn cael lle blaenllaw yn yr oedran yma i roi sylfaeni 
cadarn ar gyfer dyfodol dwyieithog llwyddiannus. 

C.S – Adeiladu ar y sylfaeni a roddwyd yn yr adran dan 5. Cryfhau eu gafael ar yr
iaith Gymraeg. Byddwn yn datblygu’r iaith Saesneg fwyfwy yn y ffrwd ail-iaith.

CA 2 – Atgyfnerthu a datblygu Cymraeg a Saesneg pob disgybl yn llafar, 
ysgrifenedig a darllen iddynt allu bod yn rhan llawn o gymdeithas ddwyieithog. 

Y S G O L  A W E L  Y  M Y N Y D D

POLISI IAITH 
P A R C H   T E G W C H   G O N E S T R W Y D D

Dwi’n ddwyieithog!

Dwi’n gallu 
chwarae yn Gymraeg a 

Saesneg!

Dwi’n gallu canu yn 
Gymraeg a Saesneg!

tud 8



Y Cwricwlwm
Ceisiwn sicrhau cwricwlwm eang chytbwys. Credwn bod addysg yn hybu’r moesol, ysbrydol, 
diwylliannol, meddyliol a datblygiad corfforol  ym mhob disgybl. Rydym hefyd eisiau sicrhau bod y 
cwricwlwm yn addas ar gyfer pob disgybl.

Addysg i’r Dan 5
 Gweler isod y cwricwlwm a’r dielliannau i ddisgyblion o 3-7 oed yng Nghymru yn ystod y Cyfnod 
Sylfaen.
• Personol a Chymdeithasol, Lles a Amrywiaeth Diwylliannol
• Iaith, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu
• Datblygiad Mathemategol
• Datblygiad yr Iaith Gymraeg
• Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
• Datblygiad Corfforol
• Datblygiad Creadigol

Mae’r Rhaglenni Astudio i bob agwedd yn nodi pa ddeilliannau sy’n ddisgwyliedig gan bob disgybl.

Addysg 7-11 oed
Yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ceir y pynciau canlynol -
Pynciau Craidd
Iaith - Cymraeg, Saesneg a Chymraeg Ail-Iaith
Mathemateg
Gwyddoniaeth
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Pynciau Sylfaenol
Hanes
Daearyddiaeth
Addysg Grefyddol
Cerddoriaeth
Celf
Dylunio a Thechnoleg
Addysg Gorfforol
Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Addysg Gorfforol

tud 9
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Ethos a Gwerthoedd 
Tri prif reol Ysgol Awel y Mynydd yw : 
1.	 Parch 
2.	 Gonestrwydd 
3.	 Tegwch

tud 10
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Gwisg Ysgol
Mae gan yr ysgol wisg arbennig i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 

Teimlwn bod gwisg ysgol yn annog balchder ac ymdeimlad o berthyn mewn 
disgyblion. A bu’r disgyblion yn rhan bwysig o ddewis y wisg.  
Gellir archebu y gwisg ysgol o swyddfa’r ysgol pe dymunwch. - 

Adran Babanod 
Siwmper - Llwyd gyda logo yr ysgol 
Crys Polo - Piws gyda’r logo arno  
Trowsus neu sgert - llwyd Tywyll / Du 

Adran Iau 

Siwmper - Llwyd gyda logo yr ysgol 
Crys Gwyn 
Tei Ysgol 
Trowsus neu sgert - llwyd Tywyll / Du 

Mae cit Addysg Gorfforol ar gael hefyd -  

CrysT Piws a siorts du.

