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1  Cyflwyniad 
 
1.1 Cwricwlwm ein hysgol yw'r holl weithgareddau a gynlluniwyd a drefnwn er mwyn 

hyrwyddo dysgu, twf personol a datblygiad. Yn ogystal â gofynion ffurfiol y 
Cwricwlwm Cenedlaethol, Fframwaith y Cyfnod Sylfaen a'r Fframweithiau 
Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol, mae hefyd yn cynnwys y gwahanol 
weithgareddau allgwriciwlaidd y mae'r ysgol yn eu trefnu er mwyn cyfoethogi 
profiad y plant. Mae hefyd yn cynnwys ethos yr hyn y mae'r plant yn ei ddysgu 
o'r ffordd y cânt eu trin ac y disgwylir iddynt ymddwyn. Rydym eisiau i blant dyfu 
i fod yn bobl gadarnhaol a chyfrifol a all weithio a chydweithredu gydag eraill ac 
ar yr un pryd ddatblygu eu gwybodaeth a sgiliau er mwyn cyflawni eu gwir 
botensial. 

 
1.2 Ceisiwn y safonau uchaf o gyrhaeddiad ar gyfer ein holl blant. Rydym hefyd yn 

gwerthfawrogi ehangder y cwricwlwm a ddarparwn. Anelwn feithrin 
creadigrwydd yn ein plant a'u helpu i ddod yn ddysgwyr annibynnol. Yn bennaf 
oll rydym yn credu mewn gwneud dysgu yn hwyl. Rydym yn defnyddio ac yn 
addasu Cynlluniau Gwaith |Cornerstones ym mhob rhan o'r ysgol. 

 

2  Gwerthoedd 
 
2.1  Mae ein cwricwlwm ysgol wedi'i seilio ar y gwerthoedd a goleddwn yn ein 

hysgol. Mae pob aelod o'n hysgol yn bwysig ac yn cael ei werthfawrogi. Y 
cwricwlwm yw'r ffordd y mae'r ysgol yn cyflawni ei nod o addysgu plant yn y 
wybodaeth, sgiliau a'r ddealltwriaeth maent ei hangen er mwyn arwain bywydau 
bodlon. 

 
2.2      Dyma brif werthoedd ein hysgol yr ydym wedi seilio ein cwricwlwm arnynt: 

 Gwerthfawrogi ymdrech, gwaith caled ac ymddygiad da. 

 Gwrando ar farn plant unigol ac yn hybu parch ar gyfer ein diwylliant ein 
hunan a diwylliannau amrywiol. 

 Gwerthfawrogi datblygiad ysbrydol a moesol pob person, yn ogystal â'u twf 
deallusol a chorfforol. 

 Gwerthfawrogi pwysigrwydd pob person yn ein cymuned a threfnu ein 
cwricwlwm i hyrwyddo cynhwysiant, cydweithrediad a dealltwriaeth ymysg 
pob aelod o'n cymuned. 

 Gwerthfawrogi hawliau pob person yn ein cymdeithas. Parchwn bob plentyn 
yn ein hysgol am bwy ydynt a rydym yn eu trin yn deg ac yn onest. Rydym 
eisiau galluogi pob person i fod yn llwyddiannus a rhoddwn gyfle cyfartal i'n 
holl ddisgyblion. 

 Ymdrechu i ddiwallu anghenion ein holl blant a sicrhau ein bod yn cyflawni'r 
holl ofynion statudol parthed cynhwysiant.  

 Gwerthfawrogi ein hamgylchedd ac eisiau addysgu ein disgyblion, drwy ein 
cwricwlwm, sut y dylem ofalu am y byd ar ein cyfer ein hunain a hefyd 
cenedlaethau'r dyfodol. 

