
1 
 

 

YSGOL GLAN CLWYD 
 

 
 

Adroddiad Blynyddol  

Y Llywodraethwyr  

i Rieni 

2020-21 

 
 



2 
 

 

Cyflwyniad 

Annwyl Riant / Warcheidwad,  
 
Mae'n bleser gennyf gyflwyno adroddiad blynyddol Ysgol Glan Clwyd i chi. Mae cymaint wedi digwydd yn ein hysgol 
ac ym mhobman arall ers ein hadroddiad diwethaf, oedd yn flwyddyn anodd a heriol. Fodd bynnag, llwyddodd Ysgol 
Glan Clwyd unwaith eto yn ei dibenion mwyaf sylfaenol, i gadw ein disgyblion mor ddiogel â phosibl a'u galluogi i 
lwyddo a symud ymlaen.  
 

Rôl y llywodraethwyr yw gosod cyfeiriad, herio a chefnogi ac annog. Oherwydd y sefyllfa eleni, cefnogi a 
hyrwyddo llesiant disgyblion a staff oedd ein blaenoriaeth, tra’n parhau i ddarparu’r cyfleoedd a 
phrofiadau gorau posib o dan yr amgylchiadau. 
 
Mae adnoddau ar gyfer ysgolion wedi bod yn flaenoriaeth gennym eleni, a hyn wedi bod o fudd enfawr i wella sgiliau 
gweithio ar lein disgyblion a staff. Rydym yn ffodus iawn o gael adeilad braf a modern, ac o’r herwydd rydym wedi 
gallu cefnogi’r ysgol i dargedu gwariant i wneud gwahaniaeth i addysg a sgiliau’r disgyblion. Mae’r ysgol wedi 
gwneud camau breision i hyfforddi staff  a disgyblion gyda’r nod o wneud yr ysgol yn ysgol Google. Mae yna heriau 
eraill yn dod i'r amlwg yn gyflym, ac mae’r ysgol yn parhau i gynllunio a pharatoi tuag at gynnig y Cwricwlwm i 
Gymru. 
 
I grynhoi, mae hon wedi bod yn flwyddyn anodd, ond hoffem dalu teyrnged i gymuned yr ysgol gyfan am bopeth y 
maent wedi'i gyflawni eleni i ni - yn rhieni, teuluoedd a'r gymuned ehangach. Yn hyn o beth, rydym, yn cynnwys staff 
ar bob lefel ac ym mhob rôl, yn ogystal â disgyblion a'u teuluoedd.  
 
Dymuniadau gorau.  
 
Gwenan Prysor       Gwyn Tudur 
 
Cadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Glan Clwyd   Pennaeth 
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CORFF LLYWODRAETHOL 2020-21  

Cadeirydd y Llywodraethwyr: Gwenan Prysor 

Is-Gadeirydd y Llywodraethwyr: Iwan Evans 

Pennaeth:     Gwyn Tudur 

Clerc i’r Llywodraethwyr:  Rhian Davies – rhian.davies@ysgolglanclwyd.cymru 

Mae 15 o aelodau ar y Corff Llywodraethol: 

Pennaeth 
6 Rhiant Lywodraethwyr 
2 Cynrychiolydd yr ALl 
2 Cynrychiolydd Athrawon 
1 Cynrychiolydd Staff 
4 Cynrychiolaeth gyfetholedig sy’n aelodau cymunedol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Gwyn Tudur Pennaeth  - 

Mr Iwan Evans Cyngor Sir 04. 2023 

Mrs Gwawr Cordiner Cyngor Sir 10.03.21 

Mr Dewi Owens Cymunedol 01.09.21 

Mr Iorwerth Roberts  Cymunedol  1.2023 

Mrs Gwenan Prysor Cymunedol 9.2022 

Mr John Roberts Cymunedol 01.04.22 

Mrs Delwen Harper Rhieni 01.05.22 

Mr David Lloyd  Rhieni 26.01.24 

Mrs Nicola Chan Gizzi Rhieni 26.01.24 

Mrs Kathryn Jones Rhieni 19.01.23 

Mr Peter Roberts Rhieni 01.04.22 

Mrs Heledd Jones Rhieni  01.04.21 

Mr David Williams Athrawon 01.09.23 

Miss Lara Roberts Athrawon 01.09.21 

Mrs Dona Jones  Staff 03.03.24 

Prif Ddisgybl –  Disgybl 20.07.21 

Prif Ddisgybl –  Disgybl 20.07.21 

Enw’r Cadeirydd Enw’r Is-gadeirydd Enw’r Clerc 

Gwenan Prysor Heledd Jones a 

Kathryn Jones 

Rhian Davies hyd 12/2020 

Gwennan Roberts o 02/2021 
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Dyddiadau Cyfarfodydd 

