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Gair gan y Pennaeth
Pleser yw cael cyflwyno’r Prosbectws Ysgol 
at wasanaeth darpar ddisgyblion a rhieni 
Ysgol y Preseli.

Mae ein harwyddair 
‘Cofia Ddysgu Byw’ 
yn crisialu ein nod o 
baratoi disgyblion ar 
gyfer bywyd tu hwnt i 
ysgol.  Credaf ein bod yn 

paratoi disgyblion trwy ddatblygu eu sgiliau a’u 
gwerthoedd ar gyfer bywyd y tu allan i’r ystafell 
ddosbarth ac i wynebu sialensiau yr unfed 
ganrif ar hugain.

Rydym yma i gydweithio i greu ysgol 
uwchradd cyfrwng Cymraeg o’r radd flaenaf.  
Disgwyliwn y safon orau posibl gan ein 
disgyblion ac fe wnawn ein gorau i roi pob 
cyfle ac arweiniad iddynt hwy.

Derbyniodd yr ysgol glod am ei llwyddiant 
academaidd ysgubol ar lefel sirol a 
chenedlaethol.  Mae cyfoeth ac ehangder 
y gweithgareddau allgyrsiol wedi bod yn 
nodwedd bwysig o fywyd a diwylliant yr 
ysgol hefyd ers y cychwyn.  Ymfalchïwn yn 
ein llwyddiannau academaidd, diwylliannol a 
chwaraeon ac yng nghynnydd pob disgybl 
beth bynnag fo’i ddawn a’i ddiddordeb.

Un o gryfderau mwyaf yr ysgol yw ei hethos 
Gymraeg, a’i chymuned ofalgar,  agored 
a hapus lle y mae disgyblion yn teimlo’n 
gartrefol ac yn mwynhau eu haddysg.  Ein prif 
nod fel ysgol yw gwneud dysgu yn brofiad 
cyffrous a phleserus a hynny yn bennaf trwy 
ddefnyddio dulliau dysgu ac addysgu diddorol 
a gweithredol yn ein gwersi.

Mae pob disgybl yn bwysig fel unigolyn,  a 
phob unigolyn yn bwysig fel aelod o ‘deulu’ 
Ysgol y Preseli.  Yr egwyddor hon o barchu’r 
unigolyn a gosod anghenion yr unigolyn yn y 
canol sydd wrth wraidd ethos, gwerthoedd a 
llwyddiant yr ysgol fel ysgol dda.

Hyderwn y bydd ein disgyblion yn falch 
o’u hysgol, yn falch o’u Cymreictod a’u 
dwyieithrwydd ac yn medru cyfrannu yn 
gadarnhaol at gymdeithas aml-ieithog ac aml-
ddiwylliannol Cymru a Ewrop.

Mr Michael Davies
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Ysgolion Iach
LLES YN YSGOL Y PRESELI
Mae pob disgybl yn yr ysgol yn dilyn rhaglen addysg bersonol a 
chymdeithasol sy’n cynnig addysg iechyd, addysg ryw ac addysg 
yrfaol.  Yn ogystal, darperir cyfleoedd ar gyfer profiad  gwaith a menter.  
Mae’r rhaglenni astudio yn ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol.  
Mae Ysgol y Preseli eisoes wedi llwyddo i ennill Marc Gyrfa Cymru.  
Mae’r ysgol yn cynnal gwasanaethau fesul blwyddyn neu fesul cyfnod 
allweddol ac yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol bob plentyn mewn modd 
gofalus a sensitif.  Cynhelir Munud i Feddwl gan y dosbarthiadau hynny 
nad ydynt yn mynychu gwasanaeth ffurfiol.  Cyfranna hyn at ethos 
ysbrydol a moesol yr ysgol.

BWYTA’N IACH YN YSGOL Y PRESELI
Mae’r ysgol yn falch o’r Wobr Cam 5 Ysgolion Iach sydd eisoes wedi ei 
hennill.  Yn hyn o beth, mae’r ysgol yn hyrwyddo iechyd da, ymddygiad 
cadarnhaol a chyflawniad llawn ar draws holl agweddau o fywyd yr 
ysgol.  Mae modd i’r dysgwyr, staff ac ymwelwyr gael dŵr yfed ffres 
unrhyw bryd yn ystod y diwrnod ysgol.  Darperir amrywiaeth o byrbrydau 
iachus yn y Ffreutur yn ystod egwyl a chinio.  Mae gegin yr ysgol yn 
darparu bwyd twym iachus bob dydd.  Mae modd i ddisgyblion brynu 
brecwast yn gynnar yn y bore sy’n cynnwys grawnfwyd, ffrwythau 
ac ati.  Mae’r diodydd sydd ar gael  yn cynnwys sudd, llaeth neu 
ddŵr.  Hyrwyddir bwyta iach yn gyson.  Anogir y disgyblion hynny 
sydd yn dod â phecyn bwyd i’r ysgol i fwyta’n iachus hefyd.  Trafodir 
materion sy’n ymwneud â’r ddarpariaeth bwyd yn gyson gan Gyngor 
yr Ysgol.  Darperir man allanol dan do o’r enw ‘ Y Pantri’ fel dewis arall i 
ddisgyblion ar gyfer egwyl a chinio.
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“Mae’r ysgol yn dda gyda phawb yn parchu ei gilydd”
KIRKLAND ROWELL AROLWG DISGYBL

Nod yr ysgol yw sicrhau bod eu disgyblion yn 
rhugl yn y ddwy iaith – Cymraeg a Saesneg – 
ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Ysgol Categori 2A Dwyieithog yw Ysgol y 
Preseli.  Y disgrifiad o gategori 2A yw ‘Addysgir 
o leiaf 80% o’r pynciau (heblaw Saesneg a 
Chymraeg) trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn 
unig i bob disgybl’.  Ers Medi 2015 rydym yn 
cynnig Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg 
a cheir dewis o gyfrwng iaith sef Cymraeg neu 
Saesneg ar gyfer Gwyddoniaeth.  Byddwn yn 
trafod yn ofalus gyda chi pa gyfrwng iaith fydd 
fwyaf addas i’ch plentyn.

