Mehefin 2018

Annwyl Rieni
Carwn eich croesawu chi a'ch plentyn i'n hysgol a gobeithio y bydd y pecyn hwn yn
ddefnyddiol.
Mae'r wybodaeth sy'n gynwysedig yn amlinellu athrawiaeth addysgol a threfniant yr ysgol,
ond yr ysbryd y gweithredir hyn sy'n bwysig. Credwn y dylid addysgu mewn awyrgylch
hapus a phleserus ac rydym yn ymgeisio i greu awyrgylch sy'n meithrin hyn yn yr ysgol.
Cofiwch ein bod ar gael i ateb cwestiynau a dileu pryderon a phe cyfyd unrhyw beth
peidiwch â phetruso ynglŷn â chysylltu â ni ac fe wnawn ein gorau i'ch cynorthwyo.
Gobeithiwn y bydd yr amser y byddwch chi a'ch plant yn ei dreulio yn ein mysg yn hapus ac
yn ffrwythlon.
Yn gywir,

D M Phillips
Pennaeth

Gweithgareddau yn yr ysgol
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D M PHILLIPS B.Ed
Pennaeth

Mae Ysgol y Llys yn creu amgylchfyd hapus a diogel i holl blant yr ysgol. Ein nod yw
datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol.

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig, a fydd yn mynnu'r safonau uchaf,
fel bod pob plentyn yn datblygu i’w l/llawn botensial ymhob agwedd.

Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol
ddwyieithog.
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YSGOL Y LLYS

Sefydlwyd yr ysgol fel un gynradd ddwyieithog benodol ddyddiol yn 1975. Dewis y rhieni
yw anfon eu plant i'r ysgol a cheir cymysgedd o Gymry Cymraeg a phlant o gartrefi di
Gymraeg tref Prestatyn a'r ardaloedd cyfagos.

Cymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol ond Saesneg eu hiaith ydy mwyafrif y newydd
ddyfodiaid. Rhaid felly gwneud pob ymdrech posibl i ddysgu'r Gymraeg iddynt mor fuan
ag sydd yn bosibl er mwyn iddynt fedru ymroddi i mewn i fywyd yr ysgol. Erbyn diwedd eu
gyrfa yn yr ysgol hon trosglwyddir y plant i Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.

Amgylchfyd
'Rydym yn ffodus yn Ysgol y Llys bod gennym diroedd eang a deniadol i'r plant chwarae
arnynt ac sydd yn ddelfrydol i'w defnyddio yng nghyswllt y Cwricwlwm Cenedlaethol a’r
Cyfnod Sylfaen. Mae gennym neuadd gydag offer gymnasteg ragorol; dosbarth i’r Cylch
Meithrin a Meithrin Mwy. Defnyddiwn y goedwig yn rheolaidd fel adnodd dysgu.
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Pennaeth:
Mr Dyfan Mael Phillips B Add

Cadeirydd y Llywodraethwyr:

Mr M O’Meara
7 Second Avenue
Prestatyn
LL19 7LN
Ffon: 01745 859139

Cyfarwyddwr Addysg a Diwylliant:

Cyfarwyddwr Corfforaethol Dysgu Gydol Oes
Cyngor Sir Ddinbych
Swyddfeydd y Cyngor
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN
Ffôn: 01824 706016
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Aelodau Staff
Mr Dyfan M Phillips, B.Add (Pennaeth)
Mr Rhys Griffith B.A (Dirprwy Bennaeth)
Mrs Julie Baskeyfield B. Add
Miss Mererid Ellis
Megan Clarke B.A.
Mrs Ffion Pritchard Davies B.Add
Miss Sophie Edwards
Ms Bethan Hughes B.Add
Mrs Aurona Jones B.A.
Miss Alaw Pugh Jones
Mrs Sian Jones B.A
Mr Sion Jones B.A
Mrs Nerys Morgan B.A.
Mrs Caren Morris B.A.
Mrs Glesni Thomas B.Add
Mrs Arfona Williams B.Add
Mrs Emma Robertshaw (Miss Laura Humphreys dros cyfnod mamolaeth)
Uwch Gymhorthwyr Dysgu
Mrs Bethan McCabe
Mrs Carys Bunnell
Cymhorthwyr Dysgu
Miss Jane Ellis - NNEB
Mrs Rhianwen Rees Mason - NNEB
Mrs Sylvia Holland - B.Tech Diploma
Gweithwyr Cefnogi Dysgwyr
Miss Jade Blythin
Mrs Joyce Doyle - B.Tech Diploma
Mrs Paula Evans
Miss Hanna Wyn Hughes
Miss Catherine Roberts
Mrs Ceri Thomas
Miss Emily Davies
Miss Laura Farrell
Ysgrifenyddes

Mrs Sandra Ward

Goruchwylwyr Amser Cinio Mrs Paula Evans, Miss Catherine Roberts, Miss Alison Jones

Cogyddes
Cynorthwyydd Gegin
Gofalwr yr Ysgol
Glanhawyr yr Ysgol

Ms Tina Seymour
Mrs Dawn Farrell, Ms Sarah O’Neill
Mr John Stone (Mr John Price Dros dro)
Mrs M Stephens,/Mrs D Sandiford/Mrs D Owen
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Llywodraethwyr yr Ysgol

Cadeirydd:

Mr M O’Meara

(Llywodraethwr wedi ei gyfethol)

Mrs N Barlow

(Rhiant Lywodraethwr)

Mrs M Davies

(Llywodraethwr wedi ei chyf ethol)

Mr S Davies

(Llywodraethwr wedi ei gyfethol)

Mrs G Humphreys

(Llywodraethwr yr Awdurdod A.A.L.L.)

Mrs A Jones

(Llywodraethwr yr Athrawon)

Parchedig B H Jones

(Llywodraethwr yr Awdurdod A.A.L.L.)