Bu eleni yn wahanol iawn o ran trefniadau arferol yn sgil Covid. Bu rhaid cynnal y cyfarfodydd yn rhithiol, a bu hefyd 
ambell gyfarfod brys i drafod materion Iechyd a Diogelwch yn bennaf yn sgil newidiadau a gofynion Covid.  
Yn ystod y cyfarfodydd hyn cytunwyd ar nifer o bolisïau perthnasol a adolygir yn gyson, gan gynnwys Polisi Diogelu 
diwygiedig a Pholisi Hyrwyddo Ymddygiad Da. 
 
Wele’r dyddiadau isod:  
 

  13.10.20  Pwyllgor Llawn / Full Meeting 

  03.11.20  Iechyd a Diogelwch – 4.30 p.m.  / Health & Safety 

  24.11.20  Is Bwyllgor Safonau a Chwricwlwm/ Curriculum & Standards Sub Comm 

  01.12.20  Is Bwyllgor Materion Busnes/ Business Matters (Finance) 

  08.12.20  Pwyllgor Llawn / Full Meeting 

  23.02.21  Iechyd a Diogelwch – 4.30 p.m.  / Health & Safety 

  23.02.21  Pwyllgor Llawn / Full Meeting 

16.03.21  Is Bwyllgor Safonau a Chwricwlwm / Curriculum & Standards Sub Comm 

  23.03.21  Is Bwyllgor Materion Busnes / Business Matters (Finance) 

  27.04.21  Pwyllgor Llawn / Full Meeting 

  08.06.21  Is Bwyllgor Safonau a Chwricwlwm / Curriculum & Standards Sub Comm 

  15.06.21  Is Bwyllgor Materion Busnes / Business Matters (Finance) 

  06.07.21  Iechyd a Diogelwch – 4.30 p.m. / Health & Safety 

  06.07.21  Pwyllgor Llawn / Full Meeting 

 

Nodau Ysgol Glan Clwyd 

Mae Ysgol Glan Clwyd yn ysgol gyfun ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed gyda thraddodiad o ddarparu profiadau ac addysg 
ddwyieithog o ansawdd i ddisgyblion ein cymuned.  Er mwyn i’n disgyblion fanteisio i’r eithaf ar y profiadau a gynigir, 
mae’n hanfodol bwysig eu bod yn hapus yn yr ysgol.  Mae hyn wrth wraidd ein gwaith beunyddiol ac rydym yn falch 
o’r enw da sydd gennym fel ysgol sy’n cynnig gofal ardderchog dros ein disgyblion gan sicrhau’r sylw personol 
hwnnw.   

Ein nod yw creu awyrgylch lle mae pawb yn arddangos Parch a Pharodrwydd a’r balchder o Berthyn i deulu Ysgol 
Glan Clwyd. Mewn awyrgylch fel hyn credwn y bydd ein disgyblion yn ffynnu a gyda phwyslais ar gydweithrediad 
cadarnhaol rhwng yr ysgol a’r cartref. 
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Trefn y Dydd 
 
Mae’r amserlen ar batrwm 5 gwers y dydd dros gyfnod o ddeg diwrnod.  Mae’r wythnos a addysgir yn 25 awr o hyd. 
  