Disgwylir i’r disgyblion siarad ac ysgrifennu 
trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob pwnc oni 
bai eu bod yn astudio Gwyddoniaeth trwy 
gyfrwng y Saesneg. 

Cymraeg yw iaith weinyddol yr ysgol o ran 
cyhoeddiadau mewnol, gwybodaeth fewnol, 

gwasanaethau ysgol ac ati. Hefyd cynhelir 
gweithgareddau allgyrsiol drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Yn ogystal, disgwylir i ddisgyblion i 
siarad Cymraeg â’i gilydd tu allan i’r dosbarth. 
Gwneir hyn er mwyn sicrhau bod bob plentyn 
yn rhugl ar lafar yn y Gymraeg erbyn iddynt 
adael yr ysgol.

Bydd pob gohebiaeth allanol a dderbyniwch 
oddi wrth yr ysgol yn y ddwy iaith – y Gymraeg a’r 
Saesneg. Danfonir adroddiadau ar ddisgyblion i 
rieni trwy gyfrwng y Gymraeg oni fydd y rhieni yn 
gwneud cais i’w derbyn trwy gyfrwng y Saesneg.

Disgwylir i rieni sy’n danfon eu plant i Ysgol 
y Preseli fod yn frwd i’w plant gael eu dysgu 
yn y Gymraeg. Mae agwedd bositif tuag at 
ddwyieithrwydd yn hanfodol bwysig.

CYMORTH IAITH
Er mwyn gwneud y broses o symud o’r 
ysgol gynradd i’r ysgol ddwyieithog yn haws 

sefydlwyd trefniadaeth arbennig.

  Bydd y disgyblion sy’n bwriadu dod i’r ysgol 
ddwyieithog ond sydd ag angen cymorth 
i loywi iaith arnynt yn dod i’r Uned Iaith ar 
gampws yr ysgol am gyfnodau penodedig.

  Bydd un o’r athrawesau a fu’n gyfrifol am 
gynnydd ieithyddol y plant yn yr Uned Iaith 
yn symud gyda nhw i’r ysgol uwchradd ac 
yn rhoi cymorth iaith yn y gwersi lle dysgir 
pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg.

  Bydd pob athro sy’n dysgu trwy gyfrwng y 
Gymraeg yn cydweithio’n agos â’r Adran 
Gymraeg. Bydd hyn yn sicrhau bod y 
sgiliau iaith a ddysgir yn y Gymraeg hefyd 
yn cael eu cadarnhau mewn pynciau eraill. 
Dyma ddull o ddatblygu sgiliau ieithyddol 
disgyblion sydd wedi’i arbrofi’n llwyddiannus 
yn yr ysgol.

Polisi Iaith yr ysgol

Gan fod yr ysgol yn ysgol swyddogol 
ddwyieithog disgwylir i rieni a disgyblion fod yn 
frwd dros addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Disgwyliwn i’r disgyblion ddangos parch 
a balchder yn yr iaith Gymraeg drwy 
ddefnyddio’r iaith yn reolaidd tu mewn a thu 
allan i’r dosbarth.

Ceisiwn ennyn balchder yn y disgyblion tuag at 
iaith, diwylliant, hanes a threftadaeth Cymru.

Rydym yn gwneud ein gorau i feithrin 
ymdeimlad o barch yn y disgyblion at bobl ac 
at eiddo pobl fel bod gennym gymdeithas wâr 
a goddefgar. Ceisiwn hefyd feithrin rhinweddau 
personol yn y disgyblion megis cwrteisi, 
gonestrwydd, dyfalbarhad, ymdeimlad o 
gydwybod.    

Pwysleisir y pwysigrwydd o ddarparu 
cyfleoedd cyfartal i bob plentyn beth bynnag ei 
allu, ei ryw, ei oedran neu ei gefndir ieithyddol.

Cynhelir safonau disgyblaeth uchel yn yr 
ysgol ac adlewyrchir hyn yn ymddangosiad 
ac ymddygiad disgyblion. Credwn mai’r ffordd 
fwyaf effeithiol o ddisgyblu yw drwy feithrin 
hunan ddisgyblaeth ac agwedd gyfrifol ymhlith 
y disgyblion.

Mae awyrgylch deuluol yn perthyn i’r ysgol 
gyda chydweithrediad a chyd-dynnu agos 
rhwng y staff (yn athrawon, staff gweinyddol, 
staff y gegin), y disgyblion a’r rhieni. Mae 
Cymdeithas Rieni gref yn bodoli ac mae 
cefnogaeth arbennig o dda i unrhyw 
weithgareddau a drefnir.
Mae’r ysgol yn ysgol gymunedol, gyda’r 
gymuned yn gwneud defnydd helaeth o’r ysgol 
yn yr hwyr a’r ysgol yn defnyddio’r gymuned fel 
ffynhonnell i gyfoethogi addysg y plant.

Nod yr ysgol yw gwneud ein gorau glas i 
sicrhau bod pob plentyn yn cyrraedd ei wir 
botensial - yn academaidd, yn gymdeithasol 
ac yn nhermau datblygiad personol - mewn 
cymuned ddwyieithog.

Ethos yr Ysgol
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Bydd yr ysgol yn sicrhau fod y cwricwlwm 
yn ateb gofynion y cwricwlwm cenedlaethol 
ond wedi’i gynllunio i gwrdd ag anghenion 
pob disgybl. Bydd yn adlewyrchu cymeriad, 
amgylchiadau ac ethos unigryw yr ysgol a’r 
gymuned.