Mrs R Jones

(Rhiant Lywodraethwr)

Mrs C Jones-Rowe

(Rhiant Lywodraethwr)

Mr D Lloyd

(Rhiant Lywodraethwr)

Cynghorydd P. Penlington

(Cynrychiolydd Cyngor y Dref)

Mrs C Thomas

(Staff Lywodraethwr)

Mr Dyfan Phillips

(Pennaeth)

Clerc y Llywodraethwyr
Mrs Sian Jones
10 Erw Wen
Trelawnyd
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 6DH

8

Dyddiadau Gwyliau 2018-19

Ysgol yn agor i'r plant - ddydd Mercher, 05 Medi 2018
HMS

-

dydd Llun, 03 Medi 2018
dydd Mawrth, 04 Medi 2018

Hanner Tymor

-

cau dydd Iau , 25 Hydref 2018
agor dydd Llun 05 Tachwedd 2018

HMS

-

dydd Gwener, 26 Hydref 2018

Nadolig

-

cau dydd Gwener, 21 Rhagfyr 2018
agor dydd LLun 07 Ionawr 2019

Hanner Tymor

-

cau dydd Iau, 21 Chwefror 2019
agor dydd LLun 04 Mawrth 2019

HMS

-

dydd Gwener, 22 Chwefror 2019

Pasg

-

cau dydd Gwener, 12 Ebrill 2019
agor dydd Mawrth, 30 Ebrill 2019

HMS

-

dydd Llun, 29 Ebrill 2019

Gŵyl Fai

-

dydd Llun, 06 Mai 2019

Sulgwyn

-

cau dydd Gwener, 24 Mai 2019
agor dydd Llun, 03 Mehefin 2019

Ysgol yn cau

-

dydd Gwener, 19 Gorffennaf 2019

HMS

-

dydd Llun, 22 Gorffennaf 2019
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Trefniadaeth Derbyn Plant
Derbynnir plant i'r Uned dan 5 i’r flwyddyn ysgol Meithrin am bum bore neu brynhawn yr
wythnos cyn belled â'u bod wedi cyrraedd eu pedwerydd pen-blwydd yn ystod y flwyddyn,
h.y. rhwng Medi 1af ac Awst 31ain.
Yn yr un modd derbynnir plant yn llawn amser i'r Dosbarth Derbyn os ydynt yn cyrraedd
pump oed cyn diwedd y flwyddyn addysgol. Gall rhieni sy'n ystyried anfon eu plant i'r
ysgol drefnu ymweliad i dderbyn mwy o wybodaeth trwy gysylltu â'r Pennaeth ymlaen llaw.
Yn ystod tymor yr haf, gwahoddir rhieni plant newydd i'r ysgol un min nos i gyfarfod a'r
Pennaeth a'r Staff i egluro trefniant dysgu yn y Cyfnod Sylfaen ac i drafod unrhyw
broblemau yn anffurfiol.
Yn ogystal â hyn yn ystod y cyfnod hwn hefyd gwahoddir rhieni plant newydd i
ddod a'u plant i'r ysgol i dreulio ychydig o amser yn y Dosbarth Meithrin. Mae'r profiad
yma heb amheuaeth yn helpu'r plant yn eu hawyrgylch newydd ar ddechrau eu gyrfa yn yr
ysgol.
Mae llawer o'r plant sy'n bwriadu dod i'r ysgol yn mynychu'r Cylch Meithrin a gynhelir bob
dydd a Chylch Ti a Fi ar brynhawn Mercher sy'n cael eu rhedeg dan nawdd y Mudiad
Ysgolion Meithrin. Fe gynhelir y ddau grŵp yma yn adeilad yr ysgol ac mae'r plant sy'n eu
mynychu yn manteisio yn fawr o gael arfer o fod yn yr ysgol a hefyd o fod mewn awyrgylch
Gymreig. Gellir cysylltu gyda'r ysgol am fwy o wybodaeth.

Oriau
Meithrin
Babanod
Iau

9.15 y b - 11.45 y b (sesiwn y bore)/12.30 – 3.00 (sesiwn y prynhawn)
8.55 y b - 12.00 : 12:55 y p - 3.00 y p
8.55 y b - 12.00 : 12:55 y p - 3.15 y p

Oriau a dreulir yn dysgu'r plant

Cyfnod Sylfaen
Iau

21 awr 15 munud
23 awr 40 munud

Gofynnir i rieni plant y bore/prynhawn dosbarth Meithrin ddod a’i plentyn i’r dosbarth gan
ddefnyddio drwsDosbarth Meithrin yr Uned Dan 5 - hynny yw, y drws wrth fan chwarae
allanol yr Uned Dan 5, tu cefn i adeilad yr ysgol. Agorir giatiau’r Cylch am 8:45. Ni
chaniateir mynediad cyn hyn. Disgwylir i bob rhiant sy’n casglu ei plentyn o’r Meithrin am
11.45 a 3.00 o’r gloch aros tu allan yr un drws (fel uchod), ac yna bydd aelod a’r staff yn
trosglwyddo’r plentyn i’w gofal.
Bydd plant y Dosbarth Derbyn yn cerdded lawr dreif yr ysgol o dan oruchwyliaeth y staff
am 3.00 y prynhawn i gyfarfod eu rhieni wrth giât yr ysgol. Yn y boreau bydd angen i’r
rhieni ddod a’u plant at ddrws y Dosbarth Derbyn (y dosbarth newydd) tu cefn i’r Uned
Dan 5. Bydd y drws ar agor o 8.50 y bore hyd 9.00 o’r gloch.
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Prydau Ysgol a Llefrith
Paratoir prydau bwyd yn yr ysgol. Mae pryd ffurfiol i'r plant a bydd llefrith ar gael yn
ystod yr amser chwarae boreol, i'r Cyfnod Sylfaen yn unig. Os teimlwch y gallai eich
plentyn fod a'r hawl i gael prydau bwyd am ddim, gofynnwch os gwelwch yn dda yn yr ysgol
am ffurflen gais o’r swyddfa. Bydd hon yn cael ei thrin yn gyfrinachol yn Adran Addysg
Sir Ddinbych. Mae rhan wedi ei neilltuo yn yr ystafell ginio lle gall plant sy'n dod a'u cinio
eu hunain fwyta dan arolygaeth ond gan fod Ysgol y Llys yn ysgol iach gofynnwn i chi
sicrhau fod cinio eich plentyn yn cynnwys bwydydd iach.

