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Cyflwyniad i Adroddiad Blynyddol 2020-21 
 
Annwyl Rhieni a Gwarcheidwad, 
 
Mae’n fraint i gael ysgrifennu atoch eleni eto ar ran corff llywodraethol Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur. 
 
Yn adroddiad llynedd soniais am y modd ymatebodd yr ysgol mor effeithiol i gyfnod annisgwyl a brawychus Cofid 19. 
Prin feddyliais y byddai o leiaf blwyddyn arall yn mynd heibio yng nghysgod y pandemig. 
 
Am ran helaeth o’r flwyddyn bu’n rhaid i’r disgyblion aros adref a pharhau i gael eu dysgu ar lein. Rwy’n dal i ryfeddu 
sut wnaeth y disgyblion, rhieni, athrawon a chynorthwywr ymdopi mor gyflym â thechnoleg arloesol Teams, gyda 
chymorth parod y staff gweinyddol a thechnegwyr. 
 
Trwy hyn llwyddwyd i gyflwyno cwricwlwm llawn, a llu o weithgareddau hwylus i gynnal bywyd cymdeithasol yr ysgol.  
 
Bu’r dechnoleg hefyd yn gyfrwng cynnal nosweithiau rhieni, cyfarfodydd staff, cyfarfodydd llywodraethwyr, a 
chyfathrebu cyson. 
 
Roedd hyn oll o dan arweiniad penigamp ein pennaeth newydd Mrs Laurel Davies, y Dirprwyon Ms Sioned Jones a Mrs 
Delyth Spurway a’r uwch-dîm rheoli. 
 
Mae’r ysgol yn gymuned, ac roedd hi’n hanfodol i ni fedru cynnig cymorth a chefnogaeth i’n disgyblion a theuluoedd 
trwy adeg mor anodd. 
 
Yn raddol bu’n bosib i’r disgyblion ddychwelyd i’n tri safle - uwchradd a chynradd Ystalyfera a champws Bro Dur - gan 
ddilyn cynllun trylwyr i gadw disgyblion a staff mor ddiogel â phosib. Braf oedd eu croesawu yn ôl a medru dysgu wyneb 
yn wyneb unwaith eto. 
 
Bu ein staff cyfleusterau, glanhau, ac arlwyo yn ddiwyd wrth gadw’r adeiladau mewn cyflwr o’r safon uchaf. 
 
Aeth gwaith yn ei flaen ar adeiladau a chyfleusterau chwaraeon newydd hyfryd safle Ystalyfera, ac yn ystod y flwyddyn 
nesaf bydd gennym adnoddau o’r radd flaenaf  yn Ystalyfera a Bro Dur. 
 
Gwaetha’r modd, methwyd cynnal y prom na’r ball unwaith eto oherwydd y cyfyngiadau, ond llwyddwyd i drefnu nifer 
o weithgareddau i ddathlu diwedd cyfnod ysgol. 
 
Ar ddiwedd y tymor hefyd cyhoeddwyd canlyniad asesiadau TGAU a Lefel A, a llongyfarchiadau i’n disgyblion ar 
ganlyniadau gwych sy’n adlewyrchu eu hymdrechion o dan amgylchiadau heriol tu hwnt. 
Bu’n flwyddyn arall yn llawn heriau’r Cofid, ond gyda’n gilydd byddwn yn sicrhau dyfodol llewyrchus i’r ysgol a’r 
cyfleoedd gorau posib i’n holl ddisgyblion. 
 
Diolch i’r disgyblion, rhieni, staff a chyd-lywodraethwyr am eich ymroddiad a chefnogaeth i’r ysgol.  
 
Dymuniadau gorau, 
 

 
 
 
Cyng. Alun Llewelyn 
Cadeirydd Y Corff Llywodraethol 



Llythyr Cyflwyno gan y Pennaeth - Haf 2021 
 
Annwyl Riant / Gwarcheidwad, 
 
Ar ddiwedd fy mlwyddyn gyntaf fel Pennaeth Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur, hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i 
ddiolch i chi fel rhieni a chefnogwyr cydnerthol ein hysgol wych a'n Llywodraethwyr sy'n rhoi o'u hamser i arwain a 
chynghori ar bolisïau a gweithgareddau'r ysgol. 
 
Heb os, mae hon yn sicr yn flwyddyn nad yw erioed wedi'i gweld o'r blaen. Blwyddyn lle bu'n rhaid i ni addasu a 
dysgu'n gyflym er mwyn sicrhau bod ein darpariaeth ar gyfer pob disgybl o 3-18 oed wedi bod mor bwrpasol ac 
effeithiol â phosibl. Mae staff a disgyblion wedi datblygu sgiliau newydd a gwydnwch mawr ac rwy'n hyderus ein bod, 
o ganlyniad, yn sefydliad addysgol cryfach. 
 
O ran canlyniadau arholiadau, mae wedi bod yn flwyddyn arbennig o heriol; fodd bynnag, mae ein diwydrwydd wrth 
ddilyn canllawiau'r Bwrdd Arholi a chyfathrebu effeithiol â myfyrwyr a rhieni wedi sicrhau fod pob disgybl yn cael ei 
raddau haeddiannol. 
 
Er gwaethaf yr heriau ynglŷn â’r cyfnod clo, rydym wedi parhau i ddathlu doniau ein disgyblion ac i ddarparu 
cyfleoedd i gynifer â phosibl i fwynhau gweithgareddau allgyrsiol. Rhannwyd ein cyngherddau Nadolig rhithiol yn 
ddigidol, buom yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gydag Eisteddfod ysgol rithiol, ac ymuno’n ag Eisteddfod yr Urdd-T. 
Heriodd yr adran Addysg Gorfforol ddisgyblion gyda gweithgareddau fel y Tour de Ystalyfera, gan annog beicwyr gyda 
neges wrth Geraint Thomas. Wrth gwrs, mae wedi bod yn flwyddyn wych i'n cyn-ddisgyblion chwaraeon, sonnir am 
bob un ohonynt yn yr adroddiad hwn. 
 
Fel ysgol gymunedol, rydym wedi parhau i godi arian ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol, cynnal diwrnodau 
'mwfti', casglu bwyd ac offer ymolch, 'gwneud asesiad risg  i gynnal ‘diwrnodau pobi'  ac rydym wedi cefnogi llawer 
o elusennau haeddiannol iawn. 
 
