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CYFLWYNIAD

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

Yn dilyn blwyddyn lwyddiannus arall, mae’n bleser gan lywodraethwyr Ysgol y Llys gyflwyno eu
hadroddiad blynyddol i’r rhieni ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-2018. Mae’n disgrifio gwaith
Ysgol y Llys a’r Bwrdd Llywodraethu rhwng Medi 2017 a mis Gorffennaf 2018.

Mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol i drafod unrhyw eitem sydd wedi’i chynnwys yn yr adroddiad yma.

Hoffwn i fel Cadeirydd y Bwrdd ddiolch i chi rieni a gwarcheidwaid disgyblion yr ysgol am eich
cefnogaeth a’ch cyfraniad i lwyddiant yr ysgol eleni, yn arbennig i’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon am
eu gwaith caled i godi arian a chyfrannu cymaint at fywyd yr ysgol.

Diolch hefyd i’r Bwrdd Llywodraethu egnïol sydd bob amser yn barod i roi eu hamser er budd yr ysgol
ac i’r Pennaeth a’r staff am eu hymrwymiad, eu gwaith caled a’u brwdfrydedd bob amser i sicrhau bod
yr ysgol yn llwyddiannus er budd y plant sydd o dan eu gofal.

Edrychaf ymlaen at ein gweld ni oll yn parhau i gydweithio yn 2018-19, ac yn adeiladu unwaith eto ar
y sylfeini cadarn sydd eisoes ar gael yma yn y Llys.

Mr Mike O’Meara

Cadeirydd Bwrdd Llywodraethu Ysgol y Llys

AELODAU’R BWRDD
LLYWODRAETHU 17-18
CADEIRYDD:
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ATHRO LYWODRAETHWR
Mrs A Jones (09-2019)
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Mr Dyfan Phillips

(Y dyddiadau mewn cromfachau yw’r dyddiad pan ddaw eu tymor i ben)

YR YSGOL

NOD AC AMCANION
YSGOL Y LLYS
Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu
hunanhyder a hunanddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o
brofiadau cyfoethog.
Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod
pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog.
Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog,
yn gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, ein
diwylliant a’n traddodiadau.
Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd sydd ohonisafonau uchel o ddwyieithrwydd ac, ynghlwm â hynny, safonau uchel mewn rhifedd,
llythrennedd a thechnoleg fel eu bod wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd.

FFEILOFFEITHIAU
Disgyblion llawn amser
Disgyblion rhan amser
Athrawon llawn amser
Athrawon rhan amser
Gweinyddesau llawn amser
Gweinyddesau rhan amser
Cymhorthydd dosbarth llawn amser
Gweithwyr cefnogi addysg llawn amser
Gweithwyr cefnogi dysgu rhan amser
Cymhorthydd athro rhan amser
Ysgrifenyddes
Gofalwr a staff glanhau
Cogyddes a staff y gegin

Trosglwyddodd 30 o ddisgyblion Blwyddyn 6 i Ysgol Uwchradd
Glan Clwyd a 7 i Ysgololion Uwchradd eraill yn haf 2018.

324
44
11
4
2
4
8
2
*
*
1
4
3

TARGEDAU 2017-18 A GYFLAWNWYD
1. Rydym wedi parhau i godi safonau cyflawniad disgyblion mewn Mathemateg erbyn diwedd
Bl.2 ac wedi parhau i ddatblygu strategaethau Singapore Maths ym mlynyddoedd 3 a 4.
2. Rydym wedi parhau i godi lefelau darllen yn y Gymraeg a’r Saesneg yng Nghyfnod Allweddol 2.
3. Datblygwyd yr ysgol fel ysgol ‘ASD Gyfeillgar’ a defnyddiwyd rhaglen ymyrraeth PASS er
mwyn cefnogi lles disgyblion.
4. Aethom ati i ddatblygu safonau’r Gymraeg ymhellach drwy’r ysgol a pharhau i gefnogi
elfennau allweddol y Siarter Iaith Gymraeg. Ar ôl ennill y wobr arian ym mis Gorffennaf 2017
aethom ati i ddechrau gweithio tuag at ennill y wobr aur.
5. Rydym wedi parhau i godi lefelau presenoldeb disgyblion drwy osod targed heriol o 96% i
bawb ar gyfer y flwyddyn.
6. Rydym wedi datblygu’r Ardal tu allan i greu ardal benodedig i’r Uned dan 7 ei defnyddio er
mwyn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd.
7. Rydym wedi parhau i wella’r cyfathrebu gyda rhieni drwy systemau megis e-bost, Trydar,
gwefan yr ysgol, a’r ap newydd ‘OurSchoolsApp’.

