Adroddiad y Cadeirydd 2017 – 2018
Mr Gareth Parry
Mae wedi bod yn flwyddyn llwyddiannus a phrysur iawn eleni eto yn yr ysgol. Ysgrifennwyd yr
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2017-2018. Ni wnaethpwyd cais i gynnal cyfarfod rhieni eleni a chynhaliwyd y cyfarfod rhieni
ddiwethaf ar y 4ydd o Dachwedd 2015 am 7yh, roedd dau rhiant yn bresennol.
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Data Cymharol am y flwyddyn

Adroddiad Cyllid

Grant Datblygu Disgybblion
Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion (GDD) i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd
incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau Ysgol am ddim (hPYDd) a disgyblion sydd wedi ‘derbyn gofal’ yn barhaus am fwy na chew mis (Plant Mewn Gofal).
Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn
arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau Ysgol am ddim neu
sy’n PMG.
Fel Ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:
1. Nodi’r grwpiau targed o ddisgyblion, eu nodweddion a’u hanghenion dysgu
2. Cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau
3. Monitor a gwerthuso effaith yr adnoddau
Yn 2017-2018, darparwyd i Ysgol Gynradd Aberaeron ddyraniad Grant Amddifadedd Disgyblion
o £18,050 Yn Ysgol Gynradd Aberaeron mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno
a’i fonitro gan Awdurdod Lleol Ceredigion ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a lleihau effaith
rhwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.
Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i :
• Wella dysgu ac addysgu drwy ddarparu amrywiol raglenni cefnogi
• Darparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth cynaliadwy y profwyd eu bod yn cael yr effaith
fwyaf e.e. Dyfal Donc, Satpin, Trandep, Cyfri Ceredigion
• Darparu hyfforddiant penodol o safon uchel i staff, gan ganolbwyntio ar lythrennedd a
rhifedd a chau’r bwlch.
• Mireinio systemau olrhain data i nodi anghenion dysgwyr y grwpiau hyn, tracio eu cynnydd
tuag at dargedu, ac i fonitro effaith ymyraethau yn effeithiol;
• Gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion eraill, y gymuned a sefydliadau eraill e.e
Gwasanaethau Cymdeithasol, Tim o amgylch y teulu a Ysgol Gyfun Aberaeron.
• Gwella presenoldeb y grwpiau targed
• Cefnogi dysgwyr a’u teuluoedd drwy gynnig nosweithiau addysgol.
• Datblygu capasiti arweinyddiaeth i adnabod a gwerthuso effaith y camau hyn yn nhermau
gwella ansawdd y ddarpariaeth a deilliannau y disgyblion yn y grwpiau targed, ac i ymyrryd
yn effeithiol ac yn amserol pan mae’r cynnydd yn annigonol.

Presenoldeb

Presenoldeb yr ysgol am y flwyddyn 2017-2018 oedd 94.3%. Presenoldeb 2016-2017 oedd 94.9%
oedd yn gosod yr ysgol yn y bedwaredd chwartel o gymharu ag ysgolion tebyg.

Cysylltiadau Cymunedol/ Gweithgareddau Cwricwlaidd/Perfformiadau Cerddorol/ Chwaraeon
Mae’r ysgol yn cyhoeddi newyddlen bob hanner tymor sydd yn cynnwys diweddariad ar y
meysydd uchod. Gweler isod.

