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Rhagoriaeth yw nod Plasmawr. 

Gwneir hyn drwy gynnal cymuned flaengar 

sy’n seiliedig ar barch; 

sy’n Gymraeg ei hiaith a’i diwylliant; 

sy’n ddisgybledig ei hymarweddiad; 

sy’n eangfrydig ei gorwelion; 

sy’n meithrin sgiliau ei dysgwyr ac 

sy’n rhoi gwerth cyfartal ar bob aelod ohoni. 
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Dr Catrin Redknap, Cadeirydd y Corff Llywodraethol 

 

Annwyl Riant/Warcheidwad 

 

Ysgrifennaf atoch yn fy rôl fel Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Plasmawr ar ddiwedd 

blwyddyn lwyddiannus arall yn hanes yr ysgol.   

 

Mae’n bleser adrodd bod canlyniadau TGAU a Safon Uwch 2017 gyda’r gorau yn hanes yr ysgol.  

Mae perfformiad disgyblion Safon Uwch yr ysgol ymhlith y gorau yng Nghaerdydd ac mae 

perfformiad disgyblion Bl 11 yn cymharu’n ffafriol â pherfformiad arbennig y ddwy flynedd 

flaenorol. 

 

Mae gweddill yr adroddiad yn cynnwys manylion am lu o lwyddiannau a rhagoriaethau sy’n 

tystio i’r ffaith bod mwy i ysgol lwyddiannus na pherfformiad academaidd yn unig.  Hoffwn 

ddiolch i holl staff yr ysgol am gynnig cyfoeth o weithgareddau allgyrsiol a theithiau sy’n 

ymestyn profiadau disgyblion, yn ehangu eu gorwelion, ac yn datblygu sgiliau bywyd ehangach 

o fewn cyd-destun Cymreig a Chymraeg.   

 

Mae arwain ysgol yn yr oes bresennol o atebolrwydd a thoriadau ariannol yn dipyn o her, ac 

mae’r diwygiadau i’r cwricwlwm addysg yn gofyn am arweinyddiaeth strategol a chadarn.  

Rwy’n ffyddiog y bydd y Pennaeth â’i Dîm Arwain yn parhau i oresgyn yr heriau hyn gyda 

brwdfrydedd a graen. 

 

Er gwaethaf yr heriau a’r newidiadau y mae’r ysgol yn eu hwynebu rwyf yn hyderus fod yr ysgol 

yn parhau’n ffyddlon i’w hamcan craidd gwreiddiol o osod gwerth cyfartal ar bob unigolyn.  Mae 

ysgol lwyddiannus yn seiliedig ar y berthynas adeiladol a chadarnhaol a gaiff ei ffurfio rhwng 

staff, disgyblion a rhieni; mae’r cydweithrediad hwn wedi bod yn nodwedd o Ysgol Plasmawr ers 

iddi gael ei sefydlu.   

 

Mae’r Pennaeth a’r staff yn benderfynol o sicrhau bod yr ysgol yn parhau i ddatblygu dros y 

blynyddoedd nesaf, a bydd y Corff Llywodraethol yn eu cefnogi yn eu gwaith.  Byddwn yn anelu 

am ragoriaeth ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol ac yn gweithredu’n ddiflino i gyrraedd y nod 

hwnnw. 

 

Hoffwn ddiolch i aelodau’r Corff Llywodraethol am eu hymroddiad a’u cefnogaeth yn ystod y 

flwyddyn a aeth heibio.  Mae wedi bod yn fraint cael bod yn Gadeirydd ar Lywodraethwyr yr 

Ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ar ran fy nghyd lywodraethwyr hoffwn ddymuno bob 

llwyddiant i holl gymuned yr ysgol dros y flwyddyn sydd i ddod. 

 

Dr Catrin Redknap 

Cadeirydd y Corff Llywodraethol 

________________________________________________________________________________ 
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Rhagarweiniad gan John Hayes, Pennaeth. 
 

Yn gyntaf hoffwn ddiolch i Dr Catrin Redknap, Cadeirydd y Llywodraethwyr am ei chefnogaeth 

yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a diolch iddi am ei harweinyddiaeth fedrus o’r Corff 

Llywodraethol.   