TARGEDAU’R YSGOL AR GYFER Y DYFODOL 2018-19
1. Rydym am ddiwygio ein darpariaeth Gwricwlaidd i gyd-fynd ag argymhellion yr Athro
Donaldson yn ei adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’.
2. Rydym am barhau i wella systemau Asesu ar gyfer dysgu’r ysgol- rôl disgyblion wrth
gynllunio’r Cwricwlwm ac wrth asesu gwaith ei gilydd.
3. Fel ysgol iach, rydym am barhau i fireinio systemau’r ysgol er mwyn hybu meddylfryd iach
plant, staff a disgyblion. Trwy hyn, anelwn i ennill cymhwyster Cam 6 Ysgolion Iach.
4. Byddwn yn parhau i ddatblygu safonau’r Gymraeg drwy’r ysgol a chefnogi elfennau allweddol
y Siarter Iaith Gymraeg. Ar ôl ennill y wobr arian ym mis Gorffennaf 2017 byddwn yn
gweithio tuag at ennill y wobr aur.
5. Rydym am barhau i godi lefelau presenoldeb disgyblion drwy osod targed heriol o 96% i bawb
ar gyfer y flwyddyn
6. Rydym am ddatblygu ymhellach ethos ac addysgeg y Cyfnod Sylfaen gyda’r pwyslais ar
ddysgu trwy brofiad er mwyn ateb gofynion pob unigolyn.
7. Rydym am barhau i fuddsoddi mewn offer technoleg i ddisgyblion gan gynnwys chrome
books/tabledi a rhaglenni ar lein er mwyn codi safonau cymhwysedd digidol disgyblion.

DYDDIADAU GWYLIAU 2017-18
Ysgol yn agor i'r plant - ddydd Mawrth, 05 Medi 2017
HMS

-

dydd Gwener, 01 Medi 2017
Dydd Llun, 04 Medi 2017

Hanner Tymor

-

cau dydd Gwener, 27 Hydref 2017
agor dydd Mawrth 07 Tachwedd 2017.

HMS

-

dydd Llun, 06 Tachwedd 2017

Nadolig

-

cau dydd Gwener, 22 Rhagfyr 2017
agor dydd Llun 08 Ionawr 2018

Hanner Tymor

-

cau dydd Iau, 08 Chwefror 2018
agor dydd Llun, 19 Chwefror 2018

HMS

-

dydd Gwener, 09 Chwefror 2018

Pasg

-

cau dydd Gwener, 23 Mawrth 2018
agor dydd Mawrth, 10 Ebrill 2018

HMS

-

dydd Llun, 09 Ebrill 2018

Gŵyl Fai

-

dydd Llun, 07 Mai 2018

Sulgwyn

-

cau dydd Gwener, 25 Mai 2018
agor dydd Llun, 04 Mehefin 2018

Ysgol yn cau

-

dydd Gwener, 20 Gorffennaf 2018

PRESENOLDEB Y DISGYBLION 2017 – 2018
Canran presenoldeb yr ysgol am y flwyddyn gyfan

94.8 %

Canrannau’r sesiynau a gollwyd trwy:
Absenoldebau heb eu hawdurdodi

1.6 %

Absenoldebau wedi’u hawudrodi
Pob absenoldeb

3.6%
5.2%

Y BWRDD LLYWODRAETHU
Ysgol

DYDDIADAU CYFARFODYDD Y LLYWODRAETHWYR YN 2017-18
Cyfarfod

Dyddiad

Amser

Cyfarfod blynyddol y Llywodraethwyr

20.9.17

6.00pm

Cyfarfod Data/Safonau

03.10.17

5.30pm

Is bwyllgor Cwricwlwm ac

12.10.17

4.30pm -Cwric

Is Bwyllgor Iechyd a Diogelwch ac Adeiladau

6.00pm-Adeiladau

Cyfarfod Is bwyllgor Cyllid a Staffio

19.10.17

5.00pm

Cyfarfod Llawn y Corff Llywodraethol

21.11.17

6.00pm

Is bwyllgor Cwricwlwm ac

30.01.18

4.30pm -Cwric

Is Bwyllgor Iechyd a Diogelwch ac Adeiladau

6.00pm-Adeiladau

Cyfarfod Is bwyllgor Cyllid a Staffio

08.02.18

5.00pm

Cyfarfod Llawn y Corff Llywodraethol

15.03.18

6.00pm

Is bwyllgor Cwricwlwm ac

15.05.18

4.30pm -Cwric

Is Bwyllgor Iechyd a Diogelwch ac Adeiladau

6.00pm-Adeiladau

Cyfarfod Is bwyllgor Cyllid a Staffio

24.5.18

5.30pm

Cyfarfod Llawn y Corff Llywodraethol

26.06.18

5.30pm

IS-BWYLLGORAU’R BWRDD 2017-2018
Pwyllgor Adeiladau ac Iechyd a Diogelwch - Cadeirydd - Mr M.O’Meara
Pwyllgor Cyllid a Staffio - Cadeirydd – Mrs M.Davies
Pwyllgor Cwricwlwm - Cadeirydd – Mrs Ruth Jones

CYFARFOD Y LLYWODRAETHWYR Â’R RHIENI/GWARCHEIDWAID
O ganlyniad i Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, a ddaeth i rym ar 4 Mai 2013, nid yw’n
ofynnol bellach i gorff llywodraethu gynnal cyfarfod blynyddol â’r rhieni.
Ond, gall rhieni disgyblion sydd wedi cofrestru yn yr ysgol wneud cais am gyfarfod gyda’r corff llywodraethu.
Mae’r manylion i’w cael ar http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2013/1/section/94 .