Taliadau am ginio Ysgol, Teithiau, gwersi Nofio, a.y.b.
Carem ichi wneud eich taliadau drwy'r system ddiogel ar-lein ParentPay gan
ddefnyddio’ch cerdyn credyd neu ddebyd. Trwy ParentPay, rydych yn rhydd i dalu pryd
bynnag a lle bynnag sy’n gyfleus i chi, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos - gan
ddefnyddio’r dechnoleg fwyaf diogel ar y rhyngrwyd.
Bydd gennych gyfrif ar-lein diogel, ac yn ei weithredu gan ddefnyddio enw defnyddiwr a
chyfrinair unigryw. Byddwch yn cael eich annog i newid y rhain a’u cadw’n ddiogel. Mae
talu’n syml iawn ac mae ParentPay yn cadw cofnod o’ch taliadau i chi eu gweld unrhyw bryd.

Cyfraniadau Gwirfoddol
Mae'r Llywodraethwyr yn neilltuo'r hawl i ofyn am gyfraniadau gwirfoddol ar gyfer teithio
o fewn oriau'r ysgol (e.e. gwersi nofio)

Cyfathrebu ar Lein
Mae gan yr ysgol wefan ddefnyddiol, sef www.ysgolyllys.co.uk . Yno ceir wybodaeth a
lluniau diweddaraf am yr ysgol ynghyd a dyddiadau/calendr digwyddiadau am y flwyddyn.
Hefyd, mae gennym gyfrif trydar swyddogol sef @YYllys – caiff ei ddiweddaru’n gyson ac
yn ffordd effeithiol o rannu gwybodaeth. Hefyd gwneir defnydd o’r ‘app’ ‘Our Schools
App’. Mae posib ei lawrlwytho am ddim ar eich tabled/iPad/ffon symudol SMART!
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Polisi Codi Tal
Codi Tal
Mae'r Corff Llywodraethol yn neilltuo'r hawl i godi tal yn yr amgylchiadau canlynol am
weithgareddau a drefnir gan yr ysgol:
a) hyfforddiant cerddorol sydd heb fod yn rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol
b) gweithgareddau y tu allan i oriau'r ysgol sydd heb fod yn rhan o'r
Cwricwlwm Cenedlaethol neu Addysg Gorfforol e.e. clybiau a drefnir ar ôl oriau'r ysgol
c) teithio y tu allan i oriau'r ysgol
d) llety yn ystod y gweithgareddau preswyl canlynol sy'n digwydd o fewn a thu allan i
oriau ysgol:ymweliadau a Phentrellyncymer
ymweliadau a Glan-llyn, Bala
ymweliadau a Chaerdydd

(Blwyddyn 4)
(Blwyddyn 5)
(Blwyddyn 6)

e) pan niweidir neu collir eiddo neu offer sy'n perthyn i'r ysgol mewn canlyniad i
ymddygiad disgybl
(f) byrbryd iach yn ystod yr egwyl.

Cyngherddau Ysgol/Gwasanaethau Arbennig
Mae llawer o achlysuron pryd y gwahoddir rhieni a chyfeillion i gyngherddau a
gwasanaethau arbennig, a gwerthfawrogir eu cefnogaeth yn fawr iawn, yn enwedig gan y
plant.

Trosgwlyddo i Ysgol Uwchradd
Bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion Ysgol y Llys yn trosglwyddo i Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy.
Mae ffurfflenni dewis ar gael ar wefan Cyngor Sir Ddinbych, i rieni eu cwblhau, ar
gychwyn y flwyddyn academaidd.
Mae cydweithio agos rhyngom ag Ysgol Glan Clwyd, a bydd cyfle i’r plant ymweld a’r ysgol
Uwchradd nifer o weithiau o Flwyddyn 5 ymlaen. Caiff y rhieni gyfle i ymweld â'r ysgol
cyn y trosglwyddiant.
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Cyswllt Ysgol Cartref
Ar fynediad i’r ysgol, mae disgyblion a rhieni yn arwyddo cytundeb ysgol cartref, sydd yn
nodi cytundeb yr ysgol, cytundeb rhieni a chytundeb disgybl. Pwrpas y cytundeb yma yw
hybu partneriaeth rhwng yr ysgol a’r cartref er budd addysg y plentyn ac er mwyn ein
galluogi i gydweithio’n fwy effeithiol. Caiff y cytundeb ei gyflwyno a’i arwyddo yn
flynyddol gan y rhieni, ysgol a’r plant.
Cyswllt a'r Gymuned
Credwn na fedr yr ysgol fodoli fel uned ar ei phen ei hun ac y dylem gyfrannu i'r gymuned
yr ydym yn bodoli ynddi. Cymerwn gamau pendant tuag at hyn drwy gymell y disgyblion
i ddosbarthu anrhegion diolchgarwch i'r henoed, ymuno yng Ngwasanaeth Carolau'r
Gymuned, noddi elusennau lleol, gwahodd aelodau o'r gymuned i weithgareddau'r ysgol ac
annog defnydd lleol o gyfleusterau'r ysgol. Rydym hefyd yn cyfrannu'n fisol tuag at
gynnal ac addysgu plentyn bach yn yr India. Trwy hyn bydd y disgyblion yn dysgu
darganfod eu lle yn y gymuned a bydd datblygiad personol yn cael ei gyfoethogi.
Llanw'r Llys
Cynhyrchir cylchgrawn ysgol yn flynyddol. Gwaith plant Blwyddyn 6 yw golygu, trefnu a
chynhyrchu'r papur. Wedyn maent yn ei werthu i'r rhieni ac i'w cyfeillion yn y gymuned.