 

Bu 2016-17 yn flwyddyn hynod brysur a llwyddiannus gyda nifer fawr o ddigwyddiadau 

cofiadwy.  Ymhlith yr uchafbwyntiau i mi yn bersonol oedd dathlu coroni tîm pêl droed Bl 8 yn 

bencampwyr Cymru, llwyfannu sioe gerdd arloesol ‘Cysgu’n Brysur’ a llwyddiannau Eisteddfod 

yr Urdd ym Mhencoed yn ogystal â phrofi datblygiadau pellach yn ein cynllun gefeillio â Dinas 

Sakai yn Siapan.   

 

Yn ystod mis Tachwedd derbyniodd yr ysgol gadarnhad gan Estyn eu bod yn fodlon â’r cynnydd 

cryf a wnaed yn erbyn yr argymhellion yn adroddiad 2014 ac yn yr un mis cyhoeddodd y Sunday 

Times eu rhestr o ysgolion gorau Cymru a Lloegr yn seiliedig ar ganlyniadau Safon Uwch yr haf 

blaenorol a Phlasmawr daeth ar frig holl ysgolion Cymru!  Yn sgil y Categoreiddio Cenedlaethol 

blynyddol mae’r ysgol bellach yn ysgol ‘felyn’.  Mae sefyllfa gyllidol yr ysgol yn iach a’r 

rhagolygon am y blynyddoedd nesaf yw y bydd pob blwyddyn ysgol yn llawn yn nhermau 

niferoedd disgyblion.  Yn Medi 2017 bydd 190 o ddisgyblion yn cyrraedd Bl 7, y nifer mwyaf yn 

hanes yr ysgol. 
 
Derbyniodd yr ysgol newyddion hunllefus yn ystod mis Mai am farwolaeth Brychan 

Humphreys.  Bu Brychan yn aelod o Flwyddyn 13 ac yn naturiol fe gafodd y newyddion 

ofnadwy yma gryn effaith ar ei gyfoedion a phawb oedd yn ei adnabod.  Mae’n cydymdeimladau 

ni oll gyda theulu a ffrindiau Brychan.  iawn, mae newyddion trist iawn i'w rannu. Bu farw Brychan Humphries bore ma yn dilyn 

cyfnod byr iawn o salwch. Bydd hyn  
Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd fe wnaethom ffarwelio â nifer o aelodau o staff, yn eu plith 

yr oedd Edward Jones a fu’n Ddirprwy Bennaeth yr ysgol am yr 8 mlynedd ddiwethaf.  Mae fy 

niolch a’m nyled yn fawr i Edward am ei gyfraniad enfawr i lwyddiant yr ysgol yn ystod y 

cyfnod hwnnw a dymunaf yn dda iddo yn ei swydd newydd fel Pennaeth Ysgol Pencoed ym 

Mhen-y-Bont. 

 

Un arall o hoelion wyth yr ysgol na fydd yn Plasmawr ym mis Medi yw Aled Williams 

(Arweinydd Cynnydd 6 a 7).  Mae Aled wedi derbyn secondiad i arwain Ysgol Coed-y-Gof fydd 

yn rôl arloesol ac yn cryfhau ein cysylltiad gydag un o’n hysgolion cynradd mwyaf. 

 

Mae’r cyfnod nesaf yn hanes yr ysgol yn argoeli fod yn gyffrous wrth i’r ysgol barhau i dyfu ac 

wrth i’n dalgylch newid.  Mae cynllunio ar gyfer y 5 mlynedd nesaf yn mynd i fod yn waith 

diddorol a heriol.  Mae croesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Fae Caerdydd yn Awst 2018 ac 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r Bae yn 2019 yn mynd i gynnig cyfleoedd gwych i’n 

disgyblion gystadlu, perfformio a dathlu Cymreictod ein Prifddinas ac mae’n bwysig ein bod yn 

cofleidio’r cyfleoedd hyn. 
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Mae cynnwys gweddill yr adroddiad yn gofnod o uchafbwyntiau a llwyddiannau’r ysgol yn ystod 

y flwyddyn academaidd ddiwethaf ac rwy’n hynod falch bod yr ysgol yn darparu cymaint o 

gyfleoedd i’n disgyblion fedru cyfranogi, ffynnu a mwynhau llu o brofiadau amrywiol. 

