
Cynllun Gweithredu Siarter Iaith Gymraeg Aur 

                           Ysgol Y Llys    (Medi 2017  - Gorffennaf 2019  )                      

Ein Gweledigaeth;  
 

Y nod yw hyrwyddo, cynnal a chynyddu defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg, gan arloesi a meithrin 
agweddau cadarnhaol tuag at yr Iaith drwy roi’r camau gweithredu canlynol ar waith: 

Deilliannau Camau Gweithredu 
Cyfrifoldeb 
a dyddiad 

Tystiolaeth ac effaith gweithredu 
nod ac amcanion y Siarter Iaith  

Disgyblion 

Effaith Agweddau cadarnhaol tuag at 

Y Gymraeg wedi’u meithrin o 

ganlyniad i weithredu syniadau’r 

disgyblion ar ffyrdd o hyrwyddo neu 

gynnal neu gynyddu defnydd o’r 

Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth, 

ysgol, ar yr iard ac yn y gymuned 

leol. 

 
Class Dojo – canmol disgyblion am hybu a 
defnyddio’r Gymraeg yn y dosbarth ac ar 
weddill y safle ysgol. 
 
Chwedl Cymreig – buddsoddiad tuag at 
DCM er mwyn cynnal gweithdai 
cerddoriaeth a drama sydd yn gorffen 
mewn sioe. Y drama yn cael ei 
pherfformio i rieni a theuluoedd yr ysgol. 

 
Athrawon 
dosbarth 
(Trwy’r 
flwyddyn) 
 
 
 
Staff Ud12 

 
Hyn wedi ei wireddu ar draws yr ysgol o 
Fl.1 i Fl. 6. Disgyblion yn derbyn y marciau 
Dojo am hybu’r Gymraeg. Tystiolaeth hyn 
ar gael ar y safle we Class Dojo gyda pob 
dosbarth yn wahanol. 
 
 
Disgyblion wedi bod yn gweithio ar y sioe 
‘Culhwch ac Olwen’ dros gyfnod o ddeg 



Gwanawyn a 
Haf 2018 

wythnos a perfformiad ar yr 2il o 
Orffennaf 2018. Tystiolaeth o ymarferion 
ar Trydar a Class Dojo. Cylchlythyrau yn 
son am sioe, holiaduron plant,rhieni. 

Cefnogi a datblygu dwyieithrwydd 

gyda ysgolion di-Gymraeg cyfagos. 

Skype – cynnal gwersi Skype gyda ysgol di-
Gymraeg ago ser mwyn trafod y Gymraeg 
a rhoi y cyfle i’r disgyblion cael ymarfer y 
Gymraeg gyda eraill. 

Uned dan 7 Uned dan 7 wedi bod yn defnyddio Skype 
gyda Ysgol gynradd Bodnant. Un sesiwn 
sydd wedi bod yn digwydd hyd yn hyn ond 
y bwriad yw y bydd hyn yn parhau yn y 
dyfodol. 

Rôl y Cymry Caredig o amgylch yr 

ysgol yn hyrwyddo’r Gymraeg ac yn 

cynnal gweithgareddau i weddill yr 

ysgol. 

Cyfarfod yn wythnosol / bob pythefnos i 
drafod pha agweddau allwn ni ei 
ddatblygu gyda’r iaith. Targedu gwell 
defnydd o’r iaith ar draws yr ysgol a 
cymryd cyfrifoldeb dros ddefnydd o’r iaith 
gan eraill. 
 
Cyngor Ysgol I ymweld gyda Siambyr y Sir 
er mwyn trafod ein gweledigaeth fel 
ysgol. Y Cymry Caredig I wneud yr un fath 
a chynnal cyfarfod gyda’r Sir er mwyn 
cynnyddu y defnydd o’r Gymraeg yn ein 
tref. 
 
Er mwyn hybu defnydd o’r iaith ar draws 
yr ysgol, system gwobrwyo ar gael sydd yn 
defnyddio’r elfen gystadleuol er mwyn eu 
hybu. Hyn yn cael ei yrru allan i rieni a’r 
Llywodraethwyr. 
 