__________________________________________________________________________________

DOD YN AELOD O’R BWRDD LLYWODRAETHU
Mae gan y bwrdd 4 aelod sy’n Rhiant-lywodraethwyr.
Mae’r swydd hon yn para am dymor o bedair blynedd ac mae gofyn mynd i 4 cyfarfod llawn bob
blwyddyn, ynghyd a 3 chyfarfod is-bwyllgor.
Pan ddaw tymor Rhiant-lywodraethwr i ben bydd yr ysgol yn anfon llythyrau adref at rieni’r
disgyblion i gyd yn eu gwahodd i’w cynnig eu hunain. Os bydd yr ysgol yn derbyn mwy nag un
enwebiad ar gyfer y swydd, bydd cyfle i holl rieni’r ysgol bleidleisio am eu dewis ymgeisydd.
Bydd y cyfle nesaf i’ch enwebu eich hun ar gyfer swydd rhiant-lywodraethwr newydd ym mis Medi
2020.
Mae croeso i chi wneud ymholiadau yn y Dderbynfa hefyd.

CRYNODEB O BRIF DRAFODAETHAU’R LLYWODRAETHWYR YN 2017-18
Dyma grynodeb o drafodaethau’r llywodraethwyr yn y cyfarfodydd llawn eleni:
Nos Fercher, Medi 20ain 2017
- Etholwyd Mr M.O’Meara yn Gadeirydd a Mrs Ruth Jones yn Is-gadeirydd am gyfnod o flwyddyn.
- Roedd holiadur y rhieni wedi dangos bod y rhieni’n hapus i gadw’r wisg ysgol fel y mae.
- Etholwyd Mr Siôn Huw Davies yn gynrychiolydd Anghenion Addysgol Arbennig ar y Bwrdd.
- Dewiswyd Mrs G Humphries i ymweld â’r pwyllgor lles staff i ganfod rhagor am eu gwaith.
- Diolchwyd i Mr Siôn Jones am ei waith ar yr ardal tu allan dros yr haf ac i’r Clwb Llawen am ariannu
gwaith peintio’r ystafell ginio.
- Cytunwyd y dylai’r ysgol hysbysebu am gymhorthydd arall ar gyfer dyletswyddau amser
cinio am fod niferoedd y plant yn cynyddu. Mae 382 ar gofrestr yr ysgol erbyn hyn.
- Cytunwyd i wneud ymholiadau am osod ffens newydd ar dop y dreif er diogelwch y plant ar y
buarth a rhoi ffens fetel o amgylch yr offer chwarae o flaen yr ysgol.
- Diolchwyd i’r Pennaeth am ei lythyr yn y Daily Post yn cefnogi Cymreictod Prestatyn yn dilyn
erthygl negyddol am y dref.

Nos Fawrth, Tachwedd 21ain 2017
- Cafwyd cyflwyniad gan Mrs Glesni Thomas fel SENCO’r ysgol am Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth.
Roedd hi wedi rhoi hyfforddiant i’r staff llawn am hyn.
-Esboniwyd fod ymdrech fawr i godi lefel y TGCh yn yr ysgol, yn cynnwys hyfforddiant i staff,
prynu Chrome Books a phenodi llysgenhadon TGCh ymysg y plant.
- Cafodd y llywodraethwyr eu cyfrineiriau i gyflawni’r cwrs diogelu plant, Educare, a chytunwyd bod y
Pennaeth yn anfon e-bost at y rhieni i esbonio’r drefn ar gyfer lleisio unrhyw bryderon Diogelu Plant.
- Esboniwyd bod y Pennaeth a’r Dirprwy wrthi’n llunio’r Broses o Gloi Drysau mewn Argyfwng
(Lockdown) ac y byddai copi’n mynd allan ar yr e-bost cyn hir.
- Bu’r aelodau’n trafod y syniad o gael diffibriliwr yn yr ysgol a sut i gael gafael ar un.
- Roedd Mrs Ruth Jones wedi bod ar gwrs Cyfryngau Cymdeithasol a Chwynion – a rhoddodd
grynodeb o’r cwrs i’r aelodau.
- Pasiwyd cwyn gan riant i’r bwrdd ei bod hi’n aros yn hir i’r plant ddod allan o’r ysgol. Penderfynwyd
defnyddio’r giât mawr i’r Uned dan 7 a’r giât bach i’r Uned dan 5 am wythnos i weld a yw’n helpu.

Nos Iau, Mawrth 15fed 2018
- Cadarnhawyd bod yr aelodau i gyd wedi derbyn tystysgrif Ymwybyddiaeth ASD.
- Cyhoeddwyd bod yr ysgol yn cyfweld ar gyfer swydd athro CA2 newydd ar Ebrill 12 a 13.
- Trafodwyd y ffaith mai cyfradd presenoldeb yr ysgol oedd 95.3% ac mai’r targed yw 96%.
- Cyhoeddwyd bod y gofalwr yn ymddeol a bu’r aelodau’n trafod yr hysbyseb am ofalwr
newydd a pha ofynion i’w rhoi yn y disgrifiad swydd.
- Roedd dau lywodraethwr wedi bod i’r ysgol ar ymweliadau llywodraethwyr â dosbarthiadau i
ddysgu mwy am weithgareddau pob dydd. Roedd y Bwrdd eisiau i’r ymweliadau hyn barhau.
- Esboniodd Mr Phillips ei fod wedi cwblhau ei daith fonitro ffurfiol o amgylch yr ysgol
a dywedodd mai’r peth pennaf a gododd yw bod y polisi marcio’n mynd i newid er mwyn
annog y plant i ymateb i adborth yr athrawon.
- Cafwyd trafodaeth fanwl am ymgyrch yr ysgol i godi ymwybyddiaeth am y plastig yn y môr.
- Bu’r aelodau’n trafod yr adolygiad Iechyd a Diogelwch a threfnwyd archwiliad safle gan rai
o’r aelodau.
- Cafwyd Eisteddfod lwyddiannus iawn yn Ysgol y Llys a diolchwyd i’r nifer dda o lywodraethwyr a
fu’n helpu gyda hi.