    8.55 – 9.15 Cofrestru, Cyfnod Bugeiliol 

   9.15 – 10.15 Gwers 1 

10.15 – 10.35 Egwyl 

10.35 – 11.35 Gwers 2 

11.35 – 12.35 Gwers 3 

12.35 –  1.20 Amser Cinio 

  1.25 –  2.30 Gwers 4 + Cofrestru 

  2.30 –  3.30 Gwers 5 

  3.30 Diwedd y diwrnod ysgol 

 

Oherwydd asesiad Iechyd a Diogelwch roedd yn rhaid addasu amserlen y dydd er mwyn cadw blynyddoedd yn eu 
swigod yn ystod newid gwersi, egwyl, cinio a diwedd y dydd.  
Hefyd mi oedd yn rhaid hollti rhai gwersi a threfnu bod rhai blynyddoedd yn cael eu hamser cinio ar amseroedd 
gwahanol i eraill. 
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Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2020-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosweithiau Ymgynghorol ar gyfer Rhieni  

Rhoddwyd Calendr i’r rhieni ar ddechrau’r flwyddyn yn nodi dyddiadau o bwys.  Mae unrhyw newid i lawlyfrau'r 
ysgol yn cael eu dwyn i sylw’r rhieni.  Dosbarthwyd llythyrau/gwybodaeth ar faterion perthnasol i’r disgyblion a’u 
rhieni unai drwy law neu drwy system ‘School Comms’ yn ystod y flwyddyn. Eleni oherwydd Covid cynhaliwyd y 
nosweithiau hyn yn rhithiol. 
 

Cyffredinol  

Nifer disgyblion Ionawr 2021 1038 

Nifer Staff Addysgu Ionawr 2021 Llawn Amser 60 

Rhan Amser 15 

Nifer Staff Ategol Ionawr 2021 Llawn Amser 37 

Rhan Amser    8 

 

Niferoedd 

Roedd cyfanswm o 1044 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol ar y cyntaf o Hydref 2020, 934 o’r rhain mewn oedran 
addysg statudol a 110 yn y 6ed dosbarth.   
 
 
 
 
 

TYMOR YR HYDREF 
 

HMS – Diwrnod Hyfforddi Staff 01.09.20 

HMS – Diwrnod Hyfforddi Staff 02.09.20 

Ysgol yn agor i ddisgyblion 03.09.20 

Hanner Tymor 26.10.20 – 30.10.20 

HMS – Diwrnod Hyfforddi Staff 02.11.20 

Ysgol Ail Agor 03.11.20 

Ysgol Cau am wyliau Nadolig 18.12.20 

TYMOR Y GWANWYN 

HMS – Diwrnod Hyfforddi Staff 04.01.21 

Ysgol agor i ddisgyblion 05.01.21 

HMS – Diwrnod Hyfforddi Staff 12.02.21 

Hanner Tymor 15.02.21 – 19.02.21 

Ysgol cau am y Pasg 26.03.21 

Gwyliau Pasg 29.03.21 – 09.04.21 

TYMOR YR HAF 

Ysgol agor i ddisgyblion 12.04.21 

Dydd Gŵyl Fai 03.05.21 

Hanner Tymor 29.05.21 – 04.06.21 

Ysgol agor i ddisgyblion 07.06.21 

Diwrnod olaf tymor i ddisgyblion 16.07.21 

HMS – Diwrnod Hyfforddi Staff 19.07.21 

HMS – Diwrnod Hyfforddi Staff 20.07.21 
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Blwyddyn   Nifer  
7  186  
8  195  
9  175  

10  210  
11  168  
12  68  
13  42  

Cyfanswm  1044  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrth edrych ar y treigl blynyddoedd, rhaid cofio fod rheolau amddiffyniad trosiannol credyd cyffredinol ar brydau 
ysgol am ddim wedi dod i rym ar 1 Ebrill 2019 ac nid ydym eto’n ymwybodol o effaith hynny ar gyfraddau’n 
gyffredinol. Ond yn sicr mae newid arwyddocaol ym mhroffil YYDd YGC yn digwydd ar hyn o bryd. 
  

Treigl Blynyddoedd  1.10.2018  1.10.2019  1.10.2020  
%PYD Bl.7-11  4.6%  7.8%  10.2%  
  

Presenoldeb 2020-21 

Data o 14/9/2020 hyd at 28/5/2021:  

Blwyddyn Presenoldeb AAE 
Abs. 

Awdurdodedig 
Abs. 