Patrwm y Cwricwlwm
Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7, 8 a 9)
Ym Mlwyddyn 7, 8 a 9 astudir y pynciau 
canlynol:

 Cymraeg
 Ffrangeg
 Saesneg
  Technoleg
 Mathemateg
 Celf
 Gwyddoniaeth
 Cerdd
 Hanes
  Addysg Gorfforol
 Daearyddiaeth

  Addysg Bersonol a Chymdeithasol
  Drama
  Astudiaethau Crefyddol
  Technoleg Gwybodaeth
 Cyflwynir Sbaeneg ym Mlwyddyn 9

Cyfnod Allweddol 4 (Blynyddoedd 10 ac 11) 
Pynciau Gorfodol
Mae pob disgybl yn astudio’r pynciau canlynol:

 Cymraeg
 Saesneg
 Mathemateg
  Gwyddoniaeth
  Astudiaethau Crefyddol
  Addysg Gorfforol
  Bagloriaeth Cymru Sylfaenol neu Ganolradd

PYNCIAU DEWIS 
Yn ychwanegol at hyn bydd tri grŵp dewis yn 
cynnwys y pynciau canlynol:
Dylunio a Thechnoleg - Deunyddiau Gwrthiannol, 
Daearyddiaeth, Cerdd, Datblygiad Plentyn, 

Sbaeneg, Celf, Ffrangeg, Dylunio a Thechnoleg 
- Prosesau Graffeg, Hanes, Astudiaethau 
Crefyddol, Arlwyo, Addysg Gorfforol, Drama, 
Technoleg Gwybodaeth, Gwyddoniaeth 
Estynedig, Cemeg, Bioleg, Ffiseg, 
Gwyddoniaeth Gymhwysol, BTEC Tystysgrif 
Cyntaf Peirianneg. Hamdden a Thwristiaeth 
Gymhwysol. Bydd pob disgybl yn dewis un 
pwnc o bob Grŵp Dewis.

Hefyd mewn cydweithrediad ag asiantaethau 
allanol, cynigir Peirianneg Amaethyddol Lefel 
1/2, Sgiliau Salon.

Yn yr ysgol uwchradd asesir safon pob disgybl 
ar ddiwedd Blwyddyn 9 yn 14 oed ac ar 
ddiwedd Blwyddyn 11 yn 16 oed h.y. ar ddiwedd 
Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4.

Datganiad Cwricwlwm

1. Penderfynir uchafswm y disgyblion sydd 
i’w derbyn gan y rhif mynediad. Yr Awdurdod 
Addysg Lleol sy’n pennu’r rhif mynediad, mewn 
ymgynghoriad â’r Bwrdd Llywodraethol.

2. Derbynnir disgybl ar ddechrau Tymor yr 
Hydref os yw ef/hi yn 11 oed ar neu cyn 31ain 
o Awst.

3. Rhoddir yr hawl i rai disgyblion o dan 11 oed 
i drosglwyddo os, yn ôl asesiad proffesiynol, 
dangosant allu anghyffredin, dawn ieithyddol 
arbennig a datblygiad ffisegol, emosiynol a 
chymdeithasol am eu hoedran na fydd yn creu 
anfantais iddynt mewn ysgol uwchradd.

4. Derbynnir unrhyw ddisgybl sy’n byw tu 
mewn i dalgylch yr ysgol os yw’n awyddus 
i dderbyn addysg ddwyieithog a chanddo/
chanddi y gallu ieithyddol i astudio pynciau 
trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

5. Os digwydd rhif y darpar ddisgyblion 
fod yn uwch na’r rhif derbyn a osodir gan yr 

Awdurdod Addysg Lleol, yna ystyrir y ceisiadau 
trwy ddefnyddio’r canllawiau canlynol:
a) rhif y disgyblion all gael eu derbyn i’r ysgol;
b)  yr ardal a wasanaethir yn arferol gan yr 

ysgol;
c)  a oes brawd neu chwaer gan y darpar 

ddisgybl yn yr ysgol;
d)  rhesymau meddygol neu gymdeithasol yn 

perthyn i’r disgybl.

Mae gan rieni yr hawl i apelio os nad yw 
ei plentyn wedi cael cynnig lle yn yr ysgol 
o’u dewis. Ceir manylion o’r drefn i’w dilyn 
yng Nghanllawiau’r Sir ar Gyfer Apêl. Gellir 
derbyn copi o’r ddogfen hon drwy gysylltu â’r 
Swyddfa Addysg, Adran Addysg, Neuadd y Sir 
Hwlffordd, Sir Benfro . Ffon 01437 764551.

Trefniadau i gwrdd â Rhieni’r Disgyblion 
sydd yn dod i mewn i’r ysgol.
Cynhelir noson agored ym mis Tachwedd.
Os bydd darpar rhieni yn methu bod yn 
bresennol bydd croeso iddynt ffonio’r ysgol a 
threfnu amser cyfleus i gyfarfod â’r Pennaeth.

Gwahoddir disgyblion i’r ysgol am ddiwrnod 
yn ystod Tymor y Nadolig a diwrnod yn ystod 
Tymor y Pasg (Diwrnodau Pontio).

Bydd cyfle i’r holl ddisgyblion newydd ddod i’r 
ysgol am wythnos yn ystod ail hanner tymor yr 
haf pan drefnir gwahanol weithgareddau ar eu 
cyfer (Cwrs Croeso).

Polisi Derbyn Plant i’r Ysgol
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Trefnir cyfres o weithgareddau ar gyfer 
disgyblion Blynyddoedd 10, 11 12 a 13.  Mae’r 
gweithgareddau yn cynnwys: 
  Defnyddio cyfrifiadur i ddod o hyd i swyddi 
sy’n briodol i ddiddordebau a sgiliau’r disgybl. 
Defnyddir rhaglenni ar Gyrfa Cymru.com

 Mynediad at gyfweliad unigol i bob disgybl ym  
Mlynyddoedd 9 i 13 gyda’r Swyddog 
Gyrfaoedd. Gwahoddir rhieni i fod yn 
bresennol yn y cyfweliad

 Wythnos o brofiad gwaith i bob disgybl ym 
mlwyddyn 12

 Gweithgareddau menter a chyflogadwyedd i 
ddisgyblion Blynyddoedd 7 - 13

  Ffug gyfweliadau gan gyflogwyr a phobl busnes 
lleol i ddisgyblion Blynyddoedd 11 ac 13.