 
 
 



Ysgol Gymraeg y Fenni 
 

 

 

3  Nodau  
 
3.1  Nodau ein cwricwlwm ysgol yw: 

 creu cymuned hapus lle gall pob unigolyn ddatblygu eu sgiliau personol, eu 
gwybodaeth a'u talentau mewn awyrgylch Cymreig; 

 annog y disgyblion i werthfawrogi treftadaeth Cymru, i fwynhau diwylliant Cymru 
ac i fod yn falch i ddefnyddio'r Gymraeg; 

 cyflwyno cwricwlwm eang a chytbwys fydd yn cynorthwyo'r disgyblion i gyflawni 
eu potensial ym mhob maes; 

 datblygu gwerthoedd moesol ac ysbrydol a'u dysgu i ddangos parch at ei gilydd ac 
at rai o wahanol gefndiroedd a diwylliannau; 

 helpu plant i ddeall amgylchedd y byd o'u hamgylch a'u rôl fel dinasyddion y 
dyfodol; 

 darparu ystod eang o brofiadau allgwriciwlaidd ar gyfer y disgyblion drwy 
berfformiadau o fewn y gymuned leol a thu hwnt a thrwy ymweliadau addysgol. 

 
 

4  Trefniadaeth a chynllunio 
 
4.1 Cynlluniwn ein cwricwlwm mewn dau gam. Cytunwn ar gynllun hirdymor ar gyfer 

pob cyfnod allweddol. Mae hyn yn dangos pa bynciau a addysgir ym mhob 
tymor ac i ba grwpiau o blant. Adolygwn y cynllun hirdymor yma ar sail 
flynyddol. 

 
4.2 Ein cynlluniau canol tymor yw'r rhai y mae ein hathrawon yn eu hysgrifennu ar 

gyfer pwnc neu brosiect. Gall pwnc barhau am wythnos, bythefnos neu hanner 
tymor. Caiff pynciau na chaiff eu cynnwys o fewn y pynciau hyn eu haddysgu ar 
wahân. Ein cynlluniau tymor byr yw'r rhai lle mae athrawon yn nodi'r amcanion 
dysgu ar gyfer pob sesiwn a dynodi pa adnoddau a gweithgareddau a 
ddefnyddiwn yn y wers. 

 
4.3 Yn y Cyfnod Sylfaen, defnyddiwn ddull pwnc rhyngddisgyblaeth i gynllunio'r 

cwricwlwm. Cynlluniwn y cwricwlwm yn ofalus fel y caiff y Cyfnod Sylfaen ei 
gynnwys yn gydlynol ac yn llawn a bod dilyniant wedi'i gynllunio ym mhob maes 
cwricwlwm. 

 
4.4  Yng Nghyfnod Allweddol 2 addysgwn y pynciau craidd ar wahân yn ystod 

sesiynau'r bore, er weithiau caiff y pynciau hyn hefyd eu haddysgu drwy'r 
addysgu thematig sy'n digwydd fel arfer yn sesiynau'r prynhawn. 

  

5  Y cwricwlwm a chynhwysiant 
 
5.1  Cynlluniwyd cwricwlwm ein hysgol i gael ei ddefnyddio gan bob plentyn sy'n 

mynychu'r ysgol. Os credwn fod angen addasu defnydd rhai plant o'r 
cwricwlwm, er mwyn cyflawni eu hanghenion, yna dim ond ar ôl ymgynghori â'u 
rhieni y gwnawn hyn. 

 
5.2  Os oes gan blant Anghenion Addysgol Arbennig, gwnaiff ein hysgol bopeth a all 

i ddiwallu'r anghenion unigol a chydymffurfiwn gyda'r gofynion a nodir yn y Cod 
Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig. Os yw plentyn yn dangos arwyddion fod 
ganddo/ganddi anghenion ychwanegol, yna mae eu hathro yn gwneud asesiad 
o'r angen yma. Yn y rhan fwyaf o achosion gall yr athro roi'r adnoddau a 
chyfleoedd addysgol i ddiwallu anghenion y plentyn o fewn trefniadaeth 
dosbarth arferol. Os yw angen plentyn yn fwy difrifol, ystyriwn y plentyn ar gyfer 
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Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig  ac mae'r asiantaethau allanol 
priodol yn cymryd rhan wrth wneud asesiad. Rydym bob amser yn darparu 
adnoddau a chefnogaeth ychwanegol ar gyfer plant gydag anghenion arbennig. 