Oriau Ysgol 
Meithrin                         Bore - 9.00 y.b - 11.00 y.b  
    P’nawn - 1.00 y.h - 3.00 y.h                                                 
Adran Babanod     9.00yb - 3.00 y.h (21.25 awr yr wythnos) 
Adran Iau                          9.00yb - 3.15 y.h (23.25 awr yr wythnos) 

9.00 a                           Cychwyn y bore i bawb 
10:15-10:30 pm            Amser Chwarae Cyfnod Sylfaen 
10.30-10.45 am  Amser Chwarae Cyfnod Allweddol 2  
12:00-12:30 pm           Amser Cinio  Cyfnod Sylfaen 
12:30-1:00 pm  Amser Cinio Cyfnod Allweddol 2 
2:15 - 2:30 pm       Amser Chwarae Cyfnod Sylfaen 
3:00 pm                      Amser mynd adref Cyfnod Sylfaen 
3:15 pm                          Amser mynd adref Cyfnod Allweddol 2



Dyddiadau 
Dyddiadau Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddiant Mewn Swydd 2017-2021 
* SYLWER: Dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd  Argymhellion yw’r dyddiadau hyn a gallant

amrywio o fewn ysgolion Conwy - cysylltwch ag ysgol eich plentyn am gadarnhad.

PARENT PAY 
Mae Ysgol Awel y Mynydd yn rhan o 
system Taliadau Rhieni ar-lein. Nid ydym 
yn trin ag arian parod. 

Bydd rhiant pob plentyn yn cael eu 
manylion mewngofnodi diogel ac unigol a 
byddant yn gallu cadw olrhain pob taliad bil 
gan ddefnyddio eu cyfrif ar-lein. Bydd gan 
bob plentyn gyfrif ar wahân o dan reolaeth 
ac enw'r rhieni. 

Gall y cyfrifon drosglwyddo o'r ysgol 
gynradd i'r ysgol uwchradd OND mae'n 
rhaid talu'r holl falansau sy'n ddyledus yn 
llawn cyn i'ch plentyn adael Ysgol Awel y 
Mynydd. 

Gwneir taliadau ar gyfer cinio ysgol, 
tripiau, gwisg ysgol, ffrwythau a gwersi 
cherddoriaeth gan ddefnyddio Parent Pay. 

Os oes unrhyw broblemau wrth 
ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein, gallwn 
gynnig opsiwn PayPoint i rieni. 

Siaradwch â'n ysgrifennydd ysgol am ragor 
o fanylion.



RELIGIOUS EDUCATION AND 
COLLECTIVE WORSHIP  

Mae'r ysgol yn ceisio hyrwyddo 
agweddau cadarnhaol o fewn y 
plant megis uniondeb, 
gwerthoedd moesol, ymddygiad 
ystyriol a'r berthynas rhwng cred 
a gweithredu mewn bywyd. 
Datblygir y rhain yn bennaf o fewn 
gwersi Addysg Grefyddol a 
chynulliadau ysgol ond yn aml y 
byddant yn cael sylw fel agwedd 
ar waith mewn meysydd eraill o 
gwricwlwm yr ysgol - yn enwedig 
Addysg Iechyd Cymdeithasol 
Personol.  

Fe'u hanogir y plant yn 
gadarnhaol gan y gofal bugeiliol 
sy'n ffurfio rhan annatod o redeg 
yr ysgol o ddydd i ddydd.  

Gofynnir i rieni / 
gwarcheidwaid sy'n  
dymuno tynnu eu plant 
yn ôl o wersi Addysg 

Grefyddol ysgrifennu at y 
Pennaeth ac i hysbysu'r athrawon 
dan sylw. Yn yr achosion hyn, 
mae'n rhaid i rieni ddarparu 
gwaith amgen fel arfer.  

Rydym yn addoli ar y cyd yn 
dyddiol ar ffurf gwasanaethau 
ysgol a dosbarth, sydd yn fras o 
natur Gristnogol. Gofynnir i rieni / 
gwarcheidwaid sy'n dymuno 
tynnu eu plant yn ôl o addoli ar y 
cyd ysgrifennu at y Pennaeth. 
Bydd disgyblion sy'n cael eu 
tynnu'n ôl o gydaddoli yn cael eu 
goruchwylio gan aelod o staff.  



GWEITHDREFNAU  
DERBYN PLANT I’R YSGOL  

GWEITHDREFNAU DERBYN I YSGOL 
AWEL Y MYNYDD A CHYFATHREBU 
GYDAG YSGOLION ERAILL.  