 

Canlyniadau arholiadau ardderchog (gweler manylion pellach yn Atodiad A) 
‘Roedd canlyniadau arholiadau allanol yr Ysgol yn arbennig o dda eto eleni (haf 2017). 

Llongyfarchwn ein myfyrwyr i gyd am eu holl ymroddiad, penderfyniad a’u dyfalbarhâd. 

 

TGAU 2017: 
‘Roedd canlyniadau TGAU yn dda iawn, gyda 82.61% o’r 

disgyblion yn cyrraedd y trothwy o 5 TGAU neu fwy rhwng gradd 

A* a C, neu’n gyfartal â hynny, a 69.5% ohonynt wedi cyrraedd y 

trothwy gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg.  

Llwyddodd 99.4% o’r disgyblion i gyrraedd y trothwy lefel 1, sef 5 

TGAU neu fwy rhwng gradd A* a G neu’n gyfartal â hynny. 

 

Safon Uwch 2017: 
‘Roedd ein canlyniadau Safon Uwch yn 

rhagorol eto eleni gyda 36% o’r holl raddau 

yn A* - A, 84% o’r graddau rhwng A* a C, a 99% ohonynt rhwng A* ac 

E.  Am y bumed flwyddyn yn olynol mae canlyniadau Safon Uwch yr 

ysgol ymhlith y gorau o holl ysgolion uwchradd Caerdydd.  Llwyddodd 

pob myfyriwr oedd wedi gwneud cais am le mewn prifysgol i fynd 

ymlaen i addysg uwch, y mwyafrif ohonynt i Brifysgolion y Russell 

Group, a dymunwn bob llwyddiant iddynt ar ddechrau pennod 

newydd o’u bywydau.  Fe fydd Beca Daniels a Maia Davies yn 

cychwyn astudio Saesneg yng Nghaergrawnt ym mis Medi.  
 

Profiadau Dysgu 
Mae adroddiad Estyn (Rhagfyr 2014) yn nodi’r canlynol am y profiadau dysgu a gynigir yn yr 

ysgol: 

“Mae’r ysgol yn cynnig cwricwlwm eang a chytbwys sydd yn cyfarfod â gofynion statudol a 

bodloni diddordebau a dyheadau’r disgyblion. Yng nghyfnod allweddol 3, ceir cyfleoedd buddiol 

i ddisgyblion ddatblygu eu medrau llythrennedd ac ehangu eu profiadau dysgu drwy astudio ail 

iaith fodern ym Mlwyddyn 9. Yng nghyfnod allweddol 4 a chyfnod allweddol 5 mae’r ysgol yn 

cynnig ystod eang o gyrsiau galwedigaethol a chyffredinol sydd yn cwrdd â dymuniadau’r 

disgyblion a chyflogwyr lleol, er enghraifft cwrs gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r ysgol yn 

darparu cyfleoedd gwerthfawr iawn i ddisgyblion sydd mewn peryg o ddieithrio.  Mae’r ysgol yn 

cynnig arlwy helaeth ac ysgogol o weithgareddau i’r disgyblion tu allan i oriau ysgol.  

Cydweithia’r ysgol yn gynhyrchiol ag ystod o fusnesau lleol er mwyn sicrhau addysg gysylltiedig 

â gwaith buddiol i’r disgyblion.  Mae’r ysgol yn ymateb yn gadarnhaol i ofynion y Fframwaith 

Llythrennedd a Rhifedd cenedlaethol. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer datblygu llythrennedd ar 

draws y pynciau’n gynhwysfawr ac mae’r ddarpariaeth ar gyfer rhifedd ar draws y cwricwlwm 

yn datblygu’n briodol. Drwy ystod o ymyraethau addas, cefnoga’r ysgol y disgyblion sydd â 



 

5 

medrau gwan yn llwyddiannus. Mae strategaethau pontio’r ysgol yn gynhwysfawr ac yn arwain 

at drosglwyddiad cwricwlaidd esmwyth. 