Criw Cymry 
Caredig a’r 
Dirprwy 
Bennaeth 
 
Parhaus 
 
Pennaeth, 
Dirprwy 
Bennaeth, 
Cymry 
Caredig 
 
 
Staff yr ysgol, 
Cymry 
Caredig. 
 
 
 
 

Munudau y cyfarfodydd gaiff eu cynnal. Y 
criw yn llunio cynllun gweithredu wrth 
dargedu agweddau i ddatblygu’r iaith ar 
draws yr ysgol. Y criw yn cefnogi 
dosbarthiadau wrth lenwi holiaduron iaith 
ac egluro rhai o’r cwestiynnau. 
 
Lluniau o’n ymweliad a’n gohebiaeth 
gyda’r Sir. Creu y cyswllt gan ddefnyddio 
aelod o’r Llywodraethwyr sy’n 
cynrychioli’r Sir.  
 
 
 
Pwyntiau wedi cael eu casglu, poster sydd 
wedi ei yrru allan i rieni, lluniau o’r 
ennillwyr. 
 
 
 
 



Wythnos Cymru Cwl yn cael ei drefnu 
gyda gweithgareddau amrywiol. 
 
 
 
 
Prosiect Ynni Da 

Pennaeth, 
Dirprwy 
Bennaeth, 
Cymry 
Caredig 
 
Pennaeth 

Trefnu wythnos Cymru Cwl gan drefnu y 
Welsh Whisperer a Caryl Parry Jones ddod 
i fewn. Mwy i’w drefnu wrth i ni fynd yn 
ein blaenau. 
 
 
Diolch yn fawr iawn am ein sgwrs yng 
nghynhadledd CYDAG wythnos diwethaf. 
Braf bydde trafod y ffordd gall Ynni Da 
weithio gyda'r ysgoli neu ysgolion. 
1. Gweithgaredd Cerddoriaeth Cymraeg a 
Disgo Pwer pedal 
Diwrnod cyfan o gefnogaeth i hyrwyddo 
cerddoriaeth Cymraeg yn yr ysgol. 
Bore - gweithgareddau gyda hyd at tua 
150 o ddisgyblion 
Pnawn - Disgo Pwer Pedal i'r ysgol gyfan. 

Rhieni 

Rhieni yn deall ac yn gwerthfawrogi 

manteision dwyieithrwydd, gwerth Y 

Gymraeg yn y Gymru fodern a 

dealltwriaeth o nod Llywodraeth 

Cymru – Miliwn o siaradwyr e.e. 

tystiolaeth o farn/effaith 

cyflwyniadau/ ymatebion holiaduron 

ayyb  

Perfformiadau – Sioeau Nadolig, 
gwasanaethau a sioe ‘Culhwch ac Olwen’ 
yn hyrwyddo’r Gymraeg. 
 
Cynnal diwrnodau agored i rieni er mwyn 
dangos llwyddiannau y disgyblion. 
 
Cadw rhieni yn gyfoes gyda newyddion a 
digwyddiadau sy’n hybu’r Gymraeg gan 
yrru cylchlythyrau iddynt- hybu 

Staff yr Ysgol 
a’r Pennaeth 
 
 
 
Staff yr Ysgol 
 
 
 

Effaith – fidio a lluniau fel tystiolaeth o’r 
perfformiadau. Hefyd holiaduron rhieni yn 
son am pa mor falch ydyn nhw o’r ysgol a’r 
disgyblion. 
 
Diwrnodau agored wedi cael eu cynnal, 
Eisteddfod wedi cael ei gynnal yn dathlu 
llwyddiannau’r ysgol. 
 
Cylchlythyrau yn cael eu gyrru yn 
electroneg i rieni yr ysgol. Pwysigrwydd 



gweithgardddau Cymraeg o fewn y 
gymuned.  