Cymdeithas Rhieni a Staff
Dibynnwn yn drwm ar y Gymdeithas yma am arian ychwanegol a thrwy eu hymdrech rydym
wedi gallu prynu cyfresi darllen amrywiol, offer a gwerslyfrau. Yn flynyddol cynhelir Ffair
Dolig, Ffair Hâf a threfnir nifer o weithgareddau eraill megis disgos, nosweithiau ffilm.
Heb gefnogaeth y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon buasai’r ysgol yn fyr iawn o adnoddau.
Mawr yw ein diolch iddynt.
Croesewir pob rhiant i ymuno a'r Pwyllgor ac mae'r gefnogaeth a roir i'r gweithgareddau a
drefnir yn cael ei werthfawrogi yn fawr.

Ymdrin â chwynion
Mae’r ysgol yn croesawu rhieni i mewn i’r ysgol bob amser. Os oes gennych bryder am
rywbeth neu yn anhapus gyda sefyllfa arbennig cofiwch ddod a hyn i sylw athro/athrawes
eich plentyn neu’r Pennaeth mor fuan ag sy’n bosib. Os nad ydych yn hapus gyda’r ymateb
a gewch yna cewch wedyn wneud cwyn ffurfiol i’r Bwrdd Llywodraethol trwy'r Rhieni
Lywodraethwyr neu’r Clerc. Os ydych am gymryd y cwyn gam ymhellach yna dylid cysylltu
gyda’r Awdurdod Addysg Leol. 01824 708023.
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POLISI DISGYBLAETH
YSGOL Y LLYS
Disgyblaeth Bendant
Yn Ysgol y Llys rydym wedi mabwysiadu ac addasu dull "Disgyblaeth Bendant" o ddisgyblu
drwy'r ysgol. Mae'r dull wedi cael ei gymeradwyo gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych.
Yn ein 'hysgol rydym wedi datblygu disgyblaeth bositif ac mae gennym system wobrwyo e.e.
Uned Dan 12: Pwyntiau llysoedd, Seren (Sêr) yr Wythnos, tocynnau iaith.
Uned Dan 9: Enw yn y bocs neu Fuwch Goch Gota, Pwyntiau grŵp a thai, Seren (Sêr) yr
Wythnos, tocynnau iaith.
Uned Dan 7: Sticeri, Siaradwr Cymraeg yr Wythnos, Amser Aur, Disgybl yr wythnos,
tocynnau iaith.
Uned dan 5: Siaradwr Cymraeg yr Wythnos, tocynnau iaith, tedi mynd adref.
Ar ddechrau pob blwyddyn addysgol mae plant yn cael eu hannog i greu rheolau dosbarth
eu hunain- Y nhw sy'n berchen ar y rheolau hyn.
Yna fe gyflwynir/adolygir y drefn Disgyblaeth Bendant o geryddu - mae ei lwyddiant yn
dibynnu ar y ffaith fod y plant yn gyfarwydd hefo'r broses a'r canlyniadau os ydynt yn
torri'r rheolau.
Mae'r drefn ceryddu fel a ganlyn:
1. RHYBUDD ar lafar.
2. Rhybudd ar y siart
3. Ysgrifennu llythyr yn ymddiheuro/Amser i Feddwl (Uned dan 5)
4. Aros i mewn ( 1-15 munud )
5. Athro/ Athrawes yn cysylltu gyda'r rhieni
6. Pennaeth
7. Cerdyn disgyblaeth/ Rhieni i'r ysgol
8. Gwahardd o'r ysgol
Mae'r camau uchod yn brintiedig yn y dosbarth, ac os yw plentyn yn cael ei geryddu yna
mae'r cam/camau perthnasol yn cael eu nodi yn erbyn enw'r plentyn ac yn cael ei/eu
gweithredu. Mae taflen cofnod i'r athro a'r plentyn gyfeirio ato os/pan fydd angen.
(Nodwch os gwelwch yn dda- ni weithredir Cam 4 yn yr Uned dan 5)
Defnyddir y system AMSER CYLCH fel rhan o bolisi bugeiliol yr ysgol. Yn ystod yr amser
hwn caiff pob plentyn y cyfle i rannu ei deimladau/theimladau mewn awyrgylch ddiogel a
"dim bai". Mae hefyd yn gyfle i'r athro ddod yn ymwybodol o unrhyw broblemau all godi o
bryd i'w gilydd.
Ni chaniateir unrhyw FWLIO yn yr ysgol. Mae’n bwysig eich bod yn rhannu unrhyw
bryderon sydd gennych am eich plentyn gyda’r ysgol-os yn fwli neu yn ddioddefwr. Mae
gan yr ysgol bolisi i drafod bwlio yn agored-i adnabod, ymateb a datrys.
Fel staff teimlwn ei fod yn bwysig eich bod chi, fel rhieni, yn deall proses disgyblaeth yr
ysgol, a gobeithiwn y gwnewch ein cefnogi ni yn y mater yma. Os oes gennych unrhyw
gwestiynau ynglŷn â'r polisi, yna mae croeso i chi gysylltu â'r ysgol.
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Presenoldeb
Mae mynychu'r ysgol yn rheolaidd ac yn brydlon yn bwysig ond os gwelwch yn dda,
peidiwch ag anfon eich plentyn yn rhy gynnar - dim cyn 8.00 i Glwb Llawen y Llys. Os nad
yw eich plentyn yn mynychu’r clwb cyn ysgol, yna disgwylir ef/hi yn yr ysgol ar ôl 8.40. Os
yw'ch plentyn i ffwrdd o'r ysgol gofynnwn i chwi gysylltu â'r ysgol drwy lythyr neu ffôn,
cyn gynted ag sydd bosib, neu bydd rhaid marcio'r gofrestr gydag absenoldeb diawdurdod.
Mae’n gyfrifoldeb arnoch chi i sicrhau bod eich plentyn yn mynychu’r ysgol. Os ydi’ch
plentyn yn absennol heb reswm derbyniol, fe allech chi dderbyn dirwy neu gael achos yn
eich erbyn.
Bydd yr ysgol yn awdurdodi absenoldeb eich plentyn ar ôl derbyn rheswm derbyniol. Mae’r
rhain yn cynnwys:
•
•

salwch
apwyntiadau meddygol neu ddeintyddol na ellir eu methu (os yn bosib fe
ddylech chi drefnu’r rhain ar ôl ysgol neu yn ystod gwyliau’r ysgol)