Anawdurdodedig 
Posib % 

7 12769 0 688 188 13673 93.4 

8 12842 2 604 301 14305 89.9 

9 11209 3 433 198 12550 89.3 

10 13731 651 721 159 15262 94.2 

11 12311 430 455 378 14093 90.4 

*Cyfanswm 62862 1086 2901 1224 69883 91.5 

12 3990 55 202 146 5476 73.9 

13 2632 37 44 168 3686 72.4 

Cyfanswm 69484 1178 3147 1538 79045 89.4 

 
*Y presenoldeb allweddol yw bl.7 – 11 o ran ystadegau’r ysgol – sef 91.5% ers Ionawr 
 
Am y flwyddyn Medi 2020 – Mai 2021 = 89.4%, sy’n sylweddol is na’r data blaenorol o oddeutu 94%, ac yn is na’r 
targed o 94.5%. Hyn yn amlwg oherwydd y dyddiau a gollwyd oherwydd blynyddoedd cyfan a sawl unigolyn yn 
hunan ynysu. 
 
Sesiynau a gollwyd (fel canran o’r holl absenoldebau): 
Salwch oherwydd Covid - ; =  127 (0.06%) 
Hunan ynysu oherwydd Covid - [ = 24974 (12.0%) 

Prydau am ddim   Ion-2019  Ion-2020  Ion-2021  

Blwyddyn 7  8.2%  11.6%  15.0%  

Blwyddyn 8  5.0%  7.8%  13.3%  

Blwyddyn 9  5.3%  7.1%  8.7%  

Blwyddyn 10  5.1%  6.5%  7.1%  

Blwyddyn 11  1.4%  4.9%  6.1%  

Blynyddoedd 7-11  5.1%  7.8%  10.1%  
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Datganiad Cyllidol  

Cytunir ar faterion cyllidol trwy gyfrwng Is-bwyllgor Cyllid a Staff y Llywodraethwyr.  Gweler crynodeb o ddatganiad 

cyllidol yr ysgol 2020-21. 
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Perfformiad Disgyblion 

Hoffai’r Llywodraethwyr longyfarch disgyblion a staff yr ysgol ar eu llwyddiant ar bob lefel.   

 
Arholiadau Blwyddyn 11,12,13  

• Cadarnhaodd y Gweinidog dros addysg mewn datganiad ar Dachwedd y 10fed 2020 na fyddai cyfres 
arholiadau Haf 2021 yn digwydd yng Nghymru.  
• Cafwyd datganiadau pellach yn dilyn hyn am hepgor cyfres arholiadau Ionawr 2021 yn ogystal.  
Golyga hyn nad oedd blwyddyn 11 yn sefyll eu harholiadau Llenyddiaeth Cymraeg na Saesneg ym mis 
Ionawr.   
• Cadarnhawyd hefyd fod asesiadau nad ydynt yn arholiadau o fewn y manylebau addasedig yn rhan 
o’r model asesu ar gyfer canlyniadau Haf 2021  
• Gweithiodd y grŵp Cynghori, Dylunio a Chyflawni fel llais y proffesiwn wrth gynnig argymhellion i 
Gymwysterau Cymru wrth iddyn nhw ddod i benderfyniad terfynol am fodel asesu ar gyfer Haf 2021. 
• Ni chynhaliwyd arholiadau mewnol i flynyddoedd 11,12,13 eleni.  

 
 
Arholiadau Allanol Haf 2021  

• ‘Roedd effaith y pandemig yn drwm ar dymor arholiadau haf 2021, fel tymor 2020 o'i flaen.   
• Gosodwyd asesiadau i’r myfyrwyr gan yr athrawon a chawsant eu harchwilio mewn amgylchedd 
rheoledig.  
• Cafodd y papurau eu marcio gan yr athrawon a gyrrwyd y marciau i CBAC ar gyfer addasiadau 
terfynol a dyfarnu graddau.  
 

SU YGC 2021  

% A*  25.2  

% A*-A  52.3  

% A-E  100  

 

 

TGAU YGC 2021  

% A*-A  30.4  

% A*-C  81.5  

% A*-G  100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU Cymru 2021  

% A*  21.3  

% A*-A  48.3  

% A-E  99.1  

TGAU Cymru 2021  

% A*-A  28.7  

% A*-C  73.6  

% A*-G  98.5  
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Cyrchfannau Disgyblion 2020-21 

 

 

 

 

 

 

 

Cwricwlwm a Threfniadau 

Ceir gwybodaeth fanwl am drefniadaeth y cwricwlwm ysgol o fewn llyfrynnau a baratowyd ar gyfer disgyblion a 
rhieni gan gynnwys Prosbectws yr ysgol, Llyfryn Dewisiadau CA4 a Llyfryn Dewisiadau'r Chweched Dosbarth.  Yn 
ychwanegol fe gynhelir Noson Agored ar gyfer rhieni Blynyddoedd 5 a 6 ym mis Hydref a Nosweithiau Gwybodaeth 
ar Ddewisiadau CA4 a’r Chweched Dosbarth ar gyfer rhieni disgyblion Blynyddoedd 9 ac 11. 