  Taith at Waith i ddisgyblion Blwyddyn 9
 Cynhadledd Gyrfaoedd bob yn ail flwyddyn i 
ddisgyblion Blynyddoedd 9 – 13

 Gwersi i ddisgyblion Blynyddoedd 10 a 11 
ar Ddiwydiant a Byd Gwaith gan gynnwys 
cynhyrchu C.V. personol

 Cynhadledd ‘Paratoi’r Ffordd’ i ddisgyblion 
Blwyddyn 11 

 Wythnos Dringo’n Uwch i ddisgyblion Blwyddyn 
12 ar ddiwedd Tymor yr Haf

 Mae’r Swyddog Gyrfau yn mynychu 
nosweithiau rhieni Bl.9-13 a’r Noson Agored i 
Fl.12.

Y Cyngor Ysgol
Mae’r Cyngor Ysgol yn gymdeithas fyrlymus 
a gweithgar o gynrychiolwyr etholedig sydd 
yn lleisio barn disgyblion ac yn cyfarfod yn 
rheolaidd er mwyn sicrhau bod materion o 
bwys yn cael eu trafod.  Pwrpas hyn yw sicrhau 
bod pob disgybl yn weithredol wrth wireddu 
gwerthoedd yr ysgol ac yn cymryd rhan 
ymarferol mewn cynnal ethos y lle, gan wybod 
bod eu barn nhw’n cyfrif.

Addysg Gyrfaoedd

Blynyddoedd 12 a 13
Bydd pob disgybl yn astudio ar gyfer Bagloriaeth Cymru sydd yn seiliedigar y Dystysgrif Her 
Sgiliau, a chaiff ei graddio, a Chymwysterau Ategol.Bydd ffocws y Dystysgrif Her Sgiliau ar y 
sgiliau hanfodol a’r sgiliau cyflogadwyedd h.y. Llythrennedd, Rhifedd, Llythrennedd Digidol, 
Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau, Creadigedd ac Arloesi, Cynllunio a Threfnu ac 
Effeithiolrwydd Personol.
Mi fydd y cymhwyster yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc yn eu bywydau yn y 
dyfodol a chaiff y sgiliau hyn eu meithrin a’u hasesu drwy Broject Unigol a thair Her.

Ym Mlwyddyn 12 bydd mwyafrif y disgyblion yn astudio tri phwnc ar lefel UG ac yn parhau 
i astudio y pynciau hyn i Lefel A2. Gall disgyblion ail sefyll pynciau TGAU er mwyn gwella 
graddau. Rhaid i ddisgyblion sy’n dymuno astudio 2 neu ragor o gyrsiau Safon Uwch lwyddo 
mewn o leiaf 4 pwnc TGAU gyda graddau A* - C.

CANOLFAN TALMYNYDD 
Rydym yn hynod o falch o’r adnoddau 6ed dosbarth sydd ar gael ar gyfer disgyblion Bl.12 a 
13 sef; 

  Ystafell astudio gyda chyfleusterau T.G.Ch.
  Ystafell ar gyfer cyflwyniadau gydag adnoddau rhyngweithiol.
  Ardal i gymdeithasu gyda golygfeydd hyfryd o fynyddoedd y Preseli.

“Mae’r ymdeimlad o berthyn i deulu yn bodoli  
yn Ysgol y Preseli”

KIRKLAND ROWELL AROLWG RHIANT
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Mae’r dosbarthiadau dysgu yn rhai gallu 
cymysg. Mae rhai pynciau megis Cymraeg, 
Saesneg a Mathemateg yn setio yn ôl gallu’r 
disgyblion.

RHAGLENNI YMYRRAETH
Mae’r cwricwlwm yn Ysgol y Preseli yn 
galluogi pob disgybl i ddysgu yn y modd 
ac ar y cyflymder sy’n ei alluogi i lwyddo. 
I’r disgyblion hynny sy’n gweithio ar lefelau 
yn is na’r disgwyliedig, darperir rhaglenni 
Llythrennedd a Rhifedd a fydd yn cynnig 
sesiynau un-i-un gydag athrawon cynnal 
arbenigol. Mae’r cyfleoedd hyn yn sicrhau 
cynnydd yn oed darllen y disgyblion yn y 
Gymraeg a’r Saesneg, ac yn eu dealltwriaeth 
o gysyniadau mathemategol.

DULLIAU ADDYSGU
Defnyddir amrywiaeth eang o ddulliau  
addysgu yn ôl anghenion y pwnc a’r  
grwp dysgu penodol. Ceir defnydd o waith  
grwp, gwaith ymchwil, gwaith llafar, gwrando 
a gwaith ymarferol gyda’r athrawon yn symud 
o ddysgu dosbarth cyfan i drefnu gwaith grŵp 
ar lefelau gwahanol a rhoi sylw i unigolion. 
Hyrwyddir dysgu digidol ar draws yr ysgol.

ASESU AR GYFER DYSGU
Mae Ysgol y Preseli wedi mabwysiadau 
dulliau Dysgu Dysgu ac Asesu ar gyfer Dysgu 
e.e Sgiliau Meddwl, Hunan Asesu, Asesu 
Cyfoedion. 
Mae’r strategaethau newydd hyn yn annog 
athrawon i baratoi gwersi sy’n ystyried 
gwahanol ddulliau dysgu disgyblion e.e. 
dysgwr gweledol, clywedol a chinesthetig 
ac ati. Ein nod maes o law yw creu dysgwr 
annibynnol effeithiol o ansawdd uchel.

CYMWYSTERAU ALLANOL
  Mae cyfle i’r holl ddisgyblion ddilyn cyrsiau 
arholiadau allanol sy’n addas i’w gallu. 

  Bydd mwyafrif y plant yn sefyll arholiadau 
TGAU (Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwch) 
Cyd Bwyllgor Addysg Cymru ar ddiwedd 
blwyddyn 11 gyda’r disgyblion yn sefyll y 
papurau haenog mwyaf addas ar gyfer eu 
gallu ym mhob pwnc unigol.

 Darperir cyngor a chyfarwyddyd manwl cyn 
penderfynu pa bynciau ac arholiad sydd 
fwyaf addas i’r disgybl.

 Bydd cwrs Bagloriaeth Cymru yn orfodol i 
bawb ym Mlynyddoedd 10, 11, 12 a 13.