Datganiad y Cwricwlwm
Rhannir plant i ddosbarthiadau yn ôl oedran yn bennaf, mae gennym un ddosbarth cymysg
oherwydd cynnydd niferoedd. Cynhwysir holl raglenni astudio statudol Meysydd Dysgu’r Cyfnod
Sylfaen a Cwricwlwm Cenedlaethol yng nghynlluniau cwricwlaidd yr ysgol. Mae’r cwricwlwm yn
gytbwys ac yn eang ac fe ddysgir rhan helaeth ohono drwy themâu trawsgwricwlaidd er mwyn
sicrhau profiadau cyfoethog a ar draws y cwricwlwm. Fe gynllunnir y themâu hyn yn y lle cyntaf
gan y disgyblion y dosbarthiadau unigol er mwyn sicrhau bod gan y disgyblion lais yn ei dysgu.
Yna mae’r athrawon yn cydweithio fel bod dilyniant, cydbwysedd a gwahaniaethu yn cael ei
sicrhau. Darperir rhaglen fydd yn cynnwys cynnydd mewn sgiliau a deallusrwydd o syniadau ar
bob lefel, yn ogystal â sicrhau bod amcanion ar gyfer pob oed yn cael ei gynnig. Y nôd drwy’r ysgol
yw rhoi amrywiaeth eang o brofiadau diddorol i bob plentyn drwy eu gwaith thema, ac felly, yn eu
galluogi i ddatblygu eu potensial yn llawn. Mae’r ysgol yn y broses o ddiwygio’r cwricwlwm i
adlewyrchu y newidiadau cenedlaethol sydd wedi eu hamlinellu yn y ddogfen ‘Cenhadaeth ein
Cenedl’ a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru eleni. Mae yna cwricwlwm newydd yn dod i rym yn
statudol ym Medi 2022, mae’n bosib gweld y pedwar diben craidd y cwricwlwm newydd ar wefan
Llywodraeth Cymru. Mae’r Meysydd Dysgu a’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn gymwys i bob plentyn
oni bai ei fod wedi ei eithrio drwy ddatganiad o anghenion addysgol arbennig. Gellir cysylltu â’r
pennaeth er mwyn cael gweld dogfennau sy’n ymwneud â chwricwlwm yr ysgol. Rydym hefyd yn
ategu at pob agwedd o ddysgu gyda’r fframwaith Rhifedd/Llythrennedd/Cymhwysedd Digidol.
Anghenion Dysgu Ychwanegol
Ceisir sicrhau mynediad i addysg eang, gytbwys, perthnasol a gwahaniaethol i bob plentyn, a
golyga hyn bod athrawon yn ceisio ymateb i anghenion unigolion. Mae’n angenrheidiol adnabod
plant ag anghenion addysgol arbennig cyn gynted â phosib gan fod anawsterau wedyn yn haws
i’w goresgyn.
Rhan amlaf, adnabyddir plant ag anghenion addysgol arbennig drwy asesiadau rheolaidd dosbarth
gan athrawon. Dangosa’r rhain gryfderau a gwendidau a ble mae angen rhaglenni dysgu unigol ar
unigolion.
Trwy asesiadau a monitro gofalus, a thrwy drafod bob cam gyda’r rhieni, ystyriwn p’un ai
defnyddio grwpiau ymyrraeth, cymorth yr athrawon cynnal neu roi cymorth yn y dosbarth drwy
waith gwahaniaethol. Pan mae angen, gofynna’r ysgol a’r rhieni am gymorth ychwanegol oddi wrth
asiantaethau allanol fel y seicolegydd addysg, athrawon arbenigol a.y.b. Rhennir y wybodaeth am
unrhyw ymyrraethau gyda rhieni.
Categori Iaith
Yn unol a pholisi iaith Ceredigion, Cymraeg yw prif iaith yr ysgol o 3-11 mlwydd oed. Addysgir
drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol a chyflwynir Saesneg fel pwnc ffurfiol yng nghyfnod
allweddol 2( blwyddyn 3-6). Nôd yr ysgol yw sicrhau bod pob disgybl yn hollol ddwyieithog erbyn
eu bont yn cyrraedd 11mlwydd oed.
Staffio
Ffarweliwyd a Catrin Lewis a Christopher Alldritt a oedd yn cynorthwywyr anghenion dysgu
ychwanegol.
Polisïau/Policies
Adolygir bolisïau’r ysgol yn flynyddol. Mae gwybodaeth ar bob polisi ar gael yn yr ysgol ac
arddangosir rhai polisïau ar wefan yr ysgol.
Cynllun Gwella Ysgol a Hunan Arfarniad
Mae CGY yn cael ei ddiweddaru yn flynyddol ac yn deillio’n uniongyrchol o ganfyddiadau
prosesau hunan arfarnu’r ysgol. Gwelwyd ffocws ar ddatblygu’r ddarpariaeth ar gyfer ysgrifennu,
y Gymraeg, lefelau uwch bechgyn, Llythrennedd Digidol, symud yr addysgu o'r da i’r rhagorol a
pharatoi ar gyfer dyfodiad y Cwricwlwm newydd. Adroddir ar gynnydd yr ysgol yn erbyn y