Pennaeth ac 
arweinyddion 
Uned 

dwyieithrwydd yn caelei arddangos ar 
Trydar, Our Schools App ac ar Class Dojo. 

Rhieni yn deall nod/amcanion a 

thargedau’r ysgol wrth weithredu a 

chyflawni gofynion y Siarter Iaith.  

Rhieni yn derbyn y newyddion diweddaraf 
am thargedau’r ysgol. 
 
Rhieni yn derbyn diweddariad o’r 
targedau yn ystod y flwyddyn. 

Cyngor Ysgol 
a’r Pennaeth 
 
Cyngor Ysgol 
a’r Pennaeth 

Cylchlythyrau  

Rhieni’n ymwybodol o 

weithgareddau/ llwyddiannau’r 

disgyblion a chymuned yr ysgol  wrth 

gyflawni targedau’r Siarter Iaith e.e. 

gwefan yr ysgol, cyfrif Trydar, 

Gweplyfr, blog. 

Ymgyfarwyddo’r rhieni gyda Our Schools 
App, Trydar a Class Dojo er mwyn dathlu 
ein llwyddiannau fel ysgol. 
 
 
 
 
Diweddariad o’r Siarter Iaith yn cael ei 
gynnwys yn adroddiad y Pennaeth. Hefyd 
noson agored I rieni gyda diweddariad y 
Siarter Iaith yn cael ei drafod yn y noson 
er mwyn deall pwysigrwydd y iaith. 
 
Yn ystod y noson agored, trafod beth 
allent wneud I hybu’r iaith yn y cartref a’r 
gymuned ehangach.  
 
 
 
Er mwyn hybu defnydd o’r iaith ar draws 
yr ysgol, system gwobrwyo ar gael sydd yn 
defnyddio’r elfen gystadleuol er mwyn eu 

Pennaeth a 
staff yr ysgol 
 
 
 
 
 
Dirprwy 
Bennaeth a’r 
Cymry 
Caredig 
 
 
Rhieni, 
Cymry 
Caredig 
 
 
 
Staff yr ysgol, 
Cymry 
Caredig 

Tystiolaeth I gyd ar Trydar yr ysgol, Our 
Schools App a Class Dojo. Llwyddiannau yn 
cael eu dathlu mewn cofnodion staff, 
adroddiad y Pennaeth I’r Llywodraethwyr, 
mewn erthyglau I’r Papur Bro Cymraeg 
lleol ‘Y Glannau.  
 
Adroddiad y pennaeth. 
Cyflwyniad I rieni. 
Canlyniad y Gwe Iaith. 
Trydar. 
 
 
Holiaduron I fesur effaith gan y rhieni. 
Pamffledi neu posteri er mwyn I’r rhieni 
gael defnyddio’r iaith a chymryd 
perchnogaeth dros ddatblygu’r iaith 
ymhellach. 
 
Pwyntiau wedi cael eu casglu, poster sydd 
wedi ei yrru allan i rieni, lluniau o’r 
ennillwyr. 



hybu. Hyn yn cael ei yrru allan i rieni a’r 
Llywodraethwyr. 

Llywodraethwyr 

Llywodraethwyr yn deall nod ac 

amcanion y Siarter Iaith ac yn 

weithredol wrth gefnogi 

gweledigaeth a thargedau’r ysgol, 

e.e. yn trafod data’r Gwe iaith, yn 

monitro effaith y gweithredu, yn 

cyfrannu syniadau, yn deall nod 

Llywodraeth Cymru - Miliwn o 

siaradwyr, argymhellion Dyfodol 

Llwyddiannus, gofynion Estyn ayyb  

Cadw’r Llywodraethwraig sy’n gyfrifol am 
y Siarter Iaith yn gyfoes gyda 
digwyddiadau a llwyddiannau’r ysgol. 
 
Gwahodd y Llywodraethwraig i’r ysgol er 
mwyn dathlu llwyddiant yr ysgol 
 
Cynnwys gweithgareddau’r Siarter mewn 
Adroddiad y Pennaeth I’r Llywodraethwyr.  
Llywodraethwyr yn cael gwahoddiad I 
weithgareddau ysgol, yn cael bod yn rhan 
o ‘deithiau/llwybrau dysgu’. 