•

diwrnodau crefyddol

•

materion teuluol eithriadol, fel profedigaeth

•

cyfweliad gyda chyflogwr neu goleg

Ni fydd yr ysgol yn awdurdodi absenoldeb eich plentyn os oedd yn absennol oherwydd y
canlynol:
•

siopa yn ystod oriau ysgol

•

taith diwrnod

•

Gwyliau yn ystod y tymor ysgol

•

pen-blwydd

Os ydi’ch plentyn yn absennol ac nad ydych chi wedi rhoi rheswm dros yr absenoldeb, neu
os nad ydi’r ysgol yn fodlon â’r eglurhad, bydd yr absenoldeb yn cael ei nodi fel un heb ei
‘awdurdodi’, sef triwantiaeth.
Os ydych chi’n credu bod rheswm pan nad oes ar eich plentyn eisiau mynd i’r ysgol, fe
ddylech chi siarad ag athro/ athrawes dosbarth eich plentyn i dderbyn cymorth a
chefnogaeth.
Rhybudd Cosb Benodedig
Os oes gan eich plentyn 10 diwrnod neu fwy o absenoldeb heb awdurdod, neu’n hwyr ar fwy
nag 20 sesiwn (10 diwrnod ysgol), gallech dderbyn Rhybudd Cosb Benodedig.
Os ydych yn talu o fewn 28 diwrnod, y ddirwy yw £60. Os ydych yn talu ar ôl 28 diwrnod,
ond o fewn 42 diwrnod, y ddirwy yw £120. Os nad ydych wedi talu'r ddirwy cosb yn llawn
erbyn y 43ain diwrnod, gellid cymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn.
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Absenoldeb ac Iechyd
Mae Doctor yr ysgol yn archwilio'r plant yn feddygol, a phrofir eu golwg a'u clyw yn yr
ysgol gan y Nyrs yn flynyddol. Bydd arolwg deintyddol yn digwydd yn flynyddol. Mae Nyrs
yr ysgol, Mrs Sioned Davies yn galw'n rheolaidd ac mae croeso i rieni gysylltu â hi yn yr
ysgol neu trwy'r clinic yn Llanelwy, rhif ffôn 01745 448771.
Mae Awdurdod Iechyd Sir Ddinbych yn argymell y dylai plentyn sy'n dioddef o rai
afiechydon aros adref o'r ysgol am leiafrif o Brech yr Ieir
5 niwrnod o ymddangosiad y frech.
Y Frech Almaeneg
6 niwrnod o ymddangosiad y frech.
Y Frech Goch
4 niwrnod o ymddangosiad y frech.
Clwy'r Pennau
5 niwrnod o ymddangosiad y chwydd.
Fodd bynnag mae'n well cysylltu â'ch Meddyg eich hun os nad yw eich plentyn yn teimlo'n
dda. Pe digwydd i'ch plentyn fynd yn wael neu gael ei anafu tra mae yn yr ysgol, dilynir y
drefn a ganlyn:
1) Ffonio'r cartref/man gwaith neu
2) Ffonio perthynas neu ffrind/gymydog
3) Ffonio Doctor neu fynd a'r plentyn i Ysbyty Glan Clwyd
Fe dderbynnir y wybodaeth angenrheidiol pan fydd y rhieni yn cwblhau Ffurflen A a'r
Ffurflen Dderbyn pan fydd y plentyn yn cael ei dderbyn gyntaf i'r ysgol. Mae'n bwysig
eich bod yn gadael i ni wybod os bydd y wybodaeth wedi newid ar unrhyw adeg yn
ystod gyrfa ysgol eich plentyn.
* Apwyntiad - mae Cyngor Sir Ddinbych yn hyrwyddo ffurflenni cadarnhau apwyntiadau
gyda gwasanaeth iechyd. Os oes gan eich plentyn apwyntiad rhaid llenwi’r ffurflen
apwyntiadau â cheir o swyddfa’r ysgol.