Fy nod yw sicrhau ein bod, fel ysgol, yn darparu'r addysg orau drwy gynnig dewis o gwricwlwm eang a phrofiadau 
allgyrsiol helaeth. Er mwyn cyflawni hyn, rhaid inni fod yn agored ac yn onest am bob agwedd ar wella’r ysgol ac, yn 
ein barn ni, mae barn disgyblion a rhieni yn rhan annatod o hynny. Mae Llais y Disgybl yn ganolog i bob agwedd ar 
fywyd yr ysgol; rydym yn gwrando'n ofalus ar ein rhandaliad pwysicaf ac yn gweithredu ar eu barn. Rydym wedi 
cryfhau llais Senedd yr Ysgol ac wedi sicrhau bod ganddynt lwyfan cryf o fewn cymuned yr ysgol.  Rydym hefyd am 
glywed gennych ac felly gofynnwn i chi lenwi'r holiaduron rheolaidd yr ydym yn eu dosbarthu drwy Schoolcomms fel 
y gallwn ddarganfod eich barn am ein perfformiad. 
 
Mae cyfathrebu yn allweddol i ni, rydym wedi bod yn gweithio ar wefan newydd a fydd yn cael ei lansio ddiwedd mis 
Medi. Bydd hyn yn gwella ein cyfathrebu â chi ac yn sicr bydd yn fwy hawdd ei ddefnyddio. 
 

I gloi, hoffwn ddiolch hefyd i Mrs Vanessa Rumsby a roddodd 21 mlynedd o wasanaeth i'r ysgol fel Pennaeth Hanes 
ac yn ddiweddarach fel athro dosbarth. Dymunwn yn dda iddi yn ei hymdrechion newydd.  
 
Edrychaf ymlaen at barhau â'r bartneriaeth ragorol hon rhwng yr ysgol a'n holl randdeiliaid, a hoffwn gloi drwy 
longyfarch ein dysgwyr ar eu diwydrwydd a'u cryfder cymeriad yn yr hyn a fu'n flwyddyn heriol a digynsail.  
 
Yn gywir 
 
 
 
 
Mrs Laurel Davies 
Head  



YSGOL GYMRAEG YSTALYFERA BRO DUR - CORFF LLYWODRAETHOL 2020-2021 

 
Cyng. Alun Llewelyn - Cadeirydd 
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Mrs R McCann – Clerc i’r Llywodraethwyr 
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NEWIDIADAU PWYSIG I GYFARFODYDD RHIENI 
 
O ganlyniad i Ddeddf Safonau a Sefydliadau Ysgolion (Cymru) 2013, a ddaeth i orfodaeth ar 4ydd Mai 2013, 
nid yw'n ofynnol bellach i gorff llywodraethu ysgol gynnal cyfarfod blynyddol i rieni. 
 
Mae Deddf Safonau a Sefydliadau Ysgolion (Cymru) 2013 bellach yn galluogi rhieni disgyblion cofrestredig 
yn yr ysgol i ofyn am hyd at dri chyfarfod y flwyddyn gyda'r corff llywodraethu drwy ddeiseb, ar yr amod: 
 
1. Mae'r ddeiseb yn cynnwys llofnodion y nifer gofynnol o rieni disgyblion cofrestredig yn yr ysgol, sef 

yr isaf o'r canlynol:  
 

a) Rhieni 10% o ddisgyblion cofrestredig, neu 
b) Rhieni 30 o ddisgyblion cofrestredig (wedi'u cyfrifo drwy ddefnyddio nifer y disgyblion 

cofrestredig yn yr ysgol ar y dyddiad y derbynnir y ddeiseb). 
 
2. Rhaid i'r cyfarfod y gofynnir amdano fod i drafod mater sy'n ymwneud â'r ysgol. 
 
3. Ni chynhelir mwy na thri chyfarfod yn ystod y flwyddyn y derbynnir y ddeiseb gyntaf. 
 
4. Mae digon o ddiwrnodau ysgol ar ôl yn y flwyddyn ysgol i'r cyfarfod gael ei gynnal. 



Members of the Governing Body Autumn Term 2020 
 

    

  Etholwyd Diwedd 
    

Cymunedol    
Cyffredin  Adam Amor 15/11/2017 14/11/2021 
Cyffredin  Edwina Ranft 15/11/2017 14/11/2021 
Cyffredin  Helen Jones 15/11/2017 14/11/2021 
Cyffredin  Julie Jones  09/11/2017 08/11/2021 
Cyffredin  Justyn Knight 15/11/2017 14/11/2021 
    

AALI    
Cyffredin – Cadeirydd  Cyng. Alun Llewelyn 09/11/2017 08/11/2021 
Cyffredin – Is-gadeirydd Cyng. Helen Ceri Clarke 09/11/2017 08/11/2021 
Cyffredin  Cyng. Rosalyn Davies 09/11/2017 08/11/2021 
Cyffredin  Tudur Jones  01/04/2019 31/03/2023 
Cyffredin  Swydd wag    
    

Ddibleidlais    
Clerk to Governors Rhian McCann   
    

Pleidlais    
Head Laurel S. Davies   
    

Rhiant     
Cyffredin  Carys Jones 09/11/2017 08/11/2021 
Cyffredin  Janelle Carter-Jones 09/11/2017 08/11/2021 
Cyffredin  Sioned Williams  09/11/2017 08/11/2021 
Cyffredin  Siân Parry 04/07/2019 03/07/2023 
Cyffredin  Donna Rowley 04/07/2019 03/07/2023 
Cyffredin  Swydd wag   
    

Staff dysgu    
Cyffredin  Richard Davies 01/10/2018 30/09/2022 
Cyffredin  Stephen Jones 09/11/2017 08/11/2021 
    

Staff Cynorthwyol    
Cyffredin Teresa Counsell 15/11/2017 14/11/2021 
    

Cysylltiol Head Boy  & Head Girl   
    

Cyfanswm aelodaeth 20 Quorum yw 10   
    

Llywodraethwyr Dynodedig    
    

Diogelu Plant / Amddiffyn Carys Jones   
ADY / AAA Siân Parry   
Data  Julie Jones   
Iechyd  & Diogelwch  Adam Amor   
    