Mae’r ysgol yn darparu cwricwlwm llawn drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ystod o 

gyfleoedd dychmygus i sicrhau bod medrau ieithyddol y Gymraeg, ac ymwybyddiaeth y 

disgyblion o ddiwylliant a hanes ein gwlad yn ffynnu.  Mae’r ddarpariaeth ar gyfer dinasyddiaeth 

yn gref ac yn cael ei hatgyfnerthu drwy’r cysylltiadau gwerthfawr gyda Lesotho a Siapan a thrwy 

waith y grŵp ‘Glôb’. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer materion yn ymwneud â chynaladwyedd yn 

datblygu’n briodol gyda chymorth egnïol y grŵp Eco”. 
 
Cyngor yr Ysgol 
‘Roedd Cyngor yr Ysgol eleni’n cynnwys 23 o ddisgyblion, ac maent oll wedi cyfrannu’n dda at 
drafodaethau ynglŷn â llu o faterion sy’n ymwneud â’r ysgol.  Cyfarfu Cyngor yr Ysgol yn 
rheolaidd gydol y flwyddyn a thrafodwyd un thema yn benodol eleni sef Cymreictod.  
Cynhyrchwyd cynllun gweithredu yn gynnar yn y flwyddyn ac aed ati i wireddu’r cynllun gydol 
y flwyddyn.  Trefnwyd digwyddiadau cofiadwy megis diwrnod Shwmae / Sumae ym mis Hydref, 
dathlwyd dydd Miwsig Cymru ar Chwefror y 10fed gyda Wigwam (band ysgol) yn chwarae gig 
amser cinio yn y neuadd a cherddoriaeth Cymraeg yn cael ei glywed ymhob cwr o’r ysgol trwy 
gydol y dydd. 
Ar Fawrth y 1af trefnwyd diwrnod o weithgareddau amrywiol i ddisgyblion Bl 7 a 8 gan 
gynnwys disgo distaw i gerddoriaeth Cymraeg gan y DJs Elan Evans a Garmon ab Ion (Bl 13). 
Cynrychiolwyd y Cyngor ar Fwrdd y Llywodraethwyr gan yr Uwch Swyddogion, Carwyn 
Herbert a Maia Davies (Blwyddyn 13).  Yr aelodau eraill o gyngor yr ysgol eleni oedd:  Lois 
Owen a Madog Hammond (Bl 7), Zach Mutyambizi a Kate Ferguson (Bl 8), Georgia Hancock ac 
Owen Evans (Bl 9), Gwilym McAdams ac Iwan Bleasdale (Bl 10), Jude D’Alesio, Gwen Williams 
a Nia Catherwood (Bl 11), Rhys Morris, Amy Lloyd-Evans, Owen Holloway, Emyr Jones ac Elen 
Evans (Bl 12),  Lleucu Parri a Gruff McVeigh (Bl 13), Gareth Scourfield (Digon), Emily 
Pemberton (Glôb a Balch). 
 
Y Chweched Dosbarth 
Mae cyfraniad myfyrwyr Chweched Dosbarth at 
bob agwedd o waith yr Ysgol yn amhrisiadwy ac yn 
cynnig dimensiwn gwerthfawr ychwanegol i fywyd 
Ysgol.  Mae’r Chweched Dosbarth eleni wedi bod 
yn weithgar tu hwnt ac wedi arwain nifer o 
gynlluniau pwysig o fewn yr Ysgol.  Mae 
tystiolaeth o flaengaredd y Chweched i’w weld yn 
gyson drwy’r Ysgol gan gynnwys hyfforddi a 
mentora disgyblion iau gyda’u gwaith ysgol yn 
ogystal â materion mwy cymdeithasol a phersonol.  
Bu’r Chweched yn weithgar wrth gefnogi amrywiaeth o elusennau yn ystod y flwyddyn, a’r 
uchafbwynt oedd casglu £1,000.00 ar gyfer elusen ‘Dolen Cymru’ trwy gyfres o giniawau 
Tseinïaidd ac Indiaidd. Trefnwyd amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol gan gynnwys y ddrama 
gerdd ‘Cysgu’n Brysur, y cyngerdd Nadolig, perfformio i gleifion ysbyty Llandochau, a’r henoed 
yng nghartref PlasBryn ac ystod o dimau chwaraeon.   
 
