
 

 

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Ysgol- 26.09.18 

 
Presennol: Dyfan Phillips (Pennaeth), Willow Day (Bl.2), Maddie Dickinson (Bl.4), Danny 

Barlow (Bl.6), Tia Allport (Bl.6), Cai Roberts (Bl.5), 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),  

 

Ymddiheuriadau: Eryn Williams (Blwyddyn 6) 

 

 

1. Ffair Nadolig- Stondin Cyngor Ysgol eleni yn y Ffair yw Stondin llyfrau ail law- 

cytunwyd y byddai Tai, Ashleigh, Maddie a Seren yn casglu a didoli’r llyfrau a byddai 

Ashleigh a Cai ar gael i redeg y stondin ar y noson. 

2. Diwrnod di-wisg ysgol. Gofynnodd Ashleigh wrth Mr Phillips os oedd hi’n ddiwrnod di-

wisg ysgol yfory. Cadarnhaodd Mr Phillips hyn. Ashleigh a Cai i fynd o gwmpas 

dosbarthiadau i atgoffa plant. Mr Phillips wedi anfon e-bost allan i rieni eisoes. 

3. Presenoldeb- Aeth Mr Phillips ymlaen i atgoffa’r plant am bresenoldeb da gan blant yn 

yr ysgol. Atgoffodd mai Targed yr ysgol ar gyfer 2018-19 yw 96%. Dwedodd Mr 

Phillips ei fod wedi archebu arwyddion arbennig yn atgoffa rhieni a phlant am hyn. 

Bydd yr arwyddion o flaen brif dderbynfa’r ysgol ac wrth ddrws Clwb Llawen y Llys ai 

dderbynfa’r Dosbarth Derbyn. 

4. Holiadur Disgyblion- Mae Mr Phillips yn awyddus i gynnal holiadur gyda disgyblion yr 

Adran Iau am ddarpariaeth a gofal yr ysgol. Bydd yr holiadur ar lein. Bwriad yw cael 

plant i’w lenwi ar ddechrau Ionawr 2019. 

5. Siarter Iaith- Eglurodd Mr Phillips ei fod  eisiau criw o blant Siarter Iaith a/neu 

Gyngor Ysgol i fynd efo Mr Griffiths ar fore Gwener nesaf (7.12.18) i Lyfrgell 

Prestatyn i helpu staff ‘Cymraeg i Blant’ i ganu carolau gyda rhieni plant yn ystod 

sesiwn ‘Ioga Babi’. Mr Phillips i son wrth Mr Griffith. 

6. Parcio- Cododd Ashleigh y pwynt fod rhieni yn parcio yn lle defnyddio’r man gollwng 

fel mae ei fod- hyn yn arwain at brysurdeb gwaelod  y dreif. Awgrymodd Mr Phillips y 

byddai’n cynnwys hyn mewn cylchlythyr i rieni.  

7. TGCH- Holodd Mr Phillips y Cyngor am eu defnydd o TGCH o fewn eu dosbarthiadau- 

plant yr Uned dan 9 yn gwneud defnydd da medde nhw o Hwb a’r Uned dan 12 yn 



 

 

defnyddio Google Classrooms. Plant yr Adran Iau yn hoff o TT Rockstars ac yn gneud 

defnydd effeithiol ohono. 

8. GWEFAN YSGOL- Esboniodd Mr Phillips fod gwefan yr ysgol yn cael ei ddiweddaru a 

byddai’n cael ei lansio ym Mis Ionawr 2019. Rhai newidiadau yn cynnwys: Tudalen fesul 

dosbarth/Uned / Hoff ganeuon Cymraeg Staff, lluniau Trydar yr ysgol yn cysylltu yn 

syth. Roedd y plant yn edrych ymlaen at hyn. 

9. Noson Wybodaeth i Rieni- Cyngor Ysgol i roi cyflwyniad i rieni am 2.15yp ar ddydd 

Iau, Rhagfyr 6ed. Cyngor i roi blas i rieni o brofiadau’r tymor hyd yma. Hefyd ar yr 

agenda- Cyflwyniad gan Grŵp Gwyrdd, Siarter Iaith a Blaenoriaethau’r Ysgol ar gyfer 

2018-19. Mr Phillips i drefnu’r plant i roi cyflwyniad i’r Llywodraethwyr ym Mis 

Ionawr. 

 

 

 

 

 