Yn ystod y flwyddyn 2020/21, yn dilyn trafodaethau gyda'r Corff Llywodraethol a'r Pwyllgor Cwricwlwm a Safonau, 
parhawyd i wneud rhai diwygiadau arloesol i gwricwlwm CA3 ar waith yn cyd-fynd a gofynion y Cwricwlwm Newydd i 
Gymru.  Addaswyd rhaglenni dysgu ar draws y cwricwlwm er mwyn rhoi sylw i ddatblygu anianau dysgu a sgiliau’r 
disgyblion. Craffwyd ar lyfrau, arsylwyd ar wersi a thrafodwyd y newidiadau gyda rhanddeiliaid yr ysgol yn rheolaidd 
gan ddefnyddio'r adborth hwn i fireinio a gwella’r barhaus. 

Rydym yn gosod blaenoriaethau bob blwyddyn ac mae eleni'r un mor wir, er bod sefyllfa Covid yn golygu ein bod yn 
gorfod gweithio yn wahanol gan sicrhau fod ni fel ysgol yn symud ymlaen a gwelliant. 
  

• Safonau  
• Llesiant a Chefnogaeth Emosiynol  
• Addysgu a Dysgu  
• Cwricwlwm  
• Arweinyddiaeth a Rheolaeth - datblygu sgiliau arwain ac adolygu’r anghenion arweinyddiaeth  

 

Categori Iaith yr Ysgol 

Mae Ysgol Glan Clwyd yn Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg, yn ôl categorïau Llywodraeth Cymru.  Golyga hyn fod: 

• Pob pwnc heblaw am y Saesneg yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg i bob disgybl 

• Cymraeg yw iaith yr ysgol o ddydd i ddydd.  Cymraeg yw’r iaith a ddefnyddir i gyfathrebu â’r disgyblion ac yng 

ngweinyddiaeth yr ysgol.  Mae’r ysgol yn cyfathrebu â’r rhieni yn y naill iaith neu’r llall, yn ddibynnol ar iaith y 

cartref 

• Bydd pob disgybl yn cael eu hasesu ym mhob pwnc heblaw am y Saesneg drwy gyfrwng y Gymraeg yng CA3 a 

CA4.  Bydd pynciau yng CA5 hefyd yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 

 

 

 

Cyrchfannau BL.11 2020-21   

Coleg Pellach 77 

6ed Dosbarth YGC 72 

6ed Ysgol Arall 5 

Hyfforddiant 5 

Cyflogaeth 4 

Addysg nid ysgol/coleg 3 

Di-waith 1 

Cyrchfannau Bl.13 2020-21   

Addysg Uwch 32 

Addysg Bellach 1 

Cyflogaeth 7 

Cyrchfan anhysbys 4 
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Polisĩau  

Mae gan y Llywodraethwyr raglen gyson o adolygu’r polisïau, a lle’n briodol, mae’n llunio rhai newydd sy’n 

berthnasol ac yn ymarferol eu harweiniad ac i’w gweithredu.  Dros y flwyddyn hon adolygwyd rhai polisïau Sylfaenol, 

eu cyfoesi neu eu llunio yn cynnwys yr isod: 

• Polisi Diogelu 

• Polisi Hyrwyddo Ymddygiad Da  

• Polisi Diogelu Data 

Diogelu 

Cafwyd adroddiadau cyson ar hyn yn ystod y flwyddyn gan Ian Roberts fel y Prif Berson Dynodedig ar gyfer Diogelu. 
Mae Gwenan Prysor a Heledd Jones yn cynrychioli’r Llywodraethwyr yn y mater pwysig hwn.  
Gweler cofnodion 08.12.20  

Anghenion Dysgu Ychwanegol 

Mae nod ac amcanion yr ysgol yn datgan ein hymrwymiad i sicrhau darpariaeth addysgol addas ar gyfer ein 
disgyblion gan gynnwys pob disgybl sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).  Sicrheir bod pob disgybl, beth 
bynnag fo’i anghenion dysgu, yn cael mynediad i bob agwedd ar gwricwlwm yr ysgol a chyfran deg o adnoddau'r 
ysgol.   Caiff disgyblion sydd ag anabledd corfforol eu hintegreiddio mor llwyr ag sy’n ymarferol bosib. 

Mae'r Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cadw cofrestr gyfoes o’r disgyblion sydd ar wahanol gamau'r Cod 
Ymarfer ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol a darperir rhaglenni personol i gefnogi ac i ymateb i anghenion yn ôl 
y galw.  Darperir ystod o raglenni ymyrraeth i ddatblygu sgiliau llythrennedd a medrau cymdeithasol disgyblion.   
Mae yma hefyd dîm o gymorthyddion sydd yn darparu cefnogaeth yn ôl yr angen yn y dosbarth.   Cefnogir disgyblion 
sydd ag anghenion emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiad gan ein mentoriaid dysgu ac asiantaethau allanol.  Mae'r 
ddarpariaeth yma yn cael ei chydnabod fel arfer dda iawn ac mae'n allweddol ei chynnal. 

Ceisiwn sicrhau ein bod cydweithio'n effeithiol gyda rhieni a'r asiantaethau allanol sy'n gallu cynorthwyo unigolion.  
Gall rhieni gysylltu â’r ysgol y uniongyrchol i gael mwy o wybodaeth neu i fynegi unrhyw bryderon am eu plentyn. 

Mae Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol yn sail i’n holl weithredu i gyfarfod ag anghenion disgyblion.  Mae 
wedi ei ddiweddaru a’i gryfhau, ac yn cyd-fynd a'r Fframwaith Statudol ar gyfer cynnwys a chynorthwyo disgyblion. 

Canlyniadau Arholiad Disgyblion ADY – Haf 2020   

Llwyddodd 100% o’r disgyblion ar y gofrestr ADY i gyrraedd trothwy Lefel 1.  Llwyddodd hanner 47.5% i gyrraedd 

trothwy Lefel 2 a chyflawnodd 34% o’r disgyblion ar y gofrestr drothwy Lefel 2+.  Mae’r canlyniadau hyn yn dda ac yn 

dangos cynnydd cadarn.  

 

Disgyblion Abl a Dawnus 

Ceir cyfleodd eang yn gwricwlaidd ac allgyrsiol i ddisgyblion abl a dawnus ar draws y pynciau.  Defnyddir data 

cyrhaeddiad a thargedau heriol i adnabod a herio pob disgybl i gyflawni ei ragoriaeth bersonol. 

Chwaraeon 

Mae’r Llywodraethwyr o’r farn y gwireddwyd prif nodau chwaraeon yr ysgol, sef: 

• Sicrhau fod cynifer o ddisgyblion ag sydd yn bosib yn cymryd rhan, yn mwynhau a chael y cyfle i ddatblygu eu 
sgiliau corfforol i’r lefel uchaf posib 
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• Darparu amgylchedd diogel ar gyfer cynnal chwaraeon o bob math 

• Trefnu chwaraeon gyda thimau o blith yr ysgol ac yn erbyn timau o ysgolion eraill 
• Sicrhau cyfleoedd i ddisgyblion gynrychioli’r ardal, y sir a Chymru 

• Hybu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd wrth wneud ymarfer corff 

Yn ogystal â’r gwersi Addysg Gorfforol a amserlennir, mae amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gael i ddisgyblion gymryd 
rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau chwaraeon all gwricwlaidd. 

Cynigir y gweithgareddau canlynol: 

Rygbi Rownderi Tennis bwrdd Clwb dringo 

Pêl Droed Gymnasteg Golff Gweithgareddau 5x60 

Pêl Rwyd Badminton Ymarfer Cylched Cyfeiriannu 

Hoci Trawsgwlad Pêl llaw Unihoc 

Athletau Dawns Clwb antur Clwb Badminton 

Criced Tennis Clwb sgïo   

Hefyd cynigwyd Gwobr Dug Caeredin Efydd i ddisgyblion blwyddyn 10 ac Aur i flwyddyn 12.  Rydym hefyd yn rhoi 
cyfle i ddisgyblion CA3 fod yn Llysgenhadon ifanc Efydd ac i ddisgyblion CA4 a’r Chweched i fod yn Llysgenhadon 
Arian ac Aur, er bod y trefniadau hyn wedi cael eu hamharu rhywfaint eleni yn sgil addasiadau Covid. 