Yn gynnar ym mis Rhagfyr cafodd dau o’n disgyblion Bl 12, Gareth Scourfield a Megan Mead y 
fraint o holi Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones fel rhan o gyfres o eitemau newyddion y BBC 
yn sgil cyhoeddi canlyniadau profion PISA. 
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Hoffwn ddiolch yn arbennig i brif fachgen, Carwyn Herbert a phrif ferch, Maia Davies yr Ysgol 
eleni.  Maent wedi bod yn llysgenhadon gwych i’r Ysgol ar sawl achlysur yn ystod y flwyddyn ac 
wedi cynrychioli disgyblion Plasmawr ag urddas ar y Corff Llywodraethol llawn.   
Dymuniadau gorau i Gareth Scourfield ac Emily Pemberton, prif swyddogion yr ysgol ar gyfer 
2017-18 ac i Elen Evans a Griff Daniels yn eu rôl fel dirprwyon iddynt. 

Bu myfyrwyr Blwyddyn 13 yn llwyddiannus yn Ysgoloriaethau Mynediad Prifysgolion 

Aberystwyth a Bangor eleni.  Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Evan Morgan, Prifysgol Aberystwyth ac 

ysgoloriaeth lawn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i Mared Phillips; dyfarnwyd cynnig diamod i 

Jacob Brice.  Derbyniodd Lowri Rees ac Aled Kelly ysgoloriaethau teilyngdod i Brifysgol Bangor. 

Rhydychen a Chaergrawnt: 
Llongyfarchiadau mawr i’r myfyrwyr Bl 13 canlynol fydd yn astudio ym mhrifysgol Caergrawnt 
y flwyddyn nesaf:  Maia Davies (Saesneg) a Beca Daniel (Saesneg).  Llongyfarchiadau mawr i 
Heledd Roberts (Bl 12) a enillodd le ar gwrs ysgol Haf, Coleg yr Iesu, Rhydychen fel rhan o 
gynllun cenedlaethol Seren. 
 

Datblygiad Arweinyddiaeth 
Mae ein cynlluniau mentora cyfoedion ac arweinyddiaeth yn 
parhau i ddatblygu a ffynnu, ac mae ysgolion eraill ac 
asiantaethau allanol yn aml yn gofyn i ni rannu ein 
gweledigaeth â hwy.  Mae pob un o’r cynlluniau mentora ac 
arweinyddiaeth yr ydym yn eu cynnig wedi ymrwymo i 
gynnig cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau a 
rhinweddau arweinyddiaeth eu hunain.  Mae’r mentoriaid 
cyfoedion yn derbyn hyfforddiant gan Karen Evans 
(cwnselydd yr ysgol) cyn iddynt ddechrau ar eu gwaith.  
Mae ein Mentoriaid Cyfoedion Academaidd yn 
cynorthwyo’r clwb gwaith-cartref a’r sesiwn T.P. 
(MAPs). Mae’r Mentoriaid Gwrth-Fwlio (CCCs) ar gael 
amser egwyl ac amser cinio i wrando ar bryderon eraill 

ac mae gennym dîm o wirfoddolwyr sy’n cynorthwyo 
gyda’n cynlluniau darllen (DIPs).  Mae ‘Merched 