Cydlynnydd y 
Siarter Iaith 
a’r Pennaeth 
 
Cydlynnydd y 
Siarter Iaith 
a’r Pennaeth 
 

Cyfarfod Llywodraethwyr – trafod a 
chyflwyno y data o gwe iaaith yr 
holiaduron, cadw’r Corff Llywodraethol yn 
gyfoes gyda thargedau a camau datblygu . 
 
Cofnodion cyfarfodydd is-bwyllgor 
Cwricwlwaidd / Adroddiad y Pennaeth.  

(Yr ysgol yn gosod targedau sy’n 

addas i’w sefyllfa a’i chefndir 

ieithyddol unigol) 

1) Pennu cydlynydd o blith 
Llywodraethwyr 

2) Trefnu Ymweliadau ‘Llwybr Dysgu’ 
3) Adroddiad y Penaneth yn cynnwys 

manylion am weithgareddau’r 
ysgol  

 
Cyflwyniad o ganlyniadau gwe iaith yn 
dilyn Holiadur Siarter Iaith gyda’r 
Llywodraethwyr. Cyfle I drafod fel corff 
Llywodraethwyr am syniadau y byddwn 
yn gallu ei ddefnyddio. 
 

Cydlynydd S.I 
 
Pennaeth 
 
 
 
 
Dirprwy 
Bennaeth ac 
aelodau o’r 
Cymry 
Caredig 
 
 

Tystiolaeth drafodwyd mewn cyfarfodydd 
is-bwyllgor cwricwlwm 
Mewn adroddiadau’r Pennaeth 
Ymweliadau gan lywodraethwyr I 
weithgareddau’r Siarter. 
Llywodraethwyr I fynychu ymweliadau 
teithiau dysgu.  
 
Cyflwyniad a dangosai I’r Llywodraethwyr. 
Munudau cyfarfod Llywodraethwyr. 
 
 
 



Ysgrifennu llythyr i gynrychiolydd y Siarter 
Iaith yn hysbysebu am gweithgareddau 
sydd yn digwydd a cynnal trafodaeth 
ddwy ffordd ar sut I ddatblygu defnydd yr 
iaith ymhellach. 
 
Er mwyn hybu defnydd o’r iaith ar draws 
yr ysgol, system gwobrwyo ar gael sydd yn 
defnyddio’r elfen gystadleuol er mwyn eu 
hybu. Hyn yn cael ei yrru allan i rieni a’r 
Llywodraethwyr. 

Cymry 
Caredig 
 
 
 
 
Staff yr ysgol, 
Cymry 
Caredig 

Llythyrau / ebost a yrrwyd a’u derbyn yn 
dangos y trafodaeth. Munudau y 
Llywodraethwyr yn dangos bod y Siarter 
Iaith wedi cael ei drafod. 
 
 
Pwyntiau wedi cael eu casglu, poster sydd 
wedi ei yrru allan i rieni, lluniau o’r 
ennillwyr. 

Gweithlu 

Yr holl weithlu yn ymrwymo, yn 

cefnogi ac yn gweithredu’n effeithiol 

wrth gefnogi gweledigaeth yr ysgol a  

chyflawni nod, amcanion a 

thargedau’r Siarter Iaith e.e. yn 

effeithio’n gadarnhaol ar ddata’r gwe 

iaith, yn meithrin agweddau 

cadarnhaol tuag at Y Gymraeg, yn 

meddu ar strategaethau cadarn wrth 

drochi’r Iaith ac annog dysgwyr i 

ddefnyddio’r Gymraeg, yn gwybod 

am weledigaeth Miliwn o siaradwyr, 

argymhellion Dyfodol Llwyddiannus a 

gofynion Estyn ayyb. 