ANNUAL TERMS AND HOLIDAYS 2021-22 
 

 
Bydd ysgolion ar gau i ddisgyblion ar gyfer HMS / paratoadau staff am 6 diwrnod 
 
Nodwch bydd dydd Gwener 18fed Chwefror 2022 yn Ŵyl y Banc ar gyfer Jiwbili'r Frenhines 
 
Mae copi o galendr yr ysgol ar gael ar wefan yr ysgol:  www.ysgolystalyferabrodur.cymru  
  

Trefn y dydd yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur 
 

 
  

Tymor  Dechrau Hanner Tymor Diwedd 

Starts Ends 

Hydref 2021 2 Medi 25 Hydref 29 Hydref 17 Rhagfyr 

Gwanwyn 2022 4 Ionawr 21 Chwefror 25 Chwefror 8 Ebrill 

Haf 2022 11 Ebrill 30 Mai 3 Mehefin 22 Gorffennaf 

Diwrnodau HMS – Dydd Iau Medi 9fed; Dydd Gwener Chwefror 29fed; Dydd Mawrth Ionawr 4ydd;  
Dydd Llun Mehefin 20fed    Dau ddyddiad arall i'w cadarnhau 

Uwchradd Ystalyfera Cynradd Ystalyfera Uwchradd Bro Dur 

8.25am Staff ar y safle 8.25am Staff ar y safle 8.25am Staff ar y safle 

8.30am Cyfarfod Staff Boreol 8.30am Cyfarfod Staff 
Boreol 

8.30am Cyfarfod Staff 
Boreol 

8.40am Cofrestru’r Bore / 
Gwasanaethau 

8.40am Cofrestru / 
Gwasanaeth 

8.45am Cofrestru / 
Gwasanaeth 

9.00am Gwers 1 
9.00am Gwersi 

9.05am Gwers 1 

9.50am Gwers 2 10.05am Gwers 2 

10.40am Egwyl  10.15am Egwyl 11.05am Egwyl 

11.00am Gwers 3 
10.30am Gwersi 

11.20am Gwers 3 

11.50am Gwers 4 Llun - Iau 

12.40pm Cinio 11.50am Cinio  12.20pm Gwers 4 

1.30pm Gwers 5 12.40pm Gwersi 1.25pm Cinio 

2.20pm Gwers 6 1.45pm Egwyl Gwener 

3.10pm Diwedd y Dydd 3.00pm Diwedd y Dydd 12.20pm Cinio 

    1.15pm Amser Aur 

    2.15pm Gwers 5 

    3.15pm Diwedd y Dydd 

http://www.ysgolystalyferabrodur.cymru/


Penodiadau Staff Newydd ar gyfer Medi 2020 
 

Ystalyfera Bro Dur Welsh Government Grants 

Dylan James (Drama/Perfformio) 
Mollie Wyn Davies (Add. Gorff) 
Andrew Walters (Technoleg) 
Rhian Thomas (Cemeg) 
 
 

Bethan Sleep (Saesneg/IMT) 
Ela James (Cymraeg/Drama) 
 

Jessica Lewis (Gynradd-Uwchradd) 
Gareth James (Gynradd-Uwchradd) 
Catrin Abraham (Gynradd-Uwchradd) 
Iestyn Hopkins (Cau'r Bwlch) 
Lowri Bate (Cau'r Bwlch) 
Anneira Moore (Cau'r Bwlch) 
Cerys Cole (Cau'r Bwlch) 

Alys Caroll (Cau'r Bwlch) 

Lauren Ellis (Cau'r Bwlch) 

Nia Eleri Jones (Cau'r Bwlch) 

Emily Evans 0.2 (Cau'r Bwlch) 

 
Prosbectws yr ysgol 
 
Cyhoeddwyd prosbectws ysgol newydd ym mis Medi 2017 a bu mân addasiadau ers ei gyhoeddi. Bydd 
Prosbectws yr Ysgol yn cael ei addasu'n flynyddol i gynnwys unrhyw newidiadau sy'n ofynnol gan 
Lywodraeth Cymru a chyrff perthnasol eraill. Mae copïau ar gael ar wefan yr ysgol neu drwy e-bost, 
darperir copi caled ar gais i swyddfa'r ysgol. 
 
Nifer ar y gofrestr/staffio 
 
Mae 1431 ar y gofrestr (CYBLD Ionawr, 2020) gyda 91.8 o staff addysgu CAL. 
 
Cynnydd o ran gosod a chyflawni targedau academaidd a thargedau eraill 
 
Mae'r ysgol yn cynnal gwerthusiad o'i pherfformiad ac yn paratoi cynllun datblygu/gwella 
blynyddol gyda chynllun strategol tair blynedd.   Mae hyn yn cwmpasu blaenoriaethau adrannol a 
chenedlaethol gan gynnwys gofynion gwario ac anghenion hyfforddi. Caiff llywodraethwyr eu 
diweddaru'n barhaus ar y cynnydd a wnaed o ran meysydd allweddol y cynllun datblygu yn ei 
gyfarfodydd tymhorol. 

 
Adroddiad ar flaenoriaethau 2020-2021 
 
Blaenoriaeth strategol GYBD  Cynnydd yn erbyn camau gweithredu yn y Cynllun Datblygu Ysgol 

Datblygu'r dysgwr annibynnol 
ac uchelgeisiol 

 Hyder a rhuglder ieithyddol 

 Mireinio a chymhwyso 
sgiliau dysgu disgyblion 

 Cynyddu parodrwydd 
disgyblion i fentro yn eu 
dysgu. 

 

 Sefydlu Pwyllgor Dreigiau 

 Heriau i ddisgyblion e.e. Pencampwyr Cymru 

 Senedd yr Ysgol (TEAMS) 

 Polisi Iaith YGYBD 

 Hyfforddi Llais 21 (AR / AP) 

 Dysgu ar-lein 

 Cwrs Prosiect Pythefnos (Pasg) / Cwricwlwm Dysgu Carlam (Haf) 

 Cwricwlwm Dysgu Gorau Dysgu Byw (cynnydd yn erbyn y 4 pwrpas) 

 CA3-5 Ehangu Cyrsiau Gorwelion (Prifysgol y Drindod Saint David + Abertawe) 

 Tîm cymorth Cau'r Bwlch (ymyrraeth wedi'i thargedu) 



Datblygu Cwricwlwm i Gymru 

 Arloesi egwyddorion ac 
addysgeg Dyfodol 
Llwyddiannus 

 Datblygu'r Ysgol fel 
Sefydliad sy'n Dysgu 

 

 Dysgu Gorau Dysgu Byw Cwricwlwm 

 Penodi swyddi cysgodi + secondiad SLT 

 Rhaglen ITM Clwstwr Medi 2021-22 

 Cynllun Gwella Clwstwr 

 Cwricwlwm HMS i Gymru 

 Ross McGill Hyfforddiant – datblygu polisi dysgu ac addysgu / sesiynau hyfforddi  
adborth llafar / ehangu cyfleoedd S+L mewn gwersi. 