 Caiff disgyblion sefyll arholiadau allanol os 

ydynt wedi gwneud ymdrech deg yn ystod 
y cwrs a’u bod wedi llwyddo i argyhoeddi’r 
athrawon pwnc fod ganddynt siawns 
resymol o lwyddo yn yr arholiadau.

GWOBRWYO A  
SANCSIYNAU
Bwriad yr ysgol yw creu perthnasoedd 
cadarnhaol gyda phawb a gwobrywo’r holl 
aelodau am eu cyfraniad.  (Bydd gwobrywo’r 
holl aelodau am eu cyfraniad).  Bydd 
gwobrwyo’n cynnwys

 gwobrwyo ar lafar
 canmoliaeth
 sticeri neu sylwadau sy’n canmol
 tystysgrifau
 gwibdeithiau ysgol

CANLYNIADAU YMDDYGIAD 
ANNERBYNIOL
 cadw i mewn ar ataliad amser egwyl neu ginio
 cadw i mewn ar ataliad ar ôl ysgol
 cerdyn ymddygiad
 gwaharddiad mewnol lle ynysir disgyblion
 gwaharddiad Cyfnod Penodol neu 

Waharddiad Parhaol

Trefn y Dosbarthiadau
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Anghenion Dysgu Ychwanegol
Er mwyn sicrhau bod y cwricwlwm yn addas 
i bob disgybl mae’r ysgol yn darparu ar gyfer 
disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol trwy 
gynhaliaeth yn y dosbarth a/neu eu tynnu allan ar 
gyfer grwp bach neu waith unigol.

Anelir at gynnig addysg o safon i bob disgybl 
yn ogystal â chyfleoedd addysgol cyfartal i bob 
unigolyn.

Mae’r adran o dan arweiniad y Cydlynydd 
Addysg Ychwanegol, yn gyfrifol am sicrhau fod yr 
ysgol yn dilyn anghenion Cod Ymarfer Anghenion 
Addysgol Arbennig Cymru Ebrill 2002.

Nodir anawsterau disgyblion trwy adroddiadau 
manwl o’r ysgol flaenorol, cysylltu â phennaeth 
yr ysgol gynradd a’r rhieni a thrwy gynllun pontio. 
Ceir cefnogaeth athrawes sy’n cydlynu rhwng y 
cynradd a’r uwchradd.

Ym mis Medi, mae pob disgybl ym Mlwyddyn 
7 yn cael cyfres o brofion sydd yn pennu lefel 
llythrennedd, rhifedd a’u deallusrwydd. Mae gan 
yr ysgol ystafell bwrpasol a chyfarpar addas i 
ddysgu disgyblion mewn grwpiau bach ac i roi 
sylw i unigolion.

Yn yr un modd mae disgyblion galluog iawn 
yn cael eu hadnabod a’u hymestyn. Mae 
yna gyd-gysylltu arbennig o dda rhwng yr 
asiantaethau allanol fel y Seicolegydd Addysgol, 
y Gwasanaethau Cymdeithasol a.y.y.b.

CANOLFAN Y PORTH
Mae yna ganolfan ar gyfer dysgwyr gydag 
anghenion dysgu dwys yn cynnwys ystafelloedd 
dysgu, ystafell dawel, ystafell aml-synhwyrol, 
ystafelloedd newid.

DISGYBLION AG ANABLEDDAU
Bwriad yr ysgol yw gwneud ein gorau glas i 
sicrhau mynediad i Ysgol y Preseli i blant sy’n 
dioddef o unrhyw anableddau – corfforol, 
feddyliol neu anabledd dysgu.

Credwn yn gryf mewn mynediad cyfartal 
i’r cwricwlwm yn ogystal â chyfle cyfartal i 
ddisgyblion ag anableddau corfforol a meddyliol 
yn ogystal ag anableddau dysgu. Er mwyn 
gwireddu hyn byddwn yn trafod gyda rhieni’r 
disgyblion a’r Awdurdod Addysg i benderfynu 
pa fath o raglen ddysgu sydd orau i bob plentyn 
yn unigol. Caiff llwyddiant y rhaglen a ddarperir 
ei fonitro yn flynyddol gan addasu’r rhaglen fel 
bo angen. Gwneir hyn drwy drafod â’r rhieni yn y 
Cyfarfod Adolygu Blynyddol.

Ystyrir cydraddoldeb fel yr hawl sydd gan bob 
disgybl i dderbyn addysg gyda’i gyfoedion, 
i dderbyn addysg sy’n diwallu ei anghenion 
unigol ac i eraill ystyried cyfraniad pob disgybl 
yn gydradd â chyfraniadau unigolion eraill.  Mae 
pob adran yn gyfrifol am y cynlluniau gwaith ar 
gyfer yr ystod gallu lawn.  Bydd disgyblion ADY 
yn rhan o’r cynllunio cwricwlwm a dosbarth ac 
nid yn ychwanegiad ato.

Mae Deddf Gwahaniaethu ar sail anabledd yn 
gwneud hi’n orfodol i ysgolion baratoi Cynllun 
Cydraddoldeb Anabledd sy’n cynnwys y camau 
mae’r ysgol yn bwriadu eu cymryd i hyrwyddo 
cydraddoldeb anabledd a chynllun gweithredu 
cysylltiedigt. 

PLANT MEWN GOFAL
Y Dirprwy Bennaeth sydd â chyfrifoldeb penodol 
dros blant mewn gofal yn Ysgol y Preseli.  Fe all 

y bobl ifanc hyn fod yn unigolion bregus.  Anelir 
at gynnig cynhaliaeth sensitif a safonol i’r plant 
sydd mewn gofal drwy gydweithio’n agos ag 
asiantaethau allanol a chynnal cyswllt cyson â’r 
rhieni maeth.  Mae gan bob disgybl mewn gofal 
Gynllun Addysg Personol a gweithredir hwn ar y 
cyd gan yr ysgol a’r Awdurdod Lleol perthnasol.