Cynllun Hygyrchedd 

Mae’r safle ac adeilad Ysgol Glan Clwyd yn hygyrch ar gyfer disgyblion ac oedolion gydag ystod o anableddau a 

defnyddwyr cadair olwyn.  Mae’r adeilad newydd yn cynnwys toiledau ar gyfer yr anabl. 

 

Darpariaeth Cyfleusterau Toiled 

Yn unol â chanllawiau Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion Cymru mae’n ofynnol i ni fel 

ysgol a llywodraethwyr adlewyrchu’r gofynion i sicrhau bod cyfleusterau toiled yn hygyrch, yn ddiogel ac yn lân.   

Yn yr ysgol mae 57 lleoliad toiledau disgyblion yn yr ysgol. Roedd hyn yn cynnwys 24 i Ferched, 24 i Fechgyn a 9 

toiled anabl. 

Mae rhaglen ddyddiol i fonitro a glanhau yn ystod y dydd ac felly archwiliwyd cyflwr y toiledau yn rheolaidd gan y 

person hwnnw.  Sicrheir preifatrwydd drwy giwbiclau a drysau o’r llawr i’r nenfwd. 

 

Cynllun Ysgol Iach 

Mae Ysgol Glan Clwyd yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Cenedlaethol ac wedi ennill y Wobr Ansawdd Genedlaethol 

gan Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru. 

“Mae ysgol iach yn un sy’n llwyddo i helpu disgyblion i wneud eu gorau ac adeiladu ar eu llwyddiannau”.  

Mae gwasanaeth arlwyo Sir Ddinbych yn yr ysgol yn ymrwymedig i fwyta’n iach ac yn cyd-weithio gydag ysgolion i 

hyrwyddo iechyd a lles disgyblion ac mae’r dewis o opsiynau iach yn y ffreutur o safon. Mae’r ysgol yn flaenllaw yn yr 

ymgyrch i geisio lleihau y defnydd o blastig a hyrwyddo ailgylchu pellach ar y safle.   
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Iechyd a diogelwch 

Mae polisi Iechyd a Diogelwch yr Ysgol yn sicrhau safle diogel i’r disgyblion a’r staff.   

Mae Is-bwyllgor Iechyd a Diogelwch y Llywodraethwyr yn cyfarfod yn rheolaidd sydd yn cynnwys cynrychiolaeth o 

blith y Llywodraethwyr a Staff yr ysgol. Adroddir am unrhyw faterion Iechyd y Safle i Reolwr Busnes yr Ysgol. Eleni 

mae sawl cyfarfod ‘ad hoc’ wedi ei alw er mwyn trafod materion Covid wrth i’r sefyllfa a’r gofynion Cenedlaethol 

newid yn gyson. 

 

Arolwg Tachwedd 2012 a Chynllun Gweithredu ôl Arolwg  

Cafodd yr ysgol ei harolygu gan Estyn diwethaf yn Nhachwedd 2012.  Lluniwyd Cynllun Gweithredu fel ymateb i’r prif 

argymhellion yn adroddiad yr arolwg.  Mae’r ysgol yn parhau i weithredu cynnydd pellach drwy Gynllun Gwella’r 

Ysgol.  Cyflwynir ac adroddir ar y Cynllun i’r Llywodraethwyr yn rheolaidd yn y cyfarfodydd Llywodraethwyr.   