Dydd Mawrth, Mehefin 26ain 2018
- Cafwyd sylwadau positif am y drefn newydd o ddefnyddio gatiau ar wahân amser mynd adref i’r
Uned dan 5 a’r Uned dan 7, felly penderfynwyd cadw’r drefn
- Swydd Gofalwr – Cadarnhaodd Mr Phillips fod Mr John Stone wedi ei benodi i’r swydd a
rhoddodd gefndir Mr Stone i’r Bwrdd.
- Arolwg Tân – Nid oedd unrhyw faterion oedd angen sylw.
- Cytunodd y llywodraethwyr bod angen i’r ysgol anfon llythyr yn lleisio siom a phryder at
rieni sy’n cymryd eu plant ar wyliau yn ystod profion yr ysgol.
- Cyhoeddodd Mrs N Barlow bod y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi codi a rhoi mwy na £23,000
i’r ysgol ers 2014, ac roedd y bwrdd eisiau mynegi diolch mawr iawn iddynt am eu gwaith.
- Roedd y llywodraethwyr yn hapus iawn gyda sefyllfa ariannol yr ysgol.
- Diolchwyd yn fawr i’r llywodraethwyr a’r rhieni am eu cefnogaeth dros y flwyddyn.

Y PENNAETH

GAIR GAN Y PENNAETH
Hoffwn, ar ran y staff a’r disgyblion, estyn gair o ddiolch i’r Llywodraethwyr ac i’r rhieni am y
cydweithio effeithiol a fu yn 2017-18. Mae hinsawdd gydweithredol yn perthyn i’r ysgol ac mae’r
awyrgylch positif yma wedi golygu bod Ysgol y Llys yn parhau i lwyddo a ffynnu.
Mawr hyderaf y bydd cynnwys yr adroddiad yma’n rhoi darlun o’r hyn a ddigwyddodd yn Ysgol y Llys
yn 2017-18. Mae gennym bolisi drws agored yma yn yr ysgol, sy’n ein galluogi i fynd i’r afael â
materion sydd yn bwysig i ni oll fel rhan-ddeiliaid a chymuned yr Ysgol.

PERFFORMIAD YR YSGOL YN YR ASESIADAU DIWEDD BLWYDDYN 2 A
DIWEDD BLWYDDYN 6
Mae’r ysgol yn falch iawn gydag asesiadau’r disgyblion yn y ddau Gyfnod Allweddol. Mae’r
canlyniadau rhagorol yn adlewyrchiad o waith caled y disgyblion, y staff a chydweithrediad y rhieni /
gwarcheidwaid. Mae’r ysgol yn perfformio’n dda o’i gymharu ag ysgolion tebyg yn sirol ac yn
genedlaethol.

SUT MAE’R LLYWODRAETHWYR YN CYFRANNU AT WELLA PERFFORMIAD
DISGYBLION
Mae gan y Corff Llywodraethol Is-bwyllgor Cwricwlwm sy’n cyfarfod bob tymor ac ymhlith yr agenda
mae ffocws ar safonau disgyblion. Ceir adroddiadau gan gydlynwyr sy’n cyfeirio at safonau
perfformiad a gweithdrefnau Unedau’r ysgol. Mae aelodau o’r Corff hefyd wedi bod allan i ymweld â
dosbarthiadau fel rhan o’u ‘Teithiau Dysgu’. Mae’r Llywodraethwyr yn adrodd yn ffurfiol ar y broses
hon ac mae’r deilliannau’n cael eu rhannu â’r staff.

HYFFORDDIANT MEWN SWYDD ATHRAWON 2017-18
Dyma flas o Hyfforddiant mewn Swydd Staff yr ysgol. Gallwch gael rhagor o fanylion yn yr ysgol:
Aelod y Staff

Dyddiad

Hyfforddiant

Holl Staff
Holl Staff

04/09/17
18/10/17

Athrawon Cyfnod Sylfaen ac
Adran Iau
Athrawon Cyfnod Sylfaen ac
Adran Iau

06/11/17

Creu gweledigaeth ysgol gyfan- Pennaeth
Hyfforddiant Staff ar Fframwaith Arolygu
Newydd ESTYN
Defnyddio Fframwaith Cymhwysedd Digidol i
addasu Cynlluniau Gwaith Canolig.
Cyflwyniad i Safonau Proffesiynol Newydd
Athrawon