AMDDIFYN PLANT
Mae pob aelod o staff yr ysgol yn gyfrifol am 
ddiogelu ac amddifyn y plant sy’n ei mynychu.  
Os ceir pryderon ynglŷn ag esgeulustra neu 
gam-drim corfforol, emosiynol neu rywiol, yna 
mae’n ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn 
Diogelu Plant Cymru Gyfan, i sôn am y mater wrth 
y Swyddog Amddiffyn Plant.  Bydd y Swyddog 
Amddiffyn Plant yn ymgynghori â chydweithwyr 
proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau 
perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd a 
Chymdeithasol, yn unol â chanllawiau Cymru 
Gyfan a phrotocol lleol.  Yr Adran Gwasanaethau 
Cymdeithasol sy’n penderfynu a oes angen 
gweithredu neu beidio.  Oherwydd natur y 
cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol 
i drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio’r 
plentyn.  Y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r 
Heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.

Am fanylion llawn neu gopi o’r polisi cysylltwch 
â’r ysgol neu ewch i wefan yr ysgol.  Mae gan yr 
ysgol hefyd bolisi Atal Eithafiaeth a Radicaleiddio 
sydd bellach yn rhan o’r Polisi Amddiffyn Plant.

Cyfle Cyfartal
Cred y Corff Llywodraethol a’r Pennaeth 
yn gryf mewn hyrwyddo cyfle cyfartal i 
bob disgybl â pheidio â gwahaniaethu 
ar sail hil, rhyw nac anabledd. Os 
credwch bod eich plentyn yn dioddef o 
wahaniaethu ar sail hil, rhyw neu anabledd 
rhowch wybod i’r Pennaeth yn syth.
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CÔD YMDDYGIAD
Seilir disgyblaeth yr ysgol ar hunan-barch, 
parch at eraill a pharch at yr amgylchedd ac 
eiddo.  Rhown bwyslais ar werth pob unigolyn 
a’n bwriad yw creu awyrgylch addas i alluogi 
athrawon a phlant i gydweithio’n effeithiol a 
hapus.  Disgwylir i ddisgyblion gadw at reolau’r 
ysgol. Mae’r ysgol yn hyrwyddo Arferion 
Adferol.  Bwriad Arferion Adferol yw i ddatblygu 
cymuned, datblygu perthnasoedd ac i reoli 
gwrthdaro drwy atgyweirio’r drwg a wnaed.

Gall disgybl sy’n camymddwyn yn gyson 
gael ei roi “ar adroddiad” am gyfnod a gellir 
mewn achosion difrifol wahardd y disgybl o’r 
ysgol neu ei ddiarddel o’r ysgol. Weithiau ni 
chaniateir i ddisgyblion sy’n troseddu fynd ar 
deithiau ysgol. Mae’n bwysig bod athrawon yn 
cael y cyfle i addysgu a’r disgyblion yn cael y 
cyfle i ddysgu – heb i neb darfu ar hynny.

GOFAL BUGEILIOL
Mae pob athro yn gyfrifol am ofal a lles y 
disgyblion ond yr athro dosbarth sy’n  
allweddol ym mywyd beunyddiol y disgybl yn 
yr ysgol. Y Penaethiaid Cynnydd a Lles dan 
arweiniad y Dirprwy, sy’n bennaf gyfrifol am y 
trefniadau bugeiliol. Trwy gysylltu’n agos â’r 
athrawon dosbarth â’r athrawon pwnc mae 

modd cadw golwg agos ar anghenion a lles 
pob disgybl. Cysylltir â rhieni yn uniongyrchol 
os oes problemau’n codi ac estynnir 
gwahoddiad i gysylltu â’r ysgol i drafod unrhyw 
faterion neu ofidiau.

ADDYSG BERSONOL A 
CHYMDEITHASOL
Dilynir rhaglen strwythuredig o wersi gan bob  
disgybl ar hyd yr ysgol yn trafod amrywiaeth 
eang o feysydd gan gynnwys diogelwch, 
sgiliau astudio, datblygiad y corff , bwlian 
gan gynnwys bwlian homoffobig, dibyniaeth 
ar ysmygu, dibyniaeth ar ysmygu, alcohol a 
chyffuriau, dinasyddiaeth byd eang a datblygiad 
cynaliadwy. Gwneir defnydd helaeth o 
wasanaeth siaradwyr gwâdd arbenigol.

ADDYSG RHYW
Cyflwynir addysg rhyw fel rhan o wersi Addysg 
Bersonol a Chymdeithasol, Gwyddoniaeth 
ac Addysg Grefyddol. Mae’r cwrs wedi ei 
gymeradwyo gan Fwrdd Llywodraethol yr 
ysgol. Trafodir pynciau megis y misglwyf, 
blaenlencyndod, y system genhedlu dynol, 
beichiogrwydd, afiechydon sy’n cael eu 
trosglwyddo trwy gyfathrach rywiol (e.e. AIDS); 
a chynllunio teulu. Gellir cael manylion pellach 
drwy gysylltu â’r ysgol. Ymdrinir â phob pwnc 

mewn ffordd sensitif ac nid ydym yn rhagweld 
bod angen i unrhyw ddisgybl gael ei eithrio o’r 
gwersi, er yr ydym yn cydnabod eich hawl fel 
rhieni i wneud hynny.

CERDYN C
Mae’r Cerdyn C yn gynllun amlasiantaethol a 
ddarperir mewn ysgolion, colegau a lleoliadau 
ieuenctid ledled Sir Benfro.  Mae’r cynllun yn 
darparu condomau am ddim i bobl ifanc, yn 
ogystal â chyngor ar iechyd rhywiol, cymorth, 
gwybodaeth a chyfeirio at wasanaethau iechyd 
lle bo angen.

ADDYSG GREFYDDOL
Cedwir gofynion statudol Deddf Addysg 1944. 
Derbynia pob disgybl yn y tair blynedd gyntaf 
wersi Addysg Grefyddol. Cyflwynir agweddau 
o’r 6 prif grefydd. Mae’r cynllun gwaith ar 
gyfer blwyddyn 7 yn ymwneud â gofyn 
cwestiynau am grefydd, gwyliau crefyddol, 
arweinyddion a phererindod. Ym mlwyddyn 
8 astudir arferion addoli a myfyrio, rheolau 
byw, ysgrifeniadau sanctaidd a chredoau. 
Ym Mlwyddyn 9 astudir unedau o waith ar 
ddathliadau mewn bywyd, pobl sydd wedi 
dylanwadu gan grefydd ac sydd wedi gwneud 
cyfraniad arbennig ac yna Ein byd.