 
5.3  Mae'r ysgol yn darparu Cynllun Addysgol Unigol ar gyfer pob un o'r plant sydd 

ar y gofrestr AAA. Mae hyn yn nodi natur yr angen arbennig ac yn amlinellu sut 
y bydd yr ysgol yn anelu trin hynny. Mae'r Cynllun hefyd yn nodi targedau ar 
gyfer gwella fel y gallwn adolygu a monitro cynnydd pob plentyn ar gyfnodau 
rheolaidd. 

 
5.4 Gallai rhai plant yn ein hysgol fod ag anableddau. Mae gennym ymrwymiad i 

ddiwallu anghenion y plant hyn, yn ogystal â diwallu anghenion pob grŵp o blant 
o fewn ein hysgol. Mae'r ysgol yn cydymffurfio'n llawn gyda gofynion y Ddeddf 
Gwahaniaethu ar sail Anabledd ddiwygiedig a ddaeth i rym ym mis Medi 2002. 
Cymerir pob cam rhesymol i sicrhau nad yw'r plant hyn dan anfantais sylweddol 
o gymharu â phlant heb fod yn anabl. Caiff addysgu a dysgu eu haddasu'n 
briodol ar gyfer plant gydag anableddau. Er enghraifft, efallai y rhoddir amser 
ychwanegol iddynt gwblhau rhai gweithgareddau neu gellir addasu'r deunyddiau 
addysgu. 

 
 

6  Y Cyfnod Sylfaen 
 
6.1 Mae'r cwricwlwm a addysgwn o'r dosbarth Dosbarth i Flwyddyn 2 yn cyflawni'r 

gofynion a nodir yn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen, 2008. Mae ein cynllunio 
cwricwlwm yn canolbwyntio ar y meysydd dysgu a nodir yn y ddogfen hon ac ar 
ddatblygu sgiliau a phrofiadau plant. 

 
6.2 Mae ein hysgol yn llwyr gefnogi'r egwyddor fod plant ifanc yn dysgu drwy 

chwarae a thrwy gymryd rhan mewn gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio a'u 
strwythuro'n dda. Mae addysgu yn y dosbarth Derbyn yn adeiladu ar brofiadau'r 
plant yn eu dysgu cyn-ysgol. Gwnawn bopeth a allwn i adeiladu partneriaethau 
cadarnhaol gyda'r gwahanol feithrinfeydd a darparwyr cyn-ysgol arall yn yr 
ardal.  

 
6.3 Yn ystod yr hanner tymor cyntaf caiff pob plentyn yn y dosbarth Derbyn ei asesu 

ar linell sylfaen er mwyn mesur eu lefel sgiliau ar draws y meysydd dysgu. Bydd 
yr athro a'r cymhorthwyr addysgu yn y dosbarth Derbyn yn asesu datblygiad 
sgiliau pob plentyn ac yn cofnodi hyn yn y Proffil Cyfnod Sylfaen bob tymor. 
Mae'r asesiad yma'n rhan bwysig o gynllunio'r cwricwlwm ar gyfer y dyfodol ar 
gyfer pob plentyn. 

 
6.4  Rydym yn ymwybodol iawn fod pob plentyn angen cefnogaeth rhieni a hefyd yr 

athrawon i wneud cynnydd da yn yr ysgol. Ymdrechwn adeiladu cysylltiadau 
cadarnhaol gyda rhieni pob plentyn drwy eu hysbysu sut mae eu plant yn cael 
eu haddysgu a chynnydd pob plentyn; mae'r Llyfr Cyswllt Cartref-Ysgol yn 
offeryn hanfodol yn y broses hon. 
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7  Sgiliau allweddol 
 
7.1  Mae'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn diwygiedig yn nodi bod y sgiliau dilynol yn 

'sgiliau allweddol': 

 cyfathrebu; 

 cymhwyso rhif; 

 technoleg gwybodaeth; 

 gweithio gydag eraill; 

 gwella eich dysgu a'ch perfformiad eich hun; 

 datrys problemau. 
 