 Mapio'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol (YGYBD) 

 Parhad DY6 

 Rhaglen NPEP (Cau'r bwlch Llafaredd) 

 Partneriaethau Prifysgol Abertawe (Ymchwil Ysgolion Pob oed) 

 Ymchwil Cymru/Sbaen/Gwlad yr Iâ (Pob Ysgol Oedran) 
 

Anelu at ragoriaeth mewn Lles   

 Ymateb i effaith Covid 19 ar 
Iechyd a Lles disgyblion 

 Datblygu cymuned ofalgar, 
wâr a diogel mewn 
cymuned uchelgeisiol, 
gynhwysol a goddefgar 

 Bil ADY 

 

 Culhau'r rhaglen fwlch (Medi - Gorffennaf) 

 Hwb (nifer uchel o ddisgyblion sy'n agored i niwed yn gymdeithasol ac yn 
emosiynol) 

 Cwrs Pasg 

 Rhaglen ABCh 

 Hyfforddi staff Stwnsh / Cynnydd 

 Achrediad WAS 

 Taith ddysgu ALN i fonitro'r ddarpariaeth bresennol 

 Adolygu'r defnydd o TA's ac amseriad rhaglenni ymyrraeth 

 

 Anelu’n Uchel at CA4 a CA5   

 

 Proses Graddau a bennir gan y Ganolfan 
 

 
Cysylltiadau Cymunedol 
 
Er gwaethaf heriau'r cofnod clo a chyfyngiadau Covid-19, rydym wedi parhau i gefnogi ein cymunedau lleol 
drwy ein pwyllgor dyngarol. Gwnaethom gasgliad ardderchog ar gyfer y banciau bwyd yn Ystalyfera a Phort 
Talbot a chynhaliwyd ymgyrchoedd codi arian ar gyfer elusennau fel Brains Trust, Young Minds, Latch. Mae 
ein Swyddog Heddlu Cyswllt Ysgolion, PC Cerian Hughes, wedi gweithio'n agos gyda ni i gefnogi disgyblion a 
rhieni yn ystod y flwyddyn heriol hon, gan ddarparu gwasanaethau ar-lein, gwersi a chyngor wyneb yn wyneb. 
Mae Clwb Pêl-droed y Gweilch ac Abertawe wedi gweithio gyda ni i adeiladu hunan-barch a datblygu sgiliau 
tîm eto ar-lein ac ar y safle. Edrychwn ymlaen at groesawu mwy o'n partneriaid cymunedol i'r ysgol yn y 
flwyddyn academaidd newydd.  



Adroddiad blynyddol - Cyllid 
 
Dangosir datganiad alldro dirprwyedig a  datganiad heb eu dirprwyo'r ysgol ar gyfer y flwyddyn ariannol fel 
eu paratowyd gan Bennaeth y Gwasanaethau Ariannol isod. 
 
Datganiad Ariannol Ysgol 2020/21 
 
YGYBD – Primary 
 

 Dirprwyedig Heb ei ddirprwyo 

Cyflogau Athrawon £467,832  

Cyflogau Cynorthwyol £98,933  

Cyflogau Arlwyo a Glanhau   

Treuliau Cyflogau eraill £450  

Costau uniongyrchol eraill   

Safle gan gynnwys cytundebau £12,582  

Treth y pen   

Ariannu Cyfalaf   

Gweinyddol, Arholiadau, AL, Trafnidiaeth £37,245  

Gweithgareddau eraill   

Grantiau   

Incwm arall -£109,873  

Cyfraniad i / (o) gronfeydd wrth gefn £2,593 £11,747 

 £509,762 £11,747 

 
YGYBD – Secondary 
 

 Dirprwyedig Heb ei ddirprwyo 

Cyflogau Athrawon £4,285,294  

Cyflogau Cynorthwyol £1,113,348  

Cyflogau Arlwyo a Glanhau   

Treuliau Cyflogau eraill £174,146  

Costau uniongyrchol eraill   

Safle gan gynnwys cytundebau £483,917  

Treth y pen £0  

Ariannu Cyfalaf  £747,311 

Gweinyddol, Arholiadau, AL, Trafnidiaeth £527,458  

Gweithgareddau eraill £3,057  

Grantiau   

Incwm arall -£1,163,380  

Cyfraniad i / (o) gronfeydd wrth gefn £612,722 £612,722 

 £6,036,562 £1,360,033 

 
  



Perfformiad Disgyblion 
 
Oherwydd Covid-19, nid yw'n ofynnol i'r Corff Llywodraethu adrodd ar berfformiad ysgolion. 
 
Crynodeb o Berfformiad Ysgolion Uwchradd 
 
Oherwydd Covid-19, nid yw'n ofynnol i'r Corff Llywodraethu adrodd ar berfformiad ysgolion. 
 
Presenoldeb 
 
Oherwydd Covid-19, nid yw'n ofynnol i'r Corff Llywodraethu adrodd ar bresenoldeb yn yr ysgol. 
 
Disgyblaeth 
 
Credwn fod dyletswydd ar bob ysgol i greu amgylchedd gofalgar a chefnogol lle mae'n bosib i bob disgybl 
aeddfedu a datblygu'n hapus a hyderus.  Nod Polisi Ymddygiad Cadarnhaol ein hysgol yw hyrwyddo cysondeb, 
meithrin hyder staff, a hyrwyddo ethos o waith tîm cefnogol rhwng yr ysgol, rhieni ac asiantaethau cymorth 
allanol. Ein nod yw sicrhau ein bod yn cymryd camau cadarn, cyson a theg gyda phob digwyddiad i adfer 
perthnasoedd ac i symud ymlaen yn adeiladol. Caiff rheolau'r ysgol eu cyfleu a'u trafod yn y gwersi tiwtorial 
a disgwylir i bob disgybl gydymffurfio. Mae ein polisi hybu ymddygiad cadarnhaol yn sicrhau mai ychydig iawn 
o gamymddygiad sydd o fewn a thu allan i waliau'r ysgol. 
 