Bwyta'n Iach
Rydyn yn hybu'r plant i fwyta'n iach ac felly mae ffrwythau yn cael eu gwerthu yn
ddyddiol bob amser chwarae. Ni chaniateir i’r plant i fwyta siocled/creision na fferins yn
ystod amser chwarae.
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Gofal Bugeiliol a Disgyblaeth yr Ysgol
Rhoddir pob plentyn yng ngofal athro arbennig, ond bydd y staff i gyd yn gofalu am
fuddiannau'r holl blant. Mae'r ysgol hon yn annog hunanddisgyblaeth a pharch at eraill yn
y plant, a gwyddom y gallwn ddibynnu ar gefnogaeth y rhieni yn hyn o beth. Ceisir annog
trwy systemau gwobrwyo e.e. sêr, pwyntiau tai, a.y.b. Y brif ffordd o gosbi yw cadw'r
plant i mewn (yn ystod amser chwarae) a gwaith ychwanegol. Ymdrechir i ddisgyblu trwy
ymresymu a'r plentyn. Hefyd fe ofynnir am gefnogaeth rhieni os oes problem disgyblaeth
yn codi gydag unrhyw blentyn. Nid oes cosb gorfforol yn yr ysgol. Mae gan yr ysgol bolisi
disgyblaeth – (gweler tudalen 13).
Grŵp Lles y Llys
Rydymyn ffodus iawn yn Ysgol y Llys i gael Grŵp Lles i gefnogi plant sydd ar brydiau wedi
profi anawsterau emosiynol, cymdeithasol neu ymddygiad. Mae grŵpiau yn cael eu cynnal,
o dan oruchwyliaeth Mrs Paula Evans. Mae Miss Hanna Hughes hefyd yn cefnogi lles
disgyblion ac wedi derbyn hyfforddian ELSA.
Y Pennaeth sydd â chyfrifoldeb am Blant Mewn Gofal yn yr Ysgol. Bydd yn cydweithio a
cydlynydd Plant Mewn Gofal y Awdurdod ac yn ddolen gyswllt gyda’r athrawon dosbarth i
gefnogi’r plant yma.
Cyfle Cyfartal
Mae Llywodraethwyr yr ysgol yn cefnogi y Cynllun Cydraddoldeb Strategol Ysgol y Llys.
Ni wahaniaethir yn erbyn pobl ar sail oedran, anabledd, hil, crefydd, rhyw, rhywioldeb neu
allu yn wahanol i’w un nhw.
Anabledd
Y mae’r ysgol yn cyfarfod y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd ac wedi paratoi cynllun
ar ei gyfer.
Cyngor Ysgol y Plant
Mae ‘llais y disgybl’ yn rhan bwysig o ethos a weledigaeth yr Ysgol. Mae gennym Gyngor
Ysgol y Plant llwyddiannus sy’n ddylanwad da ar y disgyblion. Mae’r dosbarthiadau o
Flwyddyn 2 i Flwyddyn 6 yn cael eu cynrychioli ar y Cyngor gan ddau gynrychiolydd.
Grŵp Gwyrdd
Mae Grŵp Gwyrdd yn yr ysgol ac wedi’i gofrestru gydag Ysgolion Eco. Bwriad y Grŵp yw
datblygu ac ymateb i faterion yr amgylchfyd ac yn y blaen o fewn yr ysgol.
Diogelwch
O ran safle, mae gennym lwybr ar wahân i gerddwyr i fyny dreif yr ysgol. Mae man
ymgynnull hefyd i rieni. Hefyd ceisir cadw giât yr ysgol ar gau drwy oriau ysgol a dim ond
drws y brif fynedfa sydd ar gael i ymwelwyr. Mae yna ‘drop off point’ newydd i rieni i
leihau problemau traffig.
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Cyfleusterau Toiledau
Mae toiledau i blant ar y llawr gwaelod ac ar y llawr cyntaf. Yn ogystal, mae toiledau i
blant yr Uned dan 5 o fewn yr Uned. Mae cyfleusterau cyhoeddus i ymwelwyr yn y brif
dderbynfa (gan gynnwys rhai i’r anabl). Mae toiledau i’r staff wedi lleoli ger yr ystafell
staff a ger llyfrgell yr ysgol. Maent yn cael eu glanhau ar ddiwedd bob dydd gan staff
glanhau'r ysgol.
Gwisg
Mae gwisgo'r wisg ysgol yn rheol ysgol. Disgwylir i bob plentyn ei wisgo yn ystod
gweithgareddau cyhoeddus.
Mae'r wisg ysgol yn cynnwys:
Bechgyn
Trowsus
navy
Crys polo
coch gyda logo’r ysgol
Siwmper
navy gyda logo’r ysgol
Gwisg yr Haf
trowsus byr navy a chrys polo coch.
Esgidiau du (ni chaniateir trainers)
Genethod
Crys polo
Sgert/Trowsus
Sanau
Teits
Siwmper
Gwisg yr Haf

coch gyda logo’r ysgol
navy
gwyn
navy
navy gyda logo’r ysgol
ffrog gingham coch a gwyn neu drowsus byr navy a chrys polo
coch gyda logo’r ysgol.
Esgidiau du (ni chaniateir trainers)

Mae pob eitem o’r wisg ysgol ar gael o 1st Class Clothes, Prestatyn, Simply Logo, Y Rhyl a
Tesco.
Mae het/cap haul gyda logo’r ysgol ar werth yn swyddfa’r ysgol. Mae Logos i smwddio ar
ddillad i’w prynu o swyddfa’r ysgol.
Os gwelwch chi'n dda, a wnewch chi sicrhau fod pob eitem a wisgir wedi ei nodi'n glir ag
enw'r plentyn.
Dillad Addysg Gorfforol
Siorts navy – crys T gwyn (plaen)
Trowsus byr a siwt drac. Trainers i chwaraeon y tu allan.
Ni fydd angen esgidiau/trainers i wersi gymnasteg yn y neuadd.
Nid yw clustdlysau yn rhan gydnabyddedig o'r wisg ysgol a byddai'n well gennym pe na
fyddent yn cael eu gwisgo. Os ydynt, fodd bynnag, dylent fod yn "studs" a dylid eu tynnu
ar gyfer Addysg Gorfforol, chwaraeon neu wersi nofio yn unol â rheolau Iechyd a
Diogelwch yr ysgol.
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Y Cwricwlwm
Fel ysgol rydym yn croesawu cyhoeddiad Adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’ yr Athro
Graham Donaldson ac rydym yn gyffrous gyda’r newidiadau sydd ar y gweill yma yng
Nghymru. Mae prif egwyddorion yr adroddiad yn rhan o genhadaeth ac ethos Ysgol y Llyssef ein bwriad o sicrhau fod pob plentyn yn cael cyfleoedd i
•
•
•
•

ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu
bywyd a’u gwaith
dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd
unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel
aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Golyga hyn ei fod yn derbyn cwrs addysg yn yr ysgol sydd yn
a) datblygu'r sgiliau sylfaenol - siarad, darllen, ysgrifennu, gwrando a sgiliau
mathemategol, technoleg gwybodaeth;
b) rhoi cyfle iddo/iddi i astudio'i fyd/byd a'i ddehongli
c) magu agwedd gymdeithasol iach tuag at ei gyd-ddyn
ch) ei alluogi i dderbyn profiadau amrywiol a chael cyfle i'w mynegi.
Uned Dan 5 ac Uned Dan 7 - cyrhaeddir yr amcanion uchod drwy weithrediad camau
dysgu Y Cyfnod Sylfaen - gweler y wybodaeth ychwanegol ar tudalen 18.
Uned Dan 9 ac Uned Dan 12 - cyrhaeddir yr amcanion uchod drwy weithrediad y
Fframweithiau Llythrennedd a Rhifedd yn ogystal a’r Fframwaith Cymhwysedd Ddigidol.
Y chwe Maes Dysgu a Phrofiad a argymhellir gan Adolygiad Donaldson yw:
•
•
•
•
•
•

Celfyddydau Mynegiannol
Iechyd a Lles
Dyniaethau
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
Mathemateg a Rhifedd
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cyflwynir Saesneg yn bwnc craidd ym Mlwyddyn 3.
Enillodd Ysgol y Llys farc safon yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol am Lythrennedd, Rhifedd
a Thechnoleg Gwybodaeth yn ystod Mehefin 2000, 2003 ac eto yn 2010. Yn Ionawr 2012
llwyddom i ennill MARC ACTIF CYMRU ar gyfer ymrwymiad i godi safonau mewn Addysg
Gorfforol.
Y nod yw ceisio sicrhau fod plentyn erbyn iddo gyrraedd unarddeg oed yn blentyn fydd yn
rhugl yn y ddwy iaith ac yn gallu eu darllen a'u hysgrifennu; 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 eich plentyn yn cael ei asesu
fel a ganlyn:
• Plant Meithrin/Derbyn – asesiad Proffil Plentyn
• Plant Uned Dan 5 ac Uned Dan 7 – Asesiad Sylfaenol Proffil Plentyn
• Plant Blwyddyn 2 – asesiad athro/athrawes statudol
• Plant Blwyddyn 6 – asesiad athro/athrawes statudol
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Yn ogystal, ers Mehefin 2013, fel asesir disgyblion ym mlwyddyn 2,3,4,a 6 gyda phrofion
cenedlaethol rhifedd, rhesymu a darllen. Er mwyn atgyfnerthu asesiad athro, bydd staff
yn cyfarfod yn gyson i safoni gwaith ar y cyd.
Bydd y rhan fwyaf o wersi'r plant yn cael eu cyflwyno gan yr athro/athrawes dosbarth
ond defnyddir arbenigedd staff i gyflwyno rhai agweddau o'r cwricwlwm yng Nghyfnod
Allweddol 2 Celf, Technoleg ac Addysg Gorfforol.
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. Os
yw plentyn angen cymorth ychwanegol yna daw athrawes gyflogedig gan y Sir i’r ysgol am
ddiwrnod a fydd yn cymryd plant yn unigol neu mewn grwpiau bach i gefnogi'r gwaith
dosbarth.
Fe asesir y plant yn ffurfiannol drwy'r flwyddyn a defnyddir y wybodaeth yma i sicrhau
bod y gwaith a gyflwynir yn addas i anghenion y plant. Mae gan yr ysgol bolisi asesu sydd
ar gael i’r rhieni.
Y Cyfnod Sylfaen:
Bydd plant yn yr Uned Dan 5 a’r Uned Dan 7 yn dilyn y saith “Maes Dysgu” yn y Cyfnod
Sylfaen, sef:
•

Datblygiad Personol a Chymdeithasol a Lles;

•

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu;

•

Datblygiad Mathemategol;

•

Dwyieithrwydd a Dealltwriaeth Amlddiwylliannol;

•

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd;

•

Datblygiad Corfforol;

•

Datblygiad Creadigol.

Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mrs G Thomas yw Cydlynydd Anghenion Arbennig yr ysgol gyda Mrs Paula Evans yn
gymhorthydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Sicrheir bod plant sydd angen cymorth addysgol ychwanegol yn derbyn sylw arbennig gan
yr athro dosbarth ac yn derbyn cymorth ychwanegol sy’n ddibynnol ar eu hanghenion., e.e.
gwaith gwahaniaethol yn y dasg. Yn ogystal â hyn mae Cymhorthydd Addysg Arbennig yn
gweithio o dan arweiniad yr athro/athrawes ddosbarth. Mae’r cymhorthydd yn cefnogi
plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn wythnosol yntau o fewn y dosbarth neu
mewn parau/grŵp bach oddi allan. Gall rhieni weld y polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol a
thrafod cynlluniau addysgol eu plant ar unrhyw adeg. Gweler taflen gwybodaeth Addysg
Dysgu Ychwanegol i’r rhieni.
Mae gennym gydlynydd ‘Disgyblion Mwy Abl a Thalentog’ sydd yn cydgordio darpariaeth ar
gyfer y plant hynny.
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Addysg Grefyddol
Nid yw'r ysgol yn dal cysylltiad uniongyrchol a ffurfiol ag unrhyw enwad crefyddol, ond
gwahoddir gweinidogion/offeiriaid yr ardal i'r ysgol yn achlysurol i annerch y plant.
Cynhelir gwasanaethau'n ddyddiol ac mae'r dosbarthiadau yn eu tro yn cynnal y
gwasanaethau ar ddydd Gwener.
Mae addysg grefyddol ar daflen amser y dosbarthiadau a disgwylir i'r plant gymryd rhan
yn y gwersi a'r gweithgareddau. Dim ond drwy anfon llythyr i'r ysgol gellir gwneud
trefniadau ar gyfer plant nad yw eu rhieni am iddynt fynychu'r gwasanaethau a'r gwersi.
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Addysg Iechyd
Mae ein polisi ar addysg iechyd a rhyw yn cael ei seilio ar y gred na ddylid dysgu'r pynciau
yma allan o'u cyswllt ond yn hytrach trwy eu hymgorffori yn y gwaith a ymgymerir. Mae
datblygiad personol a chymdeithasol, glanweithdra a phatrymau bwyta'n iach yn cael eu
hystyried yn bwysig a dysgir Addysg Rhyw i blant Blwyddyn 6 trwy eu gwaith
Gwyddoniaeth. Yn ogystal â hyn gwneir trefniadau i fidio ar ddatblygiad corfforol gael ei
ddangos i blant Blwyddyn 5 yn ystod Tymor yr Hâf. Mae croeso i rieni weld polisi’r ysgol.
Mae'r ysgol hefyd yn dysgu am beryglon cyffuriau, diod ac ysmygu trwy waith cwricwlaidd.
Mae’r ysgol yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Sir Ddinbych.
Addysg Gorfforol
Disgwylir i bob disgybl gymryd rhan mewn Addysg Gorfforol a chwaraeon. Mae angen
llythyr o'r cartref os yw plentyn i gael ei esgusodi am unrhyw reswm arbennig.
Mae plant yng Nghyfnod Allweddol 2 yn cael gwersi nofio rhwng Medi ac Ebrill. Bydd
Blwyddyn 2 yn cael gwersi nofio am gyfnod byr yn ystod Tymor yr Haf.
Cynhelir y Mabolgampau blynyddol yn ystod Tymor yr Hâf ac mae'r plant yn cystadlu i
ennill pwyntiau i'w tai - Arthur, Glyndŵr, Llywelyn.
Bydd plant Cyfnod Allweddol 2 yn cystadlu yng ngemau cynghrair yr ardal mewn
peldroed/rygbi/pelrwyd.
Rydym yn canolbwyntio ar y sgiliau safonol yn ein gwersi Addysg Gorfforol, ond ceir
clybiau pêl rwyd, pêl droed, rygbi, athletau, dawns a.y.y.b. ar ôl oriau ysgol. Defnyddir
hyfforddwyr proffesiynol i gefnogi gwaith staff yr ysgol.