Staff ysgol wedi cydweithio  I ddiweddaru 
gwelediaeth yr ysgol gyfan gyda’r 
Gymraeg yn flaenoriaeth.  
 
Holl staff yn llenwi awdit Iaith o ran yr 
ysgol/awdurdod- helpu I flaenoraiethu 
anghenion ieithyddol ar gyfer staff yn y 
dyfodol.  
 
Confodion staff I ddangos fod y Siarter 
Iaith yn rhan weithredol mewn cynlluniau 
strategol yr ysgol parthed y Gymraeg.  
 
Yr ysgol yn ehangu fel cymuned 
proffiesynol- cynnig lleoliadau I staff 
ysgolion Saesneg lleol I ddod yma fel rhan 

Pennaeth 
 
 
Holl staff 
 
 
Hol staff 
 
 
 
Cydlynydd 
Pennaeth 
 
 
Ysgol 
Pennaeth 
 

Hybu’r Gymraeg yw prif ethos a 
chenhadaeth gweledigaeth yr ysgol. 
Pawb yn rhan o hyn- staff, rhieni, 
disgyblion, llywodraethwyr.  
 
 
Adnabod anghenion hyfforddiant iaith 
staff ar gyfer 2018-19- Gwella 
dealltwriaeth o ramadeg, treigladau, 
gloywi iaith.  
 
Hyn yn dystiolaeth fod y Siarter yn rhan 
annatod o fywyd yr ysgol.  
 
 
Mynd a’r Gymraeg tu hwnt I furiau’r ysgol- 
cenfogi ysgolion di-Gymraeg I godi 



o’u cyrsiau sabothol I wella safona eu 
Cymraeg.  
 
Cydweithio effeithiol efo ystod eang o 
rhan-ddeiliaid- Cylch Meithrin- rhannu 
adnoddau, athrawes yn cefnogi’r Cylch- 
arwain ar Brosiect Croesi’r Bont.  
 
Yr ysgol wedi cefnogi 3 o gynorthyddion I 
fynychu cwrs Sabothol ‘Gwella’r Gymraeg’ 
drwy nawdd Prisysgol Cymru Bangor a 
llywodraeth Cymru- 3 wedi mynychu 
hyfforddiant 19 dydd sy’n arwain at wella 
safonau Cymraeg llafar a Chymraeg 
ysgrifenedig.  
 
Dirrpwy Bennaeth wedi mynychu Cwrs I 
ddarpar benaethiaid (Gan Gwe)- hyn yn 
canolbwyntio ar arwain proseictau gwella 
ysgol- ffocws o blethu TGCH gyda 
elfennau o’r Siarter Iaith (e.e Gorsaf 
Dywydd).  
 
Pennaeth wedi bod yn cadeirio Grwp 
Strategol y Gymraeg, Sir Ddinbych ac yn 
rhaeadru blaenoriaethu cenedlaethol e.e 
Miliwn o Siaradwyr erbyn 2050 I staff.  
 
 

 
 
 
Athrawes 
cyswllt 
 
 
 
Pennaeth 
Staff ategol 
 
 
 
 
 
 
Dirprwy 
Bennaeth 
 
 
 
 
 
Pennaeth 
 
 
 
Staff ategol 
a’r Cymry 
Caredig 

ansawdd darpariaeth Gymraeg yn eu 
lleoliadau 
 
 
Sicrhau cysondeb a thaith yr iaith ‘r crud a 
thrwy’r ysgol.  
 
 
Gwella safon iaith staff ysgol- hyn yn 
allweddol gan eu bod yn modelu iaith I 
ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen.  
 
 
 
 
Plant yr Uned dan 12 yn gwneud defnydd 
effeithiol o ddata ac elfennau o’r FFCD 
drwy Gyfrwng y Gymraeg- hyn angen 
parhau a chael ei rhaeadru ymhellach 
drwy’r ysgol. 
 