blaenoriaethau yma yn dymhorol. Gwelwyd yr ysgol yn gwneud cynnydd da eleni. Rhoddwyd yr
ysgol yng nghategori cymorth ‘gwyrdd’ eleni yn y system gategoreiddio cenedlaethol. Mae’r ysgol
yn parhau i fesur cynnydd yn erbyn argymhellion Estyn 2011.
Prosbectws Ysgol
Mae’r newidiadau yn adlewyrchu newid staff, dyddiadau, trefniadau a chanlyniadau diwedd
Cyfnod Allweddol. Mae’r prosbectws ar gael ar ein gwefan.
Cyfleusterau Tai Bach
Mae gan yr ysgol bedwar tŷ bach ar gyfer y merched a phedwar tŷ bach ar gyfer y bechgyn yn ardal
y Cyfnod Sylfaen. Ceir pedwar tŷ bach i’r merched a dau dy bach a tri wrinal i’r bechgyn. Yn ogystal
ceir dau dy bach anabl, un yn y brif adeilad ac un yn y cabannau.
Diolch i’r disgyblion, rhieni, staff a ffrindiau’r ysgol am eu gwaith arbennig i sicrhau bod gennym
ysgol ardderchog lle mae disgyblion yn cyflawni eu potensial. Edrychwn ymlaen at flwyddyn
gyffrous arall llawn profiadau fydd yn helpu siapio ein disgyblion i fod yn ddinasyddion cyfrifol
cymdeithas y dyfodol.
Cadeirydd_____________________
Dyddiad_______________________

NEWIDIADAU I
GYFARFODYDD BLYNYDDOL Y RHIENI / LLYWODRAETHWYR (2013)
Mae Adran 94 y Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (y Ddeddf) yn gwneud
newidiadau pwysig i'r trefniadau deddfwriaethol blaenorol oedd yn ymwneud â Chyfarfodydd
Blynyddol y Rhieni/Llywodraethwyr. Mae'n darparu trefniadau newydd lle gall rhieni ofyn am
gyfarfod gyda chorff llywodraethol.
Fodd bynnag, bydd angen i’r rhieni fodloni pedwar (4) gofyniad statudol wrth alw cyfarfod sef:(i) rhaid i rieni 10% o’r disgyblion cofrestredig, neu rieni 30 o’r disgyblion cofrestredig (pa un
bynnag sydd isaf) arwyddo deiseb yn gofyn am gyfarfod;
(ii) rhaid mai diben y cyfarfod yw trafod materion sy'n ymwneud â'r ysgol;
(iii) y nifer fwyaf o gyfarfodydd y gall rhieni ofyn amdanynt o fewn unrhyw flwyddyn ysgol yw tri
(3);
(iv) rhaid bod yna ddigon o ddiwrnodau ysgol ar ôl yn y flwyddyn ysgol i ganiatáu cyfarfod.
At hynny:(a) rhaid cynnal y cyfarfodydd cyn diwedd cyfnod o 25 niwrnod;
(b) mae’r cyfnod o 25 niwrnod yn cychwyn y diwrnod ar ôl derbyn y ddeiseb, ond nid yw'n
cynnwys unrhyw ddiwrnod nad yw'n ddiwrnod ysgol;
(c) os oes angen cynnal cyfarfod arall o ganlyniad i ddeiseb wahanol, ni fydd y cyfnod o 25
niwrnod yn dechrau tan y diwrnod ar ôl cynnal y cyfarfod arall;
(ch) rhaid bod digon o ddyddiau ar ôl yn y flwyddyn ysgol i gynnal cyfarfod cyn diwedd y cyfnod o
25 niwrnod;
(d) bydd cyfarfodydd yn agored i holl rieni’r disgyblion cofrestredig yn yr ysgol, y Pennaeth ac
unrhyw un arall a wahoddir gan y corff llywodraethol;
(dd) mae’n rhaid i hysbysiad y cyfarfodydd i’r rhieni gynnwys dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod
ynghyd â’r mater neu faterion i'w trafod.
Bydd angen i gyrff llywodraethu roi gwybod i'r rhieni yn flynyddol am yr hawl i ddeisebu
cyfarfod trwy ddefnyddio'r pwerau a ddarperir gan Adran 94.