Mae'r ysgol yn gweithredu polisi clir wrth ddelio â materion bwlio ac yn ymateb ar unwaith os bydd problem 
o'r fath yn codi. 
 
Iechyd a Diogelwch 
 
Rydym wedi cael dau ymweliad Iechyd a Diogelwch llwyddiannus yn ystod y flwyddyn. Roedd y ddau 
adroddiad yn rhagorol gyda'r holl asesiadau risg a gweithdrefnau'r ysgol yn bodloni'r safonau gofynnol. 
 
Adolygiad o Bolisïau 
 
Adolygodd a diweddarodd y Corff Llywodraethu polisïau yn ystod y flwyddyn, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt 
i'w gweld ar wefan yr ysgol. 
 
Anghenion Addysgol Arbennig 
 
Ein nod yw darparu addysg gynhwysol i bob disgybl, gan sicrhau bod pob person ifanc yn cyflawni ei lawn 
botensial. Fel ysgol cyfrwng Cymraeg 3-18 oed ar ddau safle rydym yn ffodus o gael tîm cryf ac ymroddedig o 
staff sy'n sicrhau bod anghenion addysgol ac emosiynol pob disgybl yn cael eu diwallu. Mae gennym adrannau 
pwrpasol rhagorol, Y Gilfach ar safle Ystalyfera a'r Gorwel ar safle Bro Dur lle mae disgyblion yn derbyn 
sesiynau ymyrraeth grŵp bach ac 1:1. Mrs Rhiannon Hammond (Ystalyfera) a Mrs Gwenllian Dooher (Bro 
Dur) yw ein cydlynwyr AAA ac maent yn gyfrifol am gynllunio a chydlynu'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion a 
threfnu gwaith y staff cymorth ymroddedig. Caiff yr holl ddatganiadau eu hadolygu'n flynyddol mewn 
Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol sy'n cynnwys y person ifanc, y rhieni a'r holl asiantaethau allanol perthnasol.  
  



Defnyddir dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ledled yr ysgol i sicrhau bod llais a barn y plant a'r bobl ifanc 
yn ganolog i'r holl benderfyniadau a wneir. Mae'r ddau ADY yn defnyddio'r offeryn adolygu Pedwar + Un yn 
rheolaidd wrth adolygu Cynlluniau Addysg Unigol disgyblion ac wrth gynnal cyfarfodydd adolygu i sicrhau bod 
cynnydd disgyblion yn cael ei ddathlu a bod disgyblion yn cael eu herio i symud ymlaen a datblygu ymhellach 
yn academaidd ac yn gymdeithasol. Mrs Siân Parry yw ein Llywodraethwr ADY dynodedig a Mrs Carys Jones 
yw ein Llywodraethwr Amddiffyn Plant / Diogelu. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, mae ein Cydlynydd 
a'n Llywodraethwyr ADY wedi bod yn paratoi ar gyfer y Cod Ymarfer newydd a ddaw i rym o fis Medi 2021. 
 
Mae llawer o ddisgyblion ar y Gofrestr ADY bellach yn derbyn trefniadau mynediad yn eu harholiadau allanol 
a mewnol ac mae hyn yn sicrhau eu bod yn gallu dangos eu dealltwriaeth a'u gwybodaeth yn llawn yn eu 
pynciau dewisol. Cynhelir nifer o weithdai arbenigol gan yr Adran gan gynnwys Darllen Cyflym, Ffoneg Roced, 
y gweithdy rhifedd, therapi Talkabout a Lego yn ogystal â rhaglenni unigol sy'n cynnwys addysgu manwl a 
rhaglenni Lleferydd ac Iaith. 
 

Blwyddyn Datganiadau  
Gweithredu gan yr 

ysgol a mwy 
Gweithredu gan yr 

ysgol 

Meithrin 0 4 2 

Derbyn 0 1 4 

1 0 0 2 

2 0 1 0 

3 0 2 2 

4 0 1 0 

5 0 0 4 

6 0 0 5 

7 4 11 22 

8 1 14 17 

9 1 11 19 

10 1 3 21 

11 0 13 24 

12 0 3 0 

13 1 1 5 

Cyfanswm 8 65 127 

 
  



Lles a Lles Disgyblion 
 
Mae ein Swyddogion Amddiffyn Plant dynodedig yn sicrhau bod pob disgybl yn cael cymorth ac ymyrraeth lle 
bo angen. Mae gennym 5 aelod o staff wedi'u hyfforddi fel swyddogion Amddiffyn Plant lefel 3 ac mae ein 
Llywodraethwr Diogelu dynodedig (Mrs Carys Jones) yn darparu cymorth ychwanegol. Mae penaethiaid 
blwyddyn, swyddog lles, cwnselydd ysgol, tîm Cynnydd a nyrs ysgol i gyd yn chwarae rhan hanfodol wrth 
gefnogi disgyblion a bydd y Mentoriaid a'r Cyfeillion Cymheiriaid yn ailsefydlu eu hunain wrth i ni symud 
ymlaen yn dilyn blwyddyn dawel yn ystod y cyfnod clo. Datblygiad pwysig fu ein nod o ennill y Wobr Lles i'r 
Ysgol. Rydym wedi cofrestru ein bwriadau ac mae'r broses wedi dechrau gyda holiaduron a pholisïau a 
gyflwynwyd fel man cychwyn. 
 
Ysgolion Iach  
 
Yn ystod y flwyddyn mae'r ysgol wedi canolbwyntio ar hyrwyddo bwyta ac yfed yn iach, gan gadw at y 
Rheoliadau Bwyta'n Iach. Mae'r Rheolwr Arlwyo yn cael Hyfforddiant Saffron, sy'n sicrhau bod yr holl brydau 
bwyd wedi cael eu profi'n faethlon. Rydym wedi ymrwymo i'r Mesur Bwyta'n Iach ac Yfed mewn Ysgolion 
sy'n ymgorffori'r canllawiau ar gyfer 'Blas am Oes'. Rydym yn anelu at Gam 4 ysgolion Iach. Rydym yn 
addysgu plant am bwysigrwydd diet cytbwys drwy ABCh, gwersi Gwyddoniaeth a Thechnoleg dylunio a thrwy 
ein cwricwlwm Iechyd a lles newydd, yn ogystal â thrwy ddigwyddiadau thema drwy gydol y flwyddyn. 
 