Cynhelir cyfnod addoli yn ystod pob dydd ysgol. 
Gall rhieni sy’n dymuno eithrio eu plant o wersi 
Addysg Grefyddol neu o wasanaethau wneud 
cais ysgrifenedig am hynny. Ym marn y Pennaeth 
nid oes angen gwahardd unrhyw ddisgybl o’r 
agweddau hyn o fywyd ysgol, ond, er hynny, 
mae ef yn cydnabod hawl y rhieni i wneud hyn.

Ym Mlynyddoedd 10 ac 11, cyflwynir y Cwrs 
Byr a’r Cwrs Llawn Astudiaethau Crefyddol. 
Bydd disgybl ym Mlwyddyn 10 yn derbyn 
gradd TGAU Cwrs Byr (sef hanner TGAU) 
ar ddiwedd Blwyddyn 10, ac yn ennill gradd 
TGAU llawn ar ddiwedd Blwyddyn 11.

Llais y disgybl
Gwrandewir yn gyson ar farn a 
safbwyntiau ein disgyblion trwy gyfrwng 
fforymau blwyddyn, cyngor yr ysgol a 
holiaduron pwnc benodol ac ysgol gyfan.

“Mae’r holl glybiau 
yn rhoi cyfleoedd 

grêt i ni”
KIRKLAND ROWELL  
AROLWG DISGYBL



www.ysgolypreseli.com  |  Ysgol y Preseli    11

Mae’r adran frwdfrydig ac ymroddgar hon yn 
cynnig rhaglen eang a chytbwys i’r disgyblion 
mewn Addysg Gorfforol trwy weithgareddau 
cwricwlaidd ac all-gyrsiol. Mae’r swyddog 5x60 
yn gweithio’n agos gyda staff yr adran.

Mae cwricwlwm yr adran wedi ehangu gyda’r 
defnydd o’r Ganolfan Hamdden sydd ar 
gampws yr ysgol. Yn ystod Cyfnod Allweddol 3 
a 4, mae’r disgyblion yn cael y cyfle i chwarae:
a)  Gemau tîm - rygbi, pêl-droed, pêl-fasged, 

pêl-rwyd, pêl-foli, criced a rownderi.
b)  Gweithgareddau unigol - nofio, gymnasteg, 

athletau, traws gwlad a badminton.

Mae gan yr adran draddodiad da, y gall 
ymfalchïo ynddo, mewn gemau cystadleuol yn 
enwedig rygbi, hoci a phêl- droed. Mae’r tîmau 
yn cystadlu’n llwyddiannus iawn mewn gwahanol 
feysydd. Mae’r ysgol wedi profi llwyddiant 
gan unigolion sydd wedi chwarae ar lefel sirol, 

rhanbarthol a chenedlaethol mewn rygbi, pêl-
droed, hoci, athletau traws gwlad a chriced.

Rhennir yr amserlen fel bod blynyddoedd 
7 – 9 yn cael 1 awr o ymarfer corff a 2 awr o 
chwaraeon bob pythefnos.  Mae disgyblion 
blynyddoedd 10 – 11  yn cael 3 awr o 
chwaraeon bob pythefnos.  Mae Bl 12/13 yn 
cael 2 awr o chwaraeon bob pythefnos. Mae 
disgyblion blynyddoedd 10 – 13 yn cael 75 
munud o chwaraeon yr wythnos. Yn ychwanegol 
at hyn, mae staff yr adran yn cynnal gwahanol 
glybiau yn ystod yr awr ginio ac ar ôl ysgol.

CYFLEUSTERAU’R ADRAN:
1 cae hoci; 2 gae rygbi; 2 gwrt pêl-rwyd; 3 cwrt 
tenis; campfa gymnasteg; canolfan hamdden; 
pwll nofio

Mae’r adran hefyd wedi datblygu cysylltiadau 
da gyda chlybiau’r gymuned leol, yn enwedig 

rygbi, hoci a chriced. Mae llawer o’r plant yn 
chwarae i glybiau lleol yn ystod y penwythnos.
Yn ystod gwersi chwaraeon i ddisgyblion hyn 
mae’r adran yn gwneud defnydd o hyfforddwyr 
ac arbenigwyr eraill ym maes Chwaraeon er 
mwyn rhoi mwy o ddewis ac amrywiaeth i’r 
disgyblion.

Prif nodau’r adran yw:
  Cadw diddordeb a mwynhâd y disgyblion 
mewn Addysg Gorfforol a hybu iechyd a 
ffitrwydd ar gyfer y presennol a’r dyfodol.
  Helpu disgyblion i ddeall ac ymarfer 
diogelwch a sylweddoli ei bwysigrwydd o 
fewn y pwnc Addysg Gorfforol.
  Pwysleisio bod cymryd rhan yn holl bwysig, 
beth bynnag yw gallu’r disgybl.
  Hybu disgyblion i gymryd rhan mewn ffitrwydd 
a Chwaraeon wedi iddynt adael  
yr ysgol.

