
 

 

Agenda Cyfarfod Cyngor Ysgol- 10.10.18 
 

Presennol: Dyfan Phillips (Pennaeth), Rhianwen Mason (Staff), Sylvia Holland (Staff), Willow Day (Bl.2), Maddie Dickinson 
(Bl.4), Danny Barlow (Bl.6), Tia Allport (Bl.6), Cai Roberts (Bl.5), Eryn Williams (Bl.6), Poppy Galeandro (Bl.3), Seren 
Griffiths (Bl.2), Ashleigh Griffiths (Bl.6), Wilson Jones (Bl.3), Oli McAndrew (Bl.3), Euan Williams (Bl.6), Leo Jones (Bl.2), 
Reggie Phillips (Bl.2), Mrs Paula Roberts (Ysgolion Iach Sir Ddinbych) 
 
Cyfarfod	  Cyngor	  Ysgol-‐	  10.10.18	  	  	  	  	  	  	  	  

1. Croeso	  gan	  y	  Cadeirydd	  
2. Materion	  yn	  codi-‐	  Trefniadau	  noson	  Ffilm	  
3. Croesawu	  Mrs	  Paula	  Roberts-‐	  Cwestiynau	  am	  fwyta’n	  iach	  
4. Materion	  o’r	  Unedau	  

 
Fel rhan o hyfforddiant aelodau’r Cyngor- bu i Mr Phillips arwain y cyfarfod a gytunodd i gymryd y cofnodion. 

1. Creu cynllun gweithredu Cyngor Ysgol 2018-19- Bu I’r aelodau edrych ar dempled 2017-18 gan nodi llwyddiannau a 
meysydd i ddatblygu. Trafodwyd elfennau o’r cynllun gweithredu a chytunwyd ar amserlenni penodol ar gyfer 
gweithgareddau. 

2. Gweledigaeth Ysgol- Trafodwyd nod ac amcanion yr ysgol / gweledigaeth yr ysgol. Pawb yn hapus i barhau gyda’r 
arwyddair ‘Llys Gwerin, Llys Agored. Cytunodd aelodau’r Cyngor bod angen rhoi’r Gymraeg fel pwynt gyntaf nod ac 
amcanion yr ysgol. Hyn yn adlewyrchu pwysigrwydd y Gymraeg i holl blant, staff a chymuned yr ysgol. Cam 
gweithredu- Hyrwyddo’r weledigaeth ar hysbysfwrdd y Cyngor Ysgol. 

3. Noson Ffilm- Cytunwyd y byddem yn cynnal Noson Ffilm yn yr ysgol ar nos Iau, Hydref 18fed, 2018. £2.00 I bob 
plentyn (Plant Blwyddyn 1 - 6 yn unig). Dewis ffilm i’w gadarnhau ac Euan c Ashleigh I fod yn gyfrifol am farchnata 
(Hysbysebu- Posteri). 

4. Tystysgrifau- Trafodwyd tystysgrifau Sêr yr Wythnos a Siaradwyr Cymraeg yr Wythnos. Mr Phillips yn awyddus 
i’w diweddaru- plant yn gefnogol i’r syniad yma. Mr Phillips i ddod a chatalogau i blant edrych am syniadau. 

Nododd Mr Phillips fod hi’n bwysig rhannu gwybodaeth / munudau Cyfarfodydd Cyngor Ysgol gyda dosbarthiadau. Pob 
dosbarth i gadw ffeil cofnodion ac i drosglwyddo unrhyw faterion i’r cyfarfodydd. 
Unrhyw Fater Arall /Syniadau gan Unedau-  
1.Cododd Eryn y ffaith efallai bod angen llyfrau darllen newydd- mwy cyfredol i’r plant. Cododd Mrs Mason bod posib 
cydweithio a’r GRHA am gyllid. Mr Phillips I drafod efo staff. 
2.Cododd Mrs Mason syniad o redeg Milltir y diwrnod- ffordd effeithiol o hybu ‘Cadw’n heini’- Mr Phillips i drafod hyn efo 
staff. Plant yn hoffi’r syniad. 
3. Holodd Eryn os oedd yn bosib i’r ysgol gael prosiect cerdd eto yn debyg i’r un efo Wynn Pearson ag Angharad Llwyd. 
Atebodd Mr Phillips ei fod eisoes wedi cysylltu â Cherdd Gydweithredol Dinbych gyda’r bwriad o gynnal ‘Can Actol’ ar gyfer 
Eisteddfod yr Urdd 2019. Disgwyl cadarnhad gan Heather Powell.   
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf: Hydref 10fed am 11.00yb.- Mae Mrs Paula Roberts (Cydlynydd Ysgolion Iach Sir Ddinbych) 
wedi derbyn gwahoddiad i sgwrsio efo’r plant. 