 
Toiledau 
 
Mae gan yr ysgol gyfleusterau toiled digonol ym mhob Bloc.  Mae gan Nedd a'r Prif Flociau (Ystalyfera) a Bro 
Dur doiledau unrhywiol a thoiledau ar wahân ar gyfer merched a bechgyn ym Mloc Eirion (Ystalyfera).  Caiff 
toiledau eu glanhau'n ddyddiol a chaiff eu glendid ei oruchwylio drwy gydol y dydd. 
 
 
Paratoi ar gyfer cwricwlwm newydd  
 
Fel Ysgol Arloesi sy'n gweithio ar ddatblygu'r cwricwlwm newydd gyda Llywodraeth Cymru, rydym wedi 
datblygu gweledigaeth glir ar gyfer ein cwricwlwm. Rydym wedi ystyried yn fanwl yr hyn y dylem ei addysgu, 
sut y byddwn yn ei addysgu ac yn canolbwyntio ar sut y bydd ein darpariaeth yn sicrhau bod ein dysgwyr yn 
gwireddu'r pedwar diben. Fel ysgol 3-18 rydym wedi gallu canolbwyntio ar ddeall y continwwm dysgu ac 
rydym wedi canolbwyntio ar ddatblygu dyhead a hunanhyder ein dysgwyr. Fel ysgol dau safle, rydym wedi 
gallu cydweithio i rannu arfer orau a sicrhau bod y cwricwlwm yn canolbwyntio ar ddatblygu medrau 
disgyblion trwy brofiadau a gwybodaeth berthnasol, gyd-destunol. 
 
Y Gymraeg 
 
Cymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol, ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol a bron pob gwers academaidd. Mae'r 
ysgol yn falch o'i hethos Cymreig ac mae'n cymryd camau i sicrhau bod hyn yn cael ei gynnal ar gyfer pob 
carfan newydd o ddisgyblion. Gofynnir i rieni gefnogi'r ysgol yn hyn o beth drwy annog eu plant i siarad 
Cymraeg, parchu ethos yr ysgol a'u hannog i wneud eu gorau i hyrwyddo hyn bob amser. Mae senedd yr ysgol 
wedi gweithio gyda swyddog y Fenter Iaith ar greu Polisi Iaith ac mae gennym dargedau strategol clir yn ein 
SIP gyda'r nod o ddatblygu hyder a sgiliau iaith gyda disgyblion ar draws yr ystod oedran 3-18 gyfan.   



 
Trawsnewidiad 
 
Mae gwaith clwstwr yn parhau i fod yn gryfder gyda chyfarfodydd clwstwr bob hanner tymor.  Mae gennym 
Gynllun Datblygu Clwstwr â ffocws sy'n sicrhau bod gennym gydberchnogaeth o ddull cyfannol o ddarparu. 
Mae blaenoriaethau'r clwstwr yn cynnwys Ymgorffori Sgiliau Siarad a Gwrando yn y dosbarth ac allgyrsiol 
Datblygu Cwricwlwm i Gymru Cryfhau addysg Iechyd a Lles (Oherwydd effaith Covid-19) Gwella'r broses o 
nodi anghenion ac ymyrraeth ar gyfer disgyblion ADY. Er gwaethaf y cyfyngiadau a wynebir eleni, rydym wedi 
defnyddio Microsoft TEAMS i sicrhau bod disgyblion wedi gallu cael mynediad at amrywiaeth o brofiadau 
megis holi ac ymateb gyda disgyblion blwyddyn 7, gwersi rhithiol a noson agored Microsoft TEAMS. 
Cynhaliwyd diwrnod pontio covid-ddiogel ar gyfer pob disgybl, ac yna nosweithiau gwybodaeth rhieni Teams 
a threfnwyd cyfres o weithgareddau pontio pwrpasol ar gyfer grwpiau o ddisgyblion mwy agored i niwed. 
 
 
Cyngor Ysgol / Senedd 
 
Er gwaethaf y cyfyngiadau a achoswyd arnom gyda rheoliadau Covid-19, cyfarfu senedd yr ysgol yn 
llwyddiannus drwy Teams a gweithiodd yn effeithiol ar nifer o brosiectau. Maent wedi arwain y gwaith ar 
gynnwys y Fargen Bryd, cynnal sesiwn blasu brechdanau, maent wedi gweithio ar SIP yr ysgol ac wedi creu 
Cynllun Gwella eu hunain gan ganolbwyntio ar y Gymraeg. Roedd Senedd yr ysgol yn hynod o brysur gydag 
apwyntiadau staff drwy gydol y flwyddyn, gan ddefnyddio TEAMS unwaith eto fel llwyfan ar gyfer eu 
cyfweliadau.  Mae holl gofnodion pob cyfarfod cyngor ysgol i'w gweld ar wefan yr ysgol erbyn hyn. 
 
Cynhaliaeth 
 
Yn ystod 2020-21 mae nifer o brosiectau adeiladu a chynnal a chadw wedi'u cwblhau ac maent wrthi'n cael 
eu cwblhau. Mae prosiect cam 3 ar safle Ystalyfera yn mynd yn ei flaen yn dda gyda'r gwaith o drosglwyddo'r 
adeilad newydd i fod i gael ei drosglwyddo ym mis Rhagfyr. Mae'r 2G ym Mro Dur wedi'i ail-osod ac mae 
bellach yn ôl mewn defnydd llawn a bydd y 2G yn Ystalyfera yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Hydref. 
Rydym hefyd wedi dyrannu cyllid i uwchraddio adeilad Afan ar safle Ystalyfera ac rydym yn aros am ystafell 
ddosbarth awyr agored newydd hardd ar gyfer yr adran Gynradd. 
 
Cyflawniadau Chwaraeon 
 
Mae wedi bod yn flwyddyn dawel i'r adran addysg gorfforol eleni, ond roedd gan yr ysgol ddigon i ymfalchïo 
ynddo.  Ein cyn-ddisgyblion oedd y sêr am unwaith, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf.  Roedd yn wych 
gallu llawenhau yn llwyddiant Ben Davies a Rubin Colwill yn nhîm pêl-droed Cymru yn yr Ewros ac mae'n dda 
gweld bod Rubin wedi derbyn cytundeb newydd yng Nghaerdydd.  
 