Mae gweithio'n agos gyda'r Cylch Meithrin yn 
hynod o bwysig a chynhelir cyfarfodydd 
rheolaidd rhwng yr aelodau staff dan sylw. 
Yn y rhain, nodir galluoedd, diddordebau 
plant, anghenion addysgol ychwanegol, 
cynnydd ag yn ogystal unrhyw anawsterau 
tebygol. Yn nhymor yr Hydref, mae Panel 
Derbyn Awdurdod Lleol Conwy yn cwrdd i 
ystyried y ffurflenni cais ar gyfer dosbarth 
derbyn mis Medi. Bydd rhieni wedyn yn cael 
gwybod am benderfyniad y panel.  

Gwahoddir Rhieni / Gwarcheidwaid y 
babanod i ymweld â'r ysgol i gwrdd â'r 
Pennaeth a'r staff ar noson yn hwyr yn 
Nhymor yr Haf cyn i'r plant gael eu derbyn 
ym mis Medi.  

Pan fo derbyniadau'n ddigwyddol, e.e. ar 
adegau eraill yn ystod y flwyddyn ysgol, 
gwahoddir rhieni a'u plant i ymweld â'r ysgol i 
ymgyfarwyddo â'r adeilad ac i gwrdd ag 
aelodau staff a phlant.  

Cyn mynd i mewn i'r ysgol, gofynnir i rieni / 
gwarcheidwaid lenwi ffurflen feddygol, 
ffurflen ymweliadau y tu allan i'r ysgol, 
llithriad caniatâd ac i arwyddo cytundeb y 
bydd yr ysgol a'r cartref yn ymdrechu i roi i'ch 
plentyn i sicrhau’r addysg orau bosibl. 
Dyma'r 'Cytundeb Cartref-Ysgol’.  

Mae ffurflen Ddata Disgyblion o AAL Conwy 
hefyd wedi'i gynnwys yn y pecyn. Rhaid i'r 
rhain gael eu cwblhau cyn i'ch plentyn gael ei 
dderbyn i'r ysgol.  

Mae'r slip caniatâd yn bwysig iawn a rhaid ei 
dychwelyd cyn gynted ag y bo modd. Hefyd, 
o bwysigrwydd arbennig yw'r angen i ni 
wybod rhif ffôn mewn achos o argyfwng.  

Mae'r ffurflen feddygol yn dweud wrthym am 
unrhyw broblemau meddygol neu gorfforol y 
mae angen i ni wybod - megis alergeddau, 
ac ati, ac mae'n bwysig iawn. Mae yna lawer 
o weithgareddau sy'n digwydd yn yr ysgol 
sy'n cynnwys blasu bwyd, ac ati. Mae angen 
i ni hefyd wybod am unrhyw newidiadau 
mewn sefyllfa a allai effeithio ar fywyd ysgol 
eich plentyn - yn ysgrifenedig, os gwelwch yn 
dda.  

Trosglwyddir disgyblion i'r ysgol uwchradd 
ym mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn un ar 
ddeg oed. Rydym yn dechrau'r broses 
hwyliog a chyffrous o ymgyfarwyddo'r plant 
sydd ag ysgol uwchradd ym Mlwyddyn 
4.Mae prynhawniau a dyddiau allan i'r Ysgol 
Uwchradd yn cael eu trefnu ar gyfer y 
disgyblion. Mae'r rhan fwyaf o'n plant yn 
trosglwyddo i Ysgol Creuddyn ac 
Aberconwy,. Gwneir trefniadau i'r staff a 
disgyblion Blwyddyn 6 ymweld ag Ysgol 
Creuddyn ac Aberconwy i hwyluso'r broses 
hon ac mae staff yr Ysgol Uwchradd yn 
ymweld ag Ysgol Awel y Mynydd ymlaen 
llaw. I'r rhai sy'n mynd i ysgolion uwchradd 
eraill, trefnir ymweliadau gyda gofal a sylw 
cyfartal.  
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