11/07/18

CYFLEOEDD A GAFWYD I RANNU GWYBODAETH AM SAFONAU AC ARFERION
DA GYDA’R RHIENI
Mae yna bartneriaeth ragorol yn bodoli gyda’r rhieni. Yn ystod y flwyddyn trefnwyd:









Nosweithiau Agored ar ddechrau’r tymor academaidd newydd - estynwyd croeso i Bennaeth
Ysgol Glan Clwyd i roi cyflwyniad i rieni plant yr Uned dan 12.
Gwahoddwyd y rhieni i ddod i brynhawniau agored yn yr ysgol.
Cafwyd noson dargedau’r disgyblion yn Nhymor yr Hydref.
Gwahoddwyd y rhieni i’r Gwasanaeth Diolchgarwch a’r Cyngerdd Nadolig blynyddol
Gwahoddwyd y rhieni i fabolgampau’r Ysgol
Gwahoddwyd y rhieni i Nosweithiau Agored yn y Gwanwyn lle cawsent gyfle i weld llyfrau
gwaith eu plant.
Cafwyd cyfarfod rhwng rhieni plant sy’n derbyn cefnogaeth a’r athrawon ADY.
Cafwyd cyfarfod ar gyfer rhieni plant y meithrin oedd am gychwyn yn yr ysgol (Gorffennaf).

SYLWADAU AM BRESENOLDEB YR YSGOL
Sut mae’r ysgol yn ceisio gwella Presenoldeb
Mae’r ysgol yn ceisio gwella presenoldeb disgyblion drwy lythyru rhieni’n gyson ynglŷn â
phresenoldeb dosbarthiadau ac atgoffa rhieni am weithdrefnau’r ysgol a rhai Sir Ddinbych. Mae’r
ysgol yn danfon llythyr at rieni i bwysleisio prydlondeb ac i dynnu sylw at y sefyllfa lle mae rhai’n
cymryd gwyliau yn ystod tymor yr ysgol. Mae’r ysgol yn cysylltu â rhieni / gwarcheidwaid lle mae
lefel presenoldeb yn isel neu yn anghyson.

Targed Presenoldeb yr ysgol yn 2017-18
Targedau presenoldeb am y flwyddyn addysgol 2018-19- 96%
Targedau presenoldeb am y flwyddyn addysgol 2019-20- 96.2%
Targedau presenoldeb am y flwyddyn addysgol 2020-21- 96.4%

HUNANARFARNU A’R CYNLLUN DATBLYGU YSGOL- Targedau 2018-19

Rydym am ddiwygio ein
darpariaeth Gwricwlaidd i
gyd-fynd ag argymhellion
yr Athro Donaldson yn ei
adroddiad ‘Dyfodol
Llwyddiannus’.

Fel ysgol iach, rydym
am barhau i fireinio
systemau’r ysgol er
mwyn hybu meddylfryd
iach plant, staff a
disgyblion. Trwy hyn,
anelwn i ennill
cymhwyster Cam 6
Ysgolion Iach

Rydym am barhau i wella
systemau Asesu ar gyfer
dysgu’r ysgol- rôl
disgyblion wrth gynllunio’r
Cwricwlwm ac wrth asesu
ei gwaith ei gilydd.

Sut rydym am
wella Ysgol y
Llys yn 20182019?

Rydym am barhau i
godi lefelau
presenoldeb disgyblion
drwy osod targed heriol
o 96% i bawb ar gyfer y
flwyddyn
Rydym am barhau i
fuddsoddi mewn offer
technoleg i ddisgyblion gan
gynnwys chrome
books/llechi a rhaglenni arlein er mwyn codi safonau
cymhwysedd digidol
disgyblion.

Rydym am ddatblygu
ymhellach ethos ac
addysgeg y Cyfnod
Sylfaen gyda’r
pwyslais ar ddysgu
trwy brofiad er mwyn
ateb gofynion pob
unigolyn.

Byddwn yn parhau i
ddatblygu safonau’r
Gymraeg drwy’r ysgol ac yn
parhau i gefnogi elfennau
allweddol y Siarter Iaith
Gymraeg. Ar ôl ennill y
wobr arian ym mis
Gorffennaf 2017 byddwn yn
gweithio tuag at ennill y
wobr aur.

SUT MAE’R LLYWODRAETHWYR YN CYFRANNU AT WELLA SAFONAU A
PHROFIADAU
Mae’r Llywodraethwyr yn derbyn adroddiadau manwl gan athrawon/cydlynwyr am ddarpariaeth
gwricwlaidd yr ysgol. Maent hefyd yn derbyn Adroddiadau’r Pennaeth sy’n cyfeirio at safonau a
phrofiadau disgyblion. Caiff y Llywodraethwyr gyfle i holi a thrafod a gwneir nodyn o’r drafodaeth
hon yng nghofnodion Cyfarfodydd Llawn y Corff. Mae’r Llywodraethwyr hefyd wedi derbyn a
thrafod ystod eang o bolisïau cwricwlaidd, sy’n nodi gweithdrefnau’r ysgol.