Ar y cae criced mae Gwennan Davies wedi bod yn rhan o'r gystadleuaeth newydd "y 100" gyda Birmingham 
Phoenix ac yn parhau i serennu gyda'r Central Sparks. O'r diwedd, roedd yr ysgol yn gallu hawlio Olympian fel 
un o'i chyn-ddisgyblion wrth i Joe Brier gystadlu yn y ras gyfnewid yn Tokyo - tipyn o gamp. O fewn yr ysgol 
roedd yn wych gweld Morgan Morse yn derbyn cytundeb gyda'r Gweilch a Gwenan Horgan yn camu i fyny i 
ymuno â charfan uwch yr Elyrch. 
 
Prin iawn oedd y gemau i'n timau, yn anffodus, ond roedd blwyddyn 7 Ystalyfera v Bro Dur yn gêm 
ardderchog. Gobeithio y cawn fwy o gyfleoedd, a mwy o lwyddiant, yn 2021-22. 
  



Llwyddiannau Disgyblion 
 
Mae dathlu llwyddiannau ein disgybl yn hanfodol i'n darpariaeth ac rydym yn chwilio'n barhaus am ffyrdd 
newydd o gydnabod eu llwyddiant. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon rydym wedi cyflwyno ein llwyddiant 
ar-lein wythnosol lle mae disgyblion a staff yn cael canmoliaeth am eu cyfraniad i fywyd yr ysgol. Mae'r 
disgyblion wedi gallu enwebu staff ac mae'r staff yn enwebu disgyblion.   
 

Prif Swyddogion 2020-21 
 

 Merched Bechgyn 

Prif Ellie Wyatt Iestyn Hopkins 

Dirprwy Sophie Jones Dafydd Thomas 

Dirprwy Mari Youngman Carwyn Siôn 
 

Swyddogion Llys – Hywel 
 

Capten  Mali Morgan Doyle Rhys Thomas 

Is-gapten Tirion Williams Lowri Dodge 

Is-gapten Daisy Roberts Leonie Waters 
 

Swyddogion Llys – Gwenllian 
 

Capten Erin Lawrence Matthew Richards 

Is-gapten Mollie McLaughlin Cellan Evans 

Is-gapten Mollie Griffiths Megan Cawfield 
 

Swyddogion Llys – Llywelyn 
 

Capten Ffion Gibson Zak Sutcliffe 

Is-gapten Rhys Batsford Megan Havard 

Is-gapten Emily Harker Alys Hutt 
 

Aelodau Senedd Ysgol 2020 - 21 
 

Bl Senedd Ystalyfera  Pwyllgor Senedd Bro Dur  

7 Esther Harper  
Amelia Sivertsen  
Aled Giles  

 Kloe Jones  
Iewan Marks  
Miley Powell  
Griff Baker  

Ceirion Jenkins  
Araya Lee Jones  
Alessandra Catalano  
Levi Hubbard  

Elliot Jones  
Celyn Harvey 
 

8 Elspeth-Miri Funnell  
Erin Williams  

 Lloyd Harvey  
Lily Davies  
Lucy Lewis  

Dainton Brittain-Jones  
Llew Spurway  
Darcy Jenkins  

Madison Phillips  
Sophie Jones 

9 Ellen Smith  
Finbarr Soady 

  Erin Constable  
Mindie James 

10 Emily Pickering   
Jack Jones  

   Lili Walford 
Aled Davies 
Maddie Pritchard  
Megan Griffiths 

11 Taryn Purchase  
Eva Lyn Dowling  

Ffion Davies  
 

 

12/13 Ellie Wyatt  
Sophie Jones  
Carwyn Siôn 

Mari Youngman  
Iestyn Hopkins  
Dafydd Thomas  



Eisteddfod Yr Ysgol 
 
Roedd yr eisteddfod ysgol rithwir yn llwyddiant ysgubol, gyda disgyblion yn cystadlu mewn cymysgedd o 
gystadlaethau traddodiadol a mwy arloesol. Rhannwyd uchafbwyntiau pob cystadleuaeth drwy Twitter a 
derbyniodd y disgyblion dystysgrifau yn nodi eu cyflawniad. Enillydd y Gadair yn Ystalyfera oedd Elspeth-Miri 
Funnell ac ym Mro Dur Madison Phillips. 
 
Eisteddfod T 
 
Cynhaliwyd Eisteddfod yr Urdd unwaith eto drwy recordiadau a pherfformiadau teledu. Cafodd y côr hyn 
(dan 25) 3ydd safle a pherfformiodd ar S4C. 
 
Noson wobrwyo 
 
Mae'r noson wobrwyo bellach yn ddigwyddiad blynyddol yng nghalendr yr ysgol a'r enillwyr eleni oedd: 
 

Gwobr Enillydd Gwobr Ennillydd 

Sam Francis Maia-Louise Powell Chwaraewr y Flwyddyn 
CA4 

Morgan Morse  
Gwenan Horgan  
 

Annogwr Dysgu Ioan Rees 
Elin Rees 

Chwaraewr y Flwyddyn 
CA3 

Oliver Nedza   
Rhys Davies 
Dylan Lougher  
Cari Davies  

 
Andrew Davies 
 

Ruby Mae Allen 
Cai Smith 

 
Cerddor y Flwyddyn 

Emily Mason  
Rhys Rowlands  
Emily Harker  
Morgan Wood  

 
Tamsin 
 

Rhiannon Aue  
Skye Corry  
Jackson Williams  
Rhys Davies  
Rhun Moses  
Morgan Davies 
Woodrow  
Ellie Wyatt  

 
Perfformiwr y Flwyddyn 

Zak Sutcliffe  
Emily Harker 
Mari Youngman 
Ellie Wyatt 

 
Pennaeth 
 

Esther Harper 
Morgan Morse 
Sion Lloyd 
Rhys Robinson - Howells 
Ellie Wyatt 
Ellen Smith 
Carwyn Sion 
Dafydd Thomas 