7.2 Pwysleisiwn y sgiliau hyn wrth gynllunio ein cwricwlwm fel y gellir dynodi a 

monitro cynnydd plant yn yr holl feysydd hyn. Mae athrawon ym mhob maes 
pwnc yn ceisio cyfrannu at gynnydd plentyn yn y sgiliau hyn oherwydd y credwn 
fod angen i bob plentyn wneud cynnydd da yn y meysydd hyn os ydynt i 
ddatblygu eu gwir botensial. 

 

8  Rôl y Timau Cwricwlwm 
 
8.1 Mae gan yr holl staff addysgu rôl arweinydd pwnc. 

Rôl arweinydd pwnc yw: 

 rhoi arweiniad a chyfeiriad statudol ar gyfer y pwnc; 

 cefnogi a chynghori cydweithwyr ar faterion yn gysylltiedig â'r pwnc; 

 monitro cynnydd disgyblion yn y maes pwnc hynny; 

 rhoi rheolaeth adnoddau effeithiol ar gyfer y pwnc. 
 
Caiff llesiant, sy'n cynnwys Anghenion Addysgol Arbennig, Plant Mwy Galluog a 
Thalentog, Ymddygiad, Addysg Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang 
ac Agweddau Cymdeithasol ac Emosiynol, ei drafod mewn cyfarfodydd staff 
gyfan yn cyfrannu at agenda Llesiant yn ystod y flwyddyn. 

 
8.2  Mae'r arweinwyr pwnc yn adolygu'r ffordd y caiff y pwnc ei addysgu yn yr ysgol 

a chynllunio ar gyfer gwella. Mae'r cynllunio datblygu yma'n cysylltu gyda'r 
amcanion ysgol-gyfan. Mae Arweinwyr Pwnc hefyd yn cadw portffolios o waith 
plant a ddefnyddir i ddangos cyraeddiadau plant ar bob cyfnod allweddol ac i 
enghreifftio'r cyrhaeddiad a ddisgwylir. 

 

9  Monitro ac adolygu 
 
9.1  Mae ein corff llywodraethu am gyfrifol am fonitro'r ffordd y gweithredir 

cwricwlwm yr ysgol.  
 
9.2  Mae llywodraethwr penodol wedi'i aseinio i anghenion arbennig, sy'n cydlynu 

gyda'r Cydlynydd AAA ac yn monitro'r ffyrdd y caiff anghenion arbennig eu trin. 
 
9.3  Mae Pennaeth yr ysgol yn gyfrifol am drefniadaeth y cwricwlwm o ddydd i 

ddydd, y Fframwaith Cyfnod Sylfaen a'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. 
Mae'r Pennaeth, yr uwch dîm rheoli ac arweinwyr pwnc yn monitro cynllunio 
tymor byr ar gyfer pob athro o leiaf unwaith y tymor, gan sicrhau yr addysgir 
gofynion llawn y Cwricwlwm Cenedlaethol y Fframwaith Cyfnod Sylfaen a'r 
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd i bob dosbarth, a bod gan bob gwers 
amcanion dysgu priodol. 
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9.4  Mae arweinwyr pwnc yn monitro'r ffyrdd y caiff pynciau eu haddysgu drwy'r 
ysgol. Maent yn archwilio cynllunio hirdymor ac yn sicrhau y defnyddir 
strategaethau addysgu priodol. Mae arweinwyr pwnc hefyd yn monitro gwersi ac 
adnoddau. 

 
9.5 Caiff y polisi hwn ei fonitro gan y Corff Llywodraethu a chaiff ei adolygu bob dwy 

flynedd, neu cyn hynny os oes angen.  
 

Diweddarwyd:  Mehefin 2015 
Dyddiad Adolygu: Tachwedd 2017 
 
Arwyddwyd _______________________ 
Cadeirydd y Llywodraethwyr 
 