Addysg Gorfforol

“Ysgol y Preseli yw calon y gymuned.”
KIRKLAND ROWELL AROLWG RHIANT
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Polisi’r Ysgol ynglŷn â chodi tâl, fel a gytunwyd gan y Bwrdd Llywodraethol  
Mewn cydymffurfiad â gofynion 
Deddf Diwygio Addysg 1988, 
polisi’r Bwrdd Llywodraethol yw: 
1. Codi tâl am holl gostau llety 
ymweliadau preswyl ar wahan
i’r adegau hynny pan fo hawl gan 
ddisgybl i ad-daliad statudol; 
2. Codi tâl am weithgareddau a 
gynhelir yn gyflawn neu’n
rhannol y tu allan i oriau ysgol heb 
iddynt fod yn rhan o’r Cwricwlwm 
Cenedlaethol, addysg grefyddol 
statudol neu’n baratoad ar gyfer 
arholiad cyhoeddus penodedig;
3. Peidio â chodi tâl am sefyll 

arholiadau heblaw bod: 
a)  yr ysgol heb baratoi disgyblion 

ar gyfer yr arholiad yn y 
flwyddyn honno, neu 

b)  bod disgybl wedi methu 
cwblhau gofynion yr arholiad 
neu ei fod yn absennol o’r 
arholiad heb reswm digonol; 

c) ail-sefyll arholiadau.
4. Peidio â chodi tâl am lyfrau, 
defnyddiau, cyfarpar, offerynnau 
neu drafnidiaeth achlysurol a 
ddarperir mewn perthynas â’r 
Cwricwlwm Cenedlaethol, addysg 
grefyddol statudol neu’n baratoad 

ar gyfer arholiadau cyhoeddus 
penodedig neu gyrsiau a ddysgir 
yn yr ysgol heblaw bod rhieni wedi 
mynegi ymlaen llaw eu dymuniad i 
brynu’r cynnyrch; 
5. Gofyn am gyfraniadau 
gwirfoddol rhieni tuag at 
weithgareddau ysgol a gynhelir 
yn ystod oriau ysgol neu du allan 
iddynt pan na fo hawl codi tâl 
gorfodol a phan nad oes modd 
cynnal y gweithgaredd heb 
gefnogaeth ariannol ddigonol. 
Rhaid sicrhau na fydd yr un 
disgybl yn cael ei gau allan o 

weithgaredd am nad yw’n medru 
gwneud cyfraniad gwirfoddol 
neu’n dymuno gwneud hynny;
6. Gofyn i rieni dalu pan ddistrywir 
eiddo’r ysgol yn fwriadol neu drwy 
esgeulustod gan eu plant;
7. Gadael i’r Pennaeth benderfynu 
pa gyfran o gost gweithgaredd 
a ddaw o gronfa gyhoeddus neu 
gronfa arall;
8. Dirprwyo’r Cadeirydd a’r 
Pennaeth i benderfynu pa 
gwrs i’w ddilyn mewn unrhyw 
achos arbennig sy’n codi wrth 
weithredu’r polisi hwn.

Diogelwch yr Ysgol
Mae gennym bolisi cynhwysfawr ysgol gyfan 
a pholisiau adrannol o ran hyrwyddo Iechyd a 
Diogelwch i bawb – plant, staff, y cyhoedd ac 
ymwelwyr – sy’n mynychu’r ysgol a’i thiriogaeth 
yn gyson neu yn achlysurol. Mae’r polisi yn 

cynnwys y drefn i ddilyn os bydd tân; teithiau 
ysgol; profiad gwaith ac ati. Mae gennym aelod 
o’r staff sy’n gweithredu fel Swyddog Iechyd a 
Diogelwch ar gyfer y campws.

Ystyrir bod presenoldeb rheolaidd yn bwysig 
iawn yn Ysgol Y Preseli. Hebddo, ofer byddai 
ein holl ymdrechion i ddarparu addysg o safon 
uchel; os nad yw disgybl yn bresennol yn yr ysgol 
ni all ddysgu na chyrraedd ei wir botensial.  Am 
y rhesymau yma, rydym yn annog rhieni i beidio 
â threfnu gwyliau yn ystod tymor yr ysgol.  Ein 
nod yw cael y graddau presenoldeb uchaf posib 
ar gyfer ein disgyblion. Ceir rhesymau cyfiawn 
a dilys ar adegau wrth gwrs, pan na all disgybl 
fynychu’r ysgol, ond mae gennym systemau 
yn eu lle i fonitro ac ymchwilio i absenoldebau 
ar draws yr ysgol.  Mae’r polisi presenoldeb yn 
amlinellu ein hymarfer a’n trefniadau er mwyn 
cynnal lefel uchel o bresenoldeb.

HWB
Yn dilyn unrhyw absenoldeb, anogir 
disgyblion i fynychu’r ystafell Hwb adeg yr 
awr ginio er mwyn cwblhau unrhyw waith a 
gollwyd.  Bydd cefnogaeth athro/athrawes ar 
gael yn yr ystafell Hwb.

Os yw eich plentyn yn absennol, ffoniwch 
01239 831009 os gwelwch yn dda.

Presenoldeb

Y Drefn ar gyfer Cwynion
Mae copi o ddogfen y Cyngor Sir 
``Trefniadau ar gyfer Ystyried Achwynion 
ynglyn â’r Cwricwlwm a Materion 
Perthnasol’’ ar gael yn yr ysgol. Dylai 
unrhyw riant sydd â diddordeb i archwilio’r 
ddogfen hon gysylltu â’r Pennaeth.

DISGWYLIWN I 
RIENI:

  Annog eu plant i 
fynychu’r ysgol yn 
rheolaidd.

 Sicrhau eu bod yn 
cysylltu â’r ysgol 
pan fo’u plentyn 
yn/wedi methu 
mynychu’r ysgol.

  Sicrhau bod 
eu plentyn yn 
cyrraedd yr ysgol ar amser ac wedi paratoi’n 
addas ar gyfer y dydd.

 Cysylltu â’r ysgol pan gyfyd unrhyw broblem a 
allai gadw eu plentyn o’r ysgol.

DISGWYLIWN Y CANLYNOL GAN EIN 
DISGYBLION:
 Y byddant yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd.

  Y byddant yn cyrraedd ar amser ac wedi 
paratoi yn addas ar gyfer y dydd.

 Y byddant yn hysbysu aelod o’r staff o unrhyw 
broblem a all eu rhwystro rhag mynychu’r ysgol.

APWYNTIADAU
  Gofynnir yn garedig i rieni drefnu apwyntiadau 
gyda’r meddyg neu’r deintydd a.y.y.b. y tu 
allan i oriau ysgol os yw hynny’n bosib.

“Dwi mor hapus yma”
KIRKLAND ROWELL AROLWG DISGYBL