 
Diweddariad I staff a llywodraethwyr 
ynglyn a blaenoriaethau’r Awdurdod ac yn 
Genedlaethol parthed twf addysg Cyfrwng 
Cymraeg- a’r nod yn y pendraw o gyrraedd 
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  
 
Defnydd o’r Gymraeg yn codi o amgylch yr 
ysgol ac y disgyblion yn dangos mwy o 



Staff ategol yn cefnogi hyrwyddiad y 
Cymry Caredig wrth geisio datblygu 
defnydd y iaith ledled yr ysgol e.e. 
gwobrwyo y disgyblion gyda pwyntiau 
Dojo am ddefnyddio neu hyrwyddo’r 
Gymraeg. 
 

falchder a pherchnogaeth dros yr iaith. 
Mwy o marciau Dojo am y defnydd o’r 
Gymraeg.  

Hyfforddi 
Effaith gadarnhaol o ganlyniad i 

weithredu ar hyfforddiant mewnol a 

dalgylchol wrth gefnogi nod ac 

amcanion y Siarter Iaith a 

gweledigaeth yr ysgol, e.e. modelu a 

throchi iaith,  gemau buarth, 

ymwybyddiaeth iaith, ymweliadau 

arfer dda. 

Hyfforddiant Darllen gyda Sian Vaughan- 
Staff gyfan (Medi 2018) 
 
Hyfforddiant Gorsaf dywydd- Rhys Griffith 
(Rhaeadru efo staff yr ysgol) 
 
Ysgol yn cydweithio a Gwasanaeth Cerdd 
Cydweithredol Sir Ddinbych- Comisiynu 
prosiect cydweithredol wedi selio ar 
chwedl ‘Culhwch ac Olwen- estyn 
gwahoddiad I’r gymuned ei wylio.  
 
 
Hyfforddi 3 aelod o staff- Cwrs Sabothol y 
Gymraeg 

 
Sian Vaughan 
Pennaeth 
 
 
Dirprwy 
Bennaeth 
 
 
Pennaeth 
Cydlynydd 
Iaith / Cerdd 
 
Carys Bunnell 
Jade Blythin 
Hana Hughes 
 

 
 
Wedi ei dderbyn ac adnoddau yn cael eu 
defnyddio. 
 
Angen parhau I ddatblygu. Cyflwyniad I 
glystyrau traws sirol gyda GwE wrth 
esbonio ein prosiect. 
 
 
Llwyddiant yn ol holiaduron rhanddeiliaid. 
Ysgol I barhau a chynnal cynllun/proseict 
tebyg flwyddyn nesaf. Edrych ar y 
posibilrwydd o wneud cân actol. 
 
 
Hyder staff wedi gwella ac o ganlyniad 
safon modelu iaith I ddisgyblion o dan 7  
oed wedi gwella.  

Cydweithio dalgylchol 



 

 

 

 

  

 

Deilliannau Camau Gweithredu 
Cyfrifoldeb 
a dyddiad 

Cost 
Tystiolaeth ac effaith gweithredu 

nod ac amcanion y Siarter Iaith 

Effaith gadarnhaol wrth gynllunio’n 

fwriadus ar lefel dalgylchol i gefnogi 

nod ac amcanion y Siarter Iaith yng 

nghyd-destun un neu fwy o’r 

canlynol : hyfforddiant, disgyblion, 

rhieni, llywodraethwyr, y gymuned. 

Cydweithio gyda Ysgolion 
Clwstwr Glan Clwyd ar 
brosiectau 
lles/TGCH/Trosglwyddo 

 

Cydweithio efo Ysgolion TWM 
/ Dewi Sant ar broseict 
Tywydd-rhannu data a 
chydwiethio.  

Pennaeth 
 

Dirrpwy 
Bennaeth 

 

Codi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg, 
danogs fod y Gymraeg ymhellach na 

muriau’r ysgol.  
 

Rhannu data gyda’n gilydd, ebyst, poster 
a ddangoswyd fel rhan o’r clwstwr I 

glystyrrau eraill yn draws sirol mewn 
cynhadledd GwE yng Nghei Connah. 

(Ysgolion y dalgylch yn gosod 

targedau)     