Gwaith Cartref
Gosodir gwaith cartref yn ôl polisi’r ysgol ac ewyllys yr athro/athrawes ac sy’n cyd-fynd
ac anghenion y plant.
Yn ystod y blynyddoedd cynnar yn enwedig anogir y rhieni i ddarllen i'w plant gartref ac i
helpu'r plant eu hunain i ddarllen llyfrau a anfonir adref o'r ysgol. Mae gan bob plentyn
record darllen cartref/ysgol a gofynnir i'r rhieni ysgrifennu sylwadau ynglŷn â'r hyn y
mae eu plant yn darllen gartref.
Mae croeso i rieni drafod unrhyw ran o waith eu plentyn a bydd yr athro/athrawes yn
fodlon bob amser i drefnu amser addas i wneud hyn.
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Gweithgareddau Ychwanegol
Mae'r ysgol yn gobeithio sicrhau cydweithrediad a chefnogaeth y rhieni gyda'r
gweithgareddau ychwanegol a drefnir. Cynigir amrywiaeth o weithgareddau yn cynnwys
pêl droed, rygbi, pêl rwyd, dawns, recorders, crefft a phenodir amser i baratoi at
gystadlu yn Eisteddfodau Cylch a Sirol yr Urdd.
•

Disgwylir i rieni plant y Cyfnod Sylfaen fynd i nôl ei plentyn o’r dosbarth ar
ddiwedd y clwb ar ôl ysgol.

Trefnir ymweliadau i ganolfannau’r Urdd yng Nghaerdydd a Glan-llyn, Y Bala ac i
ganolfannau addysg agored, e.e. Pentrellyncymer, Nant Bwlch yr Haearn ar gyfer astudio'r
amgylchfyd. Bydd y disgyblion hefyd yn mynd ar ymweliadau ysgol eraill yn ystod y
flwyddyn i gefnogi gwaith cwricwlaidd ac fe gysylltir â rhieni mewn digon o bryd i gael
caniatâd ac i roi gwybodaeth.
Cadw Cofnodion
Mae cofnod o gynnydd datblygiad yn cael ei gadw a siamplau o waith pob disgybl o'r
Meithrin ymlaen.
Mae'r cofnodion yma, wrth gwrs, i rieni i edrych arnynt ac i'w trafod.

Adroddiadau
Mae adroddiad disgybl ar ffurf proffil yn cael ei baratoi gan bob athro/athrawes
dosbarth tua diwedd y flwyddyn ysgol a gall rhieni drafod hwn hefyd yn ystod y drydedd
Noson Agored. Mae rhieni hefyd yn derbyn adroddiad ysgrifenedig ganol flwyddyn ym mis
Chwefror, a gall rieni eu trafod yn ystod yr ail dymor (Noson Agored).

Nosweithiau Agored
Mae nosweithiau agored yn cael eu trefnu tair gwaith y flwyddyn - y cyntaf ar ddechrau'r
Flwyddyn Academaidd, yr ail hanner ffordd drwy'r flwyddyn ac wedyn ar ddiwedd y
flwyddyn.
Yn ystod y cyntaf o'r rhain ym mis Medi caiff y rhieni y cyfle i gyfarfod â’r athrawon i
gael sgwrs gyffredinol am raglen gwaith y dosbarth am y flwyddyn. Yn y ddwy noson
agored eraill caiff y rhieni os dymunant, amser penodedig i edrych ar waith eu plant a
thrafod hyn yn llawn gyda'r athro/athrawes dosbarth. Os, er hynny, bydd pryderon yn
codi ar unrhyw adeg ac ar unrhyw agwedd o fywyd ysgol, cysylltwch â ni ar unwaith os
gwelwch yn dda, fel y gellir gwneud trefniadau i gael sgwrs.
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Ysgol y Llys - Presenoldeb Disgyblion 2016 - 2017

Canran presenoldeb yr ysgol am y flwyddyn gyfan

-

95.5%

Absenoldeb heb ei awdurdodi

-

1.1%

Absenoldeb Awdurdodedig

-

3.2%

Canrannau y sesiynau a gollwyd oherwydd:

24

25