Tymor yr Hydref

Tymor y Gwanwyn

Tymor yr Haf

Asesu

Mathemateg

TGCH

*Cymraeg

*Rhifedd ar draws y

*Addysg Gorfforol

*Cerdd
*ABCH
*ABCH (Cyfnod Sylfaen)
*Addysg Rhyw
*Datblygiad Cynaliadwy

Cwricwlwm
*Rhif (Cyfnod Sylfaen)
*Gwaith Cartref

*Corfforol
(Cyfnod Sylfaen)
*Dinasyddiaeth Byd Eang

*Ysgol Goedwig
*Bwyd a Ffitrwydd
*ADY
*Llythrennedd ar draws
y Cwricwlwm

GWEITHREDU AR ÔL ADOLYGU POLISIAU
Mae’r datblygiadau’n cael eu monitro’n gyson yn y cyfarfodydd tymhorol. Mae staff o’r ysgol wedi
derbyn hyfforddiant pellach ar ddiogelu plant a gweithredu gweithdrefnau ysgol awtistiaeth gyfeillgar
gan ein cydlynydd ADY a gan ein Seicolegydd Addysg. Mae’r ysgol wedi gwella’r cyfathrebu gyda’r rhieni
drwy fabwysiadau ap ‘Our Schools App’. Rydym hefyd wedi datblygu ardal tu allan yr Uned dan 7 eleni.

UNRHYW NEWIDIADAU ERS CYHOEDDI LLAWLYFR YR YSGOL
Ni chafwyd unrhyw newidiadau.

CYLLIDEB YR YSGOL
Sut mae’r ysgol yn defnyddio’r arian a dderbynnir
Defnyddiwyd cyllideb yr ysgol i sicrhau'r profiadau addysgol gorau i’r disgyblion ac i sicrhau
adnoddau addas ar eu cyfer. Mae’r ysgol yn defnyddio cyllid ychwanegol i dargedu llythrennedd a
rhifedd.

Grantiau mae’r ysgol yn eu derbyn
Grant Amddifadedd Cymdeithasol - Mae’r Grant Amddifadedd Cymdeithasol yn cael ei ddefnyddio’n
bwrpasol er mwyn diwallu anghenion disgyblion penodol, trefnwyd adnoddau a staff ychwanegol i
gefnogi a chodi safonau yn y meysydd yma.

Rhoddion i’r ysgol
Mae’r Corff Llywodraethol yn ddyledus iawn i Gymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol y Llys am eu
gwaith diflino i godi arian i brynu adnoddau i’r ysgol ac i’r unedau. Mae’n gwneud hyn drwy gynnal
nifer fawr o weithgareddau yn ystod y flwyddyn, yn cynnwys Disgo’r Hydref a Disgo Santes
Dwynwen, Ffair Nadolig a Ffair Haf a Gweithgareddau Creu Cerdyn Nadolig. Yn ystod 2017-18
cyfrannodd y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon £3,720.00 tuag at yr ysgol. Mae’r arian yma wedi
galluogi i’r ysgol brynu’r canlynol:
Chrome books
Siediau i’r dosbarth awyr agored
Llyfrau
Camerâu
Geiriaduron Rhydychen /Thesawrws 6 o bob un (Cymraeg a Saesneg)
Delweddwr
Rhwyd Pêl Fasged
Chwarae rôl - Cegin
Gwisgoedd/Dolïau ethnig
Co’ Bach USB i’r ymadawyr
Lolis i’r mabolgampau
Lluniaeth ar gyfer trip y Nadolig

Costau teithio'r Llywodraethwyr
Ni dalwyd unrhyw gostau teithio na chostau eraill i’r llywodraethwyr yn ystod y flwyddyn 2017-18.
Hoffwn ddiolch i’r llywodraethwyr am roi eu gwasanaeth yn wirfoddol er budd yr ysgol.

GWEITHGAREDDAU

CHWARAEON A GWEITHGAREDDAU ALLGYRSIOL
Mae’r ysgol yn darparu amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon ym mhob agwedd o Addysg
Gorfforol. Mae’r disgyblion yn meithrin sgiliau a phrofiadau o’r Meithrin i fyny i Flwyddyn 6. Mae’r
ysgol wedi cystadlu mewn nifer o gampau eleni gan gynnwys nofio, trawsgwlad, rygbi, pêl-droed,
gymnasteg, pêl-rwyd, athletau a chriced.
Mae gennym raglen allgyrsiol eang sy’n anelu at ddiddordebau holl ddisgyblion yr ysgol. Mae’r
gweithgareddau yng Nghyfnod Allweddol 2 yn cynnwys chwaraeon, pêl-droed, rygbi, athletau a phêl
rwyd.
Mae cysylltiad cryf yn bodoli rhwng yr ysgol â mudiad yr Urdd ac mae disgyblion yn cael profiadau
cyfoethog wrth ddilyn rhaglen weithgareddau’r flwyddyn. Pob blwyddyn mae staff yr ysgol yn
paratoi disgyblion ar gyfer yr eisteddfodau cylch, rhanbarthol a chenedlaethol ac yn profi llwyddiant
mewn amrywiol feysydd ar lefel genedlaethol.