 

Cynllun Datblygu yr Ysgol 2020-21  

Mae gan yr Ysgol Gynllun Datblygu a Gwella sydd yn amlinellu’r camau er mwyn cyflawni prif feysydd gwelliant yr 

ysgol ar gyfer y tair blynedd nesaf.  Mae prif flaenoriaethau'r ysgol yn cynnwys y canlynol: 

Blaenoriaeth 1: Lles, Agweddau at Ddysgu,  Gofal, Cymorth ac Arweiniad                   

Parhau i wella strwythurau a chyfundrefnau lles, gofal, cymorth ac arweiniad er mwyn i bob dysgwr deimlo’n hapus a 

diogel, a thrwy hynny arddangos agweddau cadarnhaol at ddysgu: 

 

Blaenoriaeth 2: Safonau 

Blaenoriaethu darpariaeth a safonau CA4 a’r 6ed dosbarth  o ran arholiadau allanol er mwyn sicrhau’r canlyniadau 

gorau posib i’n dysgwyr Haf 2021 

 

Blaenoriaeth 3: Dysgu ac addysgu 

Parhau i ddatblygu addysgeg gyffrous ar draws yr ysgol sy’n ysbrydoli dysgwyr yr unfed ganrif ar hugain- a sicrhau 

fod Ysgol Glan Clwyd yn datblygu i fod yn sefydliad sy’n dysgu. 

 

Blaenoriaeth 4: Cwricwlwm                                                 

Yn sgil y pwyslais ar ddysgu cyfunol parhau i ddatblygu profiadau cyffrous  a pherthnasol  sy’n cwmpasu’r 4 diben yng 

Nghyfnod Allweddol 3 

 

Blaenoriaeth 5: Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Datblygu arweinyddiaeth ar bob lefel yn yr ysgol  a sicrhau rheolaeth effeithiol mewn cyfnod o wasgu ariannol a  reoli 

argyfwng iechyd 
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Eraill 

Mae’r llywodraethwyr yn ymfalchïo yn yr amrywiaeth eang o gysylltiadau sydd gan yr ysgol yn y gymuned.   

Cyfrannwyd at nifer fawr o achosion da amrywiol yn ystod y flwyddyn gan godi symiau sylweddol o arian. 

Cyfoethogir profiadau’r disgyblion ar draws yr ysgol drwy gyswllt a gweithgareddau gan Yr Urdd, Menter Iaith, 

Cwnselydd, PC Gareth Williams, Swyddog Heddlu Cymuned Ysgolion, unai yn rhithiol neu wyneb yn wyneb mewn 

amgylchiadau diogel. 

Carol Nadolig yr Ysgol - wedi comisiynu Mared Williams a Steffan Hughes, dau gyn ddisgybl sydd yn llwyddiannus yn 
y ‘West End’ i greu Carol Nadolig i’r Ysgol, Gobaith yn y Crud.  Bydd Staff a disgyblion yr ysgol yn troi syniad 
gwreiddiol Sian Alwen yn realiti drwy berfformio’r garol, drwy arweiniad Lona Jones, AM Cerdd a Aled Evans.  
  
Diolch i Rhian Davies am ei gwaith fel Clerc y Llywodraethwyr ers sawl blwyddyn bellach, a bydd Gwennan Roberts 
yn dilyn yn y rôl yn y flwyddyn newydd.  

 

Llwyddiannau Disgyblion 

Mae’r Llywodraethwyr yn llawenhau ac yn ymfalchïo mewn llwyddiant disgyblion yr ysgol mewn arholiadau, 

chwaraeon, eisteddfodau, cyngherddau, cystadlaethau gweithgareddau dyngarol a nifer o feysydd eraill.  Ymfalchïwn 

wrth glywed am enw da ac ymddygiad canmoladwy'r ysgol yn y gymuned leol.  Bydd yr ysgol yn cyfathrebu am y 

llwyddiannau hyn drwy gylchlythyr tymhorol i’r rhieni ac ar drydar. 

Er gwybodaeth - Yn dilyn diwrnod gwisg ei hunain fe gasglwyd £920 ar gyfer elusen Plant mewn Angen eleni.  
  
Er ei bod yn gyfnod go wahanol eleni gyda’r rhan fwyaf o weithgareddau a digwyddiadau ychwanegol yn cael eu 
gohirio a’u canslo. Erbyn hyn wrth gwrs gwyddom hyd yn oed na fydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dod i 
Ddinbych tan 2022.  
  
Serch hynny mae ein disgyblion wedi profi sawl profiad a llwyddiant yn ystod y tymor – ac unwaith eto mae mwy o 
wybodaeth ar gyfrif trydar yr ysgol i gael blas cyson ar y llwyddiannau hyn.  

 

 