Mentrus’ a ‘Bechgyn Bonheddig’ yn grwpiau cyfoedion sydd â’r nod o wella 
hunan-ddelwedd disgyblion a datblygu perthnasoedd iach tuag at ein gilydd a tuag at fywyd yr 
ysgol.   
Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn oedd grŵp Newid Ffem yn annerch Aelodau’r Cynulliad yn y 
Senedd ym mis Hydref ar 
ddiwrnod lansio maniffesto 
Hawliau Merched yng 
Nghymru.   
Fe wnaeth Digon barhau i 
weithredu i leihau homoffobia 
yn yr ysgol drwy gynnal 
gweithgareddau amrywiol yn 
ystod ‘Wythnos yr Enfys’ ym 
mis Chwefror.  Gwahoddwyd 
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siaradwyr gwadd i annerch y disgyblion yn ystod gwasanaethau’r wythnos am eu llwybrau 
personol wrth ddelio gyda’u rhywioldeb.  Y siaradwyr gwadd oedd Elinor Snowsill (cyn-ddisgybl 
a maswr presennol tîm rygbi merched Cymru), Fflur Elin (Llywydd UCM Cymru) a Tim Rhys-
Evans (Arweinydd ‘Only Men Aloud’).  Cynhaliwyd cyngerdd enfys elusennol cofiadwy yn ystod 
yr wythnos, a diweddglo’r wythnos oedd torri’r wal gasineb a oedd wedi cael ei hadeiladu yn y 
cyntedd yn ystod yr wythnos.  Crëwyd banner enfys ddynol wrth i ddisgyblion o bob blwyddyn 
ysgol wisgo un o liwiau’r enfys ar ddiwrnod gwisg anffurfiol elusennol.  Enwebwyd Digon ar 
gyfer gwobr Trefniadaeth Gymunedol, gwobrau NDA 2017.  Cynhaliwyd ail gynhadledd creu 
Ysgol LHDT+ gefnogol ar ddiwedd mis Mehefin a bu’r adborth gan bawb a fynychodd y 
gynhadledd yn rhagorol. 
Arwydd o lwyddiant ein grwpiau cymheiriaid disgyblion oedd derbyn gwahoddiad i gyfrannu at 
gynhadledd addysg Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth. Cafodd Penaethiaid ysgolion uwchradd 
Cymru glywed am waith grwpiau Balch, Digon, Newid Ffem a Merched Mentrus mewn 
gweithdy llwyddiannus.  Arweiniodd hyn at lu o geisiadau pellach gan Benaethiaid ledled 
Cymru am fwy o wybodaeth am waith y grwpiau hyn. 
Mae’r cyfraniad a wnaethpwyd gan yr arweinwyr disgyblion hyn i gynnal ein hegwyddor 
gefnogol a chynhwysol yn werthfawr tu hwnt, a diolchaf iddynt am eu gwaith caled a’u 
hymroddiad. 
 

Diwrnodau Her.  Datblygiad pwysig i gwricwlwm yr ysgol yw 
ein Diwrnodau Her.  Pwrpas y rhain yw cyflwyno themâu 
Addysg Bersonol a Chymdeithasol i ddisgyblion gan 
ddefnyddio egwyddorion addysgeg sylfaenol y Fagloriaeth 
Gymreig.  Rhydd y Diwrnodau Her gyfleoedd i ddisgyblion 
hŷn fedru arwain disgyblion iau ar amryw o themau pwysig.  
Bu aelodau grwpiau Balch, Digon a Newid Ffem yn flaenllaw 
iawn yn ystod diwrnodau Her Blynyddoedd 7, 8 a 9. 
 
Ffrwyth llafur diwrnod Her 2 i ddisgyblion Blwyddyn 9 oedd 
cystadleuaeth i hyrwyddo elusen o’u dewis dan nawdd elusen 
‘First Give’.  Daeth y grwpiau buddugol o bob dosbarth 
cofrestru at ei gilydd ar nos Iau, Chwefror 9fed i gystadlu am 
wobr o £1,000 ar gyfer yr elusen yr oeddent yn ei hyrwyddo.  
Roedd hi’n gystadleuaeth arbennig gyda chyflwyniadau 

rhagorol gan bob grwp.  Roedd y beirniaid, Mark Drakeford (Gweinidog Llywodraeth Cymru), 
Caroline Cooksley (ACT a Llywodraethwr), Liza Kellet (Community Foundation Wales), Sandra 
Jones (Rheolwr Busnes Ysgol Plasmawr) a John 
Hayes (Pennaeth) wedi eu syfrdanu gan safon uchel 
yr ymchwil a’r cyflwyniadau angerddol.  Yn 
fuddugol oedd grwp Sophie Davies, Daisy Morgan, 
Cerys Jones ac Anwen Dyban-Sully a enillodd 
£1,000 at elusen ‘Bullies Out’ yr NSPCC.  Enillodd 
Manon Hammond, Megan Jones, Gwen Lord ac 
Aine Edwards £250 i elusen Chwarae Teg ac 
enillodd Rhiannon Davies, Niamh Irwin, Tia 
Morgan-Bