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YSGOL Y LLYS 

Polisi Cwricwlwm 

 

Nod y Polisi: 

Nod y polisi yw cyfleu dulliau o sut y cyflwynir y cwricwlwm yn Ysgol y Llys o’r Cyfnod Sylfaen i’r 

Adran Iau. Yn graidd yw’r hyn yw nod yr ysgol i feithrin a datblygu plentyn fel unigolyn ac fel aelod o 

gymdeithas. 

Fel unigolyn rhaid hybu ei d/thyfiant corfforol, meddygol a moesol, a rhoi cyfle iddo/iddi ddatblygu’r 

llawn. Y mae plentyn hefyd yn aelod o gymdeithas a rhaid ei addysgu ar gyfer cymryd ei le yn llawn 

yn y gymdeithas honno. 

 

Golyga  hyn ei fod yn derbyn cwrs addysg yn yr ysgol sydd yn  

*Datblygu’r sgiliau sylfaenol- e.e. siarad, darllen, ysgrifennu, gwrando a sgiliau mathemategol. 

*Datblygu medrau allweddol- gan gynnwys datrys problemau, sgiliau meddwl, sgiliau technoleg 

gwybodaeth a sgiliau ymchwilio. 

*Rhoi cyfle iddo/iddi astudio’i fyd/byd a’i ddehongli. 

*Magu agwedd gymdeithasol iach tuag at ei gyd ddyn. 

*Ei alluogi i dderbyn profiadau amrywiol a chael cyfle i’w mynegi. 

 

Adran Iau (Uned dan 9 a 12 oed) 

Cyrhaeddir yr amcanion uchod drwy weithred y Cwricwlwm 2008 diwygiedig. Fodd bynnag, yn dilyn 

cyhoeddiad Adroddiad yr Athro Donaldson ‘Dyfodol Llwyddiannus’ byddwn yn addasu’r Cwricwlwm a 

gynigir i ddisgyblion yn ôl argymhellion yr adroddiad. Yn unol ag amserlen cerrig milltir Llywodraeth 

Cymru, byddwn wedi ymgorffori’r Cwricwlwm newydd erbyn Medi 2022. 

Gosodir llai o bwyslais yn y Cwricwlwm presennol yma ar gynnwys, ond yn hytrach ar ddatblygu sgiliau 

a medrau allweddol. Rhoddir hyn mwy o gyfleodd i ddilyn trywydd a diddordebau plant, felly o 

ganlyniad yn creu cwricwlwm cyfoes ac apelgar yn unol â diddordebau’r plant. 

Cyflwynir pedwar pwnc craidd gan gynnwys CYMRAEG, SAESNEG, MATHEMATEG A 

GWYDDONIAETH. Yn ogystal â’r pynciau yma, addysgir pynciau sylfaenol gan gynnwys technoleg 

Gwybodaeth, Hanes, Daearyddiaeth, Celf, Cerdd, Dylunio a Thechnoleg, Addysg Gorfforol ac Addysg 

Bersonol a Chymdeithasol. Cyflwynir Saesneg fel pwnc craidd ym Mlwyddyn 3. (Uned dan 9). Mae 

polisi ar gyfer pob agwedd o’r uchod. 

 

Cyfnod Sylfaen 

Cyrhaeddir yr amcanion drwy weithrediad canllawiau’r Cynulliad parthed y Cyfnod Sylfaen. 

Yn fras, ceir 5  maes dysgu, gan gynnwys Rhif, Iaith a Llythrennedd, Gwybodaeth  a Dealltwriaeth 

o’r Byd, Creadigol a Chorfforol. Ceir amlinelliad manwl o raglen a darpariaeth y Cyfnod Sylfaen yn ôl  

polisi Cyfnod Sylfaen Ysgol y Llys. 

 

Ein nod yn Ysgol y Llys yw ceisio sicrhau fod pob plentyn erbyn iddo/iddi gyrraedd unarddeg oed yn 

blentyn fydd yn rhugl yn y ddwy iaith ac yn gallu darllen ac ysgrifennu. Bydd hefyd yn blentyn fydd 

yn ymwybodol o’r byd o’i gwmpas ac yn blentyn a gafodd yn ystod ei yrfa ysgol bob cyfle i ddatblygu 

hyd eithaf ei allu/gallu.  

 

Yn unol â chanllawiau statudol, bydd bob plentyn yn cael ei asesu fel a ganlyn: 



 

*Meithrin a Derbyn- Asesiad Sylfaenol 

*Plant Uned dan 5 7- Asesir yn unol â chanllawiau Asesu’r Cyfnod Sylfaen. (Proffil Cyfnod Sylfaen).  

*Plant yr Adran Iau- Yn unol â pholisi Asesu’r ysgol- yn ffurfiannol ac yn barhaus. Bydd  lefel ar bob 

plentyn ar ddiwedd bob blwyddyn ymhob pwnc ac fe’u nodir ar raglen tracio INCERTS. 

*Ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 seilir Lefelau disgyblion ar Asesiad Athro.  Cedwir tystiolaeth o 

waith / samplau i brofi’r hyn. Atgyfnerthir hyn wrth i staff safoni a chymedroli gwaith yn barhaus 

ymhob oedran- hyn fel staff, ac yn ehangach fel clwstwr.  

 

Bydd y rhan fwyaf o wersi’r plant yn cael eu cyflwyno gan athrawon/staff yn yr Uned dan 5/7 yn ôl 

gofynion y Cyfnod Sylfaen. Yn yr Adran Iau cyflwynir gwersi gan athrawon dosbarth ond defnyddir 

arbenigedd staff i gyflwyno rhai agweddau o’r cwricwlwm. Mae uwch gymhorthyddion yn cefnogi 

cyfnodau CPA athrawon yn yr Adran Iau. 

 

Sicrheir fod y plant yn cael gwaith gwahaniaethol sy’n addas i’w cyrhaeddiad, ac fe gefnogir unrhyw 

blentyn sy’n cael anhawster a cheisir ymestyn y plant mwyaf galluog neu ‘abl a thalentog’. Yn ogystal, 

mae cymhorthydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cefnogi plant sydd ar gam Gweithredu Ysgol a 

Gweithredu Ysgol + yntau yn y dosbarth neu o fewn grŵp bach. 

 

Defnyddir profion safonol (Rhifedd a Llythrennedd) i fesur cynnydd y plant. Defnyddir y wybodaeth 

o’r canlyniadau i sicrhau bod y gwaith a gyflwynir yn y dosbarth yn addas ar gyfer bob plentyn ac i 

adnabod unrhyw gefnogaeth ychwanegol fydd angen ar y plentyn. (Gweler Cynllun Asesu’r Ysgol). 

Defnyddir profion cenedlaethol Darllen a Rhifedd yn bob mis Mai a gwneir defnydd o’r canlyniadau 

fel arf i gynllunio’r cwricwlwm. 

 

 

Cyflwynwyd y polisi yma gerbron y Corff Llywodraethol ar 30.01.18 

Adolygir y polisi yn Ionawr 2020. 

 

 