YMWNEUD YR YSGOL Â’R GYMUNED
Mae Ysgol y Llys yn rhan annatod o’r gymuned leol. Mae’r ysgol yn gwneud defnydd arbennig o
adnoddau lleol gan gynnwys llyfrgell y dref, Canolfan Hamdden y Nova, Capeli Bethel a Rehoboth ac
Eglwys y Plwyf, ynghyd ag archfarchnadoedd lleol. Yn ehangach, rydym yn cefnogi gweithgareddau’r
Ŵyl Gerdded yn flynyddol - rydym yn credu’n gryf mewn addysgu’r plant am eu milltir sgwâr. Bu’r
ysgol ar nifer o ymweliadau addysgol gan gynnwys Caerdydd, Pentrellyncymmer, Erddig, Castell
Rhuddlan a Chastell Bodelwyddan. Bu’r ysgol yn perfformio i fudiadau lleol ac mae cefnogaeth dda
iawn i gyngherddau ysgol adeg y Nadolig ac yn ystod cyfnod y Diolchgarwch.
Cynhaliwyd gweithgareddau i hybu dealltwriaeth y plant am godi arian at achosion da yn ystod y
flwyddyn. Casglwyd symiau hael ar gyfer Plant Mewn Angen, ar gyfer Motor Niwron ac ar gyfer Apêl
Eisteddfod yr Urdd 2020.

CYSYLLTIADAU GYDA’R HEDDLU
Mae gennym berthynas da iawn â Swyddog Cymunedol yr Heddlu, sef PC Catrin Brown. Mae PC
Catrin Brown yn cydweithio â’r ysgol i greu rhaglen gynhwysfawr o ymweliadau Uned sydd wedi eu
seilio ar ddiogelwch disgyblion.

HYBU A DIOGELU IECHYD Y DISGYBLION
Yn 2018 clywsom ein bod wedi ennill Cymhwyster Cam 5 Ysgolion Iach. Mae gennym ystod eang o
glybiau ar ôl ysgol i’r disgyblion ac maent yn eu cefnogi’n dda. Rydym yn cystadlu bob blwyddyn yng
Nghystadlaethau Chwaraeon yr Urdd boed hynny mewn pêl-droed, rygbi, nofio, athletau neu
gymnasteg.

Mae ffens o amgylch perimedr yr ysgol ac mae angen ffob electronig i gael mynediad i’r ysgol. Mae
systemau cadarn o fewn yr ysgol i Ddiogelu’r Disgyblion ac mae pob aelod o’r staff wedi derbyn
hyfforddiant mewn materion Diogelwch Plant. Mae’r Pennaeth ac aelodau o’r Uwch Dîm wedi
mynychu Hyfforddiant Lefel 3 Amddiffyn Plant a drefnir gan yr Awdurdod. Mae gan y corff
Llywodraethol hefyd gynrychiolydd sydd â chyfrifoldeb dros Ddiogelwch Disgyblion.

TREFNIADAU A CHYFLEUSTERAU TOILED
Mae gan yr ysgol nifer addas o doiledau ar gyfer y disgyblion sydd wedi eu cofrestru yn yr ysgol.
Mae’r cyfleusterau’n cael eu glanhau’n ddyddiol gan wasanaeth glanhau'r Awdurdod Addysg.
Llwyddwyd i adnewyddu toiledau’r Meithrin yn ystod y flwyddyn.

ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL
Mae’r ysgol yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod pob plentyn yn teimlo’n rhan annatod o fywyd a
gwaith yr ysgol ac yn cyflawni eu potensial fel unigolion. Mae’r ysgol yn adolygu'r polisi Anghenion
Dysgu Ychwanegol yn rheolaidd er mwyn sicrhau cefnogaeth addas i ddisgyblion. Mae ein cydlynydd
ADY, sef Mrs Glesni Thomas hefyd yn eiriolydd i Glwstwr Glan Clwyd ar gyfer newidiadau arfaethedig
sy’n digwydd ym maes ADY. Cyswllt y Corff Llywodraethol gyda materion ADY yw Mr Siôn Huw
Davies.

DISGYBLION GYDAG ANABLEDDAU
Mae gan y Corff Llywodraethol gynllun Hygyrchedd sy’n sicrhau fod yr ysgol yn cyd-fynd â’u Polisi
Cydraddoldeb. Mae toiledau i’r anabl yn y dderbynfa ac yn yr estyniad. Mae hefyd lifft platfform ar
gael os oes gan blant/ymwelwyr nam corfforol. Yn y maes parcio rydym wedi clustnodi 4 man parcio
i rai ag anableddau.

CYNNAL A CHADW’R ADEILADAU
Ers mis Mehefin 2018, mae gwasanaeth Gofalwr yr ysgol wedi cael ei drosglwyddo i adran Gynnal a
Chadw Sir Ddinbych. Bu i wasanaeth glanhau’r ysgol drosglwyddo i Sir Ddinbych ym mis Chwefror
2018. Mae Is-bwyllgor Iechyd a Diogelwch ac Adeiladau’r Corff Llywodraethol yn cyfarfod bob tymor
i drafod materion yn gysylltiedig â chynnal a chadw’r ysgol. Mae Neuadd yr ysgol ar gael i’w hurio
gan fudiadau. Yn ystod 2017-18, Clwb Karate Adrian Wright oedd yn hurio a hynny ar nos Fawrth a
nos Wener.
Mae safle’r ysgol ar agor yn ystod y gwyliau am fod Clwb Llawen y Llys ar waith yma i roi darpariaeth
gofal plant i rieni sy’n gweithio.