Disgybl y Fagloriaeth 
CA4 

Vanessa Choi 
Joshua Cooper 
Bethany Dutton 

Eirion Richards Mari Youngman Disgybl y Fagloriaeth 
CA5 

Iestyn Hopkins 
Daisy Roberts 
Megan Caufield 



Gwobr Enillydd Gwobr Ennillydd 

Pennaeth Blwyddyn  7 Esther Harper  
Aled Giles  
Kloe Jones  
Levi Hubbard  

 
Celf 

Mali Morgan Doyle 
Rachel Gnojek 
Taryn Purchase 

Pennaeth Blwyddyn  8 Elspeth Miri-Funnell  
Lloyd Harvey  
Erin Williams  

Llenorion Iau  Cymraeg –Niamh 
Macloed  
Saesneg – Aled Giles 

Pennaeth Blwyddyn  9 Ellen Smith  
Ioan Hamm  
Dylan Lougher  

Llenorion Hŷn  Saesneg - Danny Lavis  
Cymraeg - Teilo Harris 

Pennaeth Blwyddyn  10 Emily Pickering  
Gwen Morgan Jones  
Sion Lloyd  

Ystafell Stwnsh 
 

Kimberley Llewellyn 
Gruff Emyr 
Summer Barrett 

Pennaeth Blwyddyn  11 Ffion Elizabeth Davies  
Ioan Rees  
Emily Mason  

Eisteddfod ar Lein Elspeth-Miri Funnell  
Sadie Brophy  
Esther Harper  
Kloe Jones  

Pennaeth Blwyddyn  12 Rachel Gnojek 
Christopher Harris. 
Emma jones 

Y Sennedd Steffan Crocker 

Pennaeth Blwyddyn  13 Erin Lawrence 
Mollie McLaughlin 
Cellan Evans 

  

 

Blwyddyn 7 Enwebai ac Ennillwyr Blwyddyn 8 Enwebai ac Ennillwyr 

Iechyd a Lles 

Evan Walford 
Elliot Jones 
Celyn Harvey 
Seren Holmes 
 
Enillwyr:  
Osian Davies  
Ffion Margeston 

Iechyd a Lles 

Jude South 
Seren Davies 
Ellie Gooby 
 
Ennillwyr: 
Cian Evans 
Elis Cox 
Maddison Morgan 

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg 

Lucy Pritchard 
Charlie Breeze 
 
Enillydd:  
Joshua Comer 

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg 

Catrin Lewis 
Ffion Massey 
 
Ennillydd: 
Celyn Francis 
 

Mathemateg a Rhifedd 

Elliot Jones 
Gwenllian Thomas 
 
Ennillydd: 
Efa Gruffydd 

Mathemateg a Rhifedd 

Maddison Morgan 
Cayden Jones 
 
Ennillydd: 
Joseff Forward 
 

    



Blwyddyn 7 Enwebai ac Ennillwyr Blwyddyn 8 Enwebai ac Ennillwyr 

Ieithoedd, Llythrennedd 
a Chyfathrebu 

Ennillwyr: 
Erin Young (Saesneg) 
Llinos Davies (ITM) 
Sara Stephens 
(Cymraeg) 

Ieithoedd, Llythrennedd 
a Chyfathrebu 

Ennillwyr: 
Manon Rees (Saesneg) 
Madison Phillips (ITM) 
Maddison Morgan 
(Cymraeg) 

Y Celfyddydau 
Mynegiannol 

Ennillwyr: 
Cerdd – Elliott Morris 
Drama – Efa Gruffydd Y Celfyddydau 

Mynegiannol 

Ennillwyr: 
 
Cerdd – Joseff Forward  
Drama- William 
Jeremiah 
Celf: Ffion Massey  

Y Dyniaethau 

Rhiannon Jones 
Aaron Kirby- Bennett 
 
Ennillydd: 
Elliot Jones 

Y Dyniaethau 

Manon Rees 
Joshua Bennett  
 
Ennilydd: 
Saphire James 

 

Blwyddyn 9 Enwebai ac Ennillwyr Blwyddyn 10 Enwebai ac Ennillwyr 

Iechyd a Lles 

Osian Williams 
Iona W Hunt 
Preston McCarthy 
Abbie Clark Evans 
 
Ennillwyr: 
Cai Jones 
Dhani Eagle 
 

Iechyd a Lles 

Efa Jones 
Lowri Gleaves 
Cieran Jones 
 
Ennillwyr: 
Morgan Francis 
Mali Loader 
 

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg 

Mia Davies 
Macsen Williams 
 
Ennilydd: 
Adara George 

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg 

Eleri Lavis 
Morgan Francis 
 
Ennilydd: 
Scarlet Rapsey 

Mathemateg a Rhifedd 

Rhys Jones 
Hannah Wearing 
 
Ennilydd: 
Dominic Bridgeman 

Mathemateg a Rhifedd 

Scarlett Rapsey 
Maddie Pritchard 
 
Ennilydd: 
Mili Jones 
 

Ieithoedd, Llythrennedd 
a Chyfathrebu 

Ennillwyr: 
Mia Davies (Saesneg) 
Macsen Williams (ITM) 
Darcie Hewitt (Cymraeg) 

Ieithoedd, Llythrennedd 
a Chyfathrebu 

Ennillwyr: 
Scarlett Griffiths 
(Saesneg) 
Ruby Johnson (ITM) 
Lily Emanuel (Cymraeg) 

 
 
 

 
 

 



Blwyddyn 9 Enwebai ac Ennillwyr Blwyddyn 10 Enwebai ac Ennillwyr 

Y Celfyddydau 
Mynegiannol 

Ennillwyr: 
Cerdd - Macsen Williams  
Drama - Ariana Foster-
Jones 
Celf - Poppi-Lil Seymour 

Y Celfyddydau 
Mynegiannol 

Ennillwyr: 
Cerdd - Lili Walford 
Drama - Lewys Smith 
Ffotograffiaeth: Lowri 
Gleaves 

Y Dyniaethau 

Adara George 
Tomos Payne 
 
Ennilydd: 
Gracie George 

Y Dyniaethau 

Tyler Kelly 
Keenan Whittle 
Cieran Jones  
 
Ennillydd: 
Pheobe Aston 
 

 

 Gwobr Enillydd  

 Blwyddyn 7 Gwenllian Thomas  

 Blwyddyn 8 William Jeremiah  

 Blwyddyn 9 Dylan Landry  

 Blwyddyn 10 Lowri Gleaves  

 Y Gorwel Harvey Thompson  

 Cynnydd Leonie Smith  

 Pennaeth Ashton Hewitt  

 
 
 
 
 