DIOGELWCH YR ADEILADAU/ACHOSION O DORRI I MEWN I’R YSGOL
Yn ystod 2017-18, ni chafwyd unrhyw achos o dorri i mewn i’r ysgol. Mae’r llywodraethwyr yn cynnal
archwiliadau safle bob tymor ac mae camerâu cylch cyfyng ar gael yn yr ysgol.

Y CWRICWLWM
Mae pob pwnc yn y Cwricwlwm Cenedlaethol wedi’i gynnwys ym maes llafur yr ysgol. Y nod yw
paratoi gwaith ar gyfer plant o wahanol alluoedd o fewn y dosbarth gan eu grwpio o ran gallu ac o
ran agweddau cymdeithasol/ffrindiau. Dysgir y plant mewn Unedau cymysg a chaiff y disgyblion gyfle
i ddatblygu fel unigolion o fewn y dosbarth. Rydym yn paratoi at weithredu argymhellion yr Athro
Donaldson yn ei adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’.

Categori Iaith yr ysgol- Ysgol Gymraeg Benodedig

DEFNYDD O’R GYMRAEG YN YR YSGOL
Defnyddir y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 fel y brif iaith ym mhob rhan o
waith cwricwlaidd ac allgyrsiol yr ysgol. Cyflwynir Saesneg i ddisgyblion ym Mlwyddyn 3.










Y Gymraeg yw iaith gyfathrebu naturiol yr ysgol.
Nid oes unrhyw gyfyngiad ar ddefnydd y Gymraeg yn yr ysgol, hyrwyddir y Gymraeg ym mhob
agwedd o fywyd a gwaith Ysgol y Llys.
Mae’r ysgol yn sicrhau, drwy gynllunio gofalus, bod parhad a datblygiad cyson yn y profiadau
o ddefnyddio’r Gymraeg yn holl weithgareddau cwricwlaidd ac allgyrsiol yr ysgol.
Mae disgyblion sy’n hwyrddyfodiaid i’r ysgol yn derbyn cefnogaeth staff ategol ac ariennir y
gefnogaeth hon gan yr Awdurdod am dymor wedi iddynt drosglwyddo i Ysgol y Llys
(Blwyddyn 3 i fyny)
Mae rhan fwyaf y disgyblion yn trosglwyddo i Ysgol Uwchradd Glan Clwyd lle mae cyfleoedd
iddynt barhau i ddatblygu eu defnydd o’r Gymraeg.
Rydym yn cefnogi gweithgareddau’r Urdd yn flynyddol- mae hyn yn rhan annatod o ethos a
gweledigaeth yr ysgol.
Yn 2017-18 comisiynwyd Cwmni Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych i gydweithio â disgyblion
Blynyddoedd 5 a 6 i greu cynhyrchiad dramatig o’r chwedl enwog Culhwch ac Olwen.
Rydym yn flynyddol yn cefnogi perfformiadau Cyfrwng Cymraeg o sioeau ym Mhafiliwn y
Rhyl.

BWYTA AC YFED YN IACH
Mae’r ysgol yn hybu iechyd y disgyblion ac yn awyddus eu bod yn magu patrymau iachus o fwyta ac
yfed. Mae cinio ysgol iachus yn cael ei ddarparu yn ddyddiol ac anogir disgyblion i ddod â phecynnau
bwyd iach i ginio. Mae’r siop ffrwythau ar agor yn ddyddiol ac mae digon o ddŵr ar gael i’r
disgyblion, anogir pob disgybl i ddod â photel blastig bwrpasol i’w llenwi yn ystod y dydd.

SUT MAE’R LLYWODRAETHWYR YN HELPU I GODI SAFON YR IAITH YN YR
YSGOL
Mrs Ruth Jones (Rhiant-lywodraethwraig) yw cyswllt y Corff gyda’r Siarter Iaith Gymraeg. Mae’r corff
yn derbyn gwybodaeth am ddatblygiadau’r ysgol yn erbyn blaenoriaethau’r Siarter mewn
cyflwyniadau gan staff a gan y Cyngor Ysgol. Mae’r llywodraethwyr yn cynnal ‘Teithiau Dysgu’ sy’n eu
galluogi i weld safon iaith y disgyblion ar lawr dosbarth. Trafodir canfyddiadau yng nghyfarfodydd
llawn y corff.

GAIR I GLOI
Gobeithio eich bod wedi cael budd o ddarllen am ddatblygiadau’r ysgol brysur hon. Cofiwch gysylltu
â’r Pennaeth os ydych am wybodaeth bellach am ddatblygiad yr ysgol.
Diolch i chi eto fel rhieni am eich ymrwymiad i'r ysgol, mae eich cefnogaeth yn rhan bwysig o
ddatblygiad addysgol a chymdeithasol eich plant ac o’r diwylliant yma yn Ysgol y Llys.
Mr Mike O’Meara, Cadeirydd y Llywodraethwyr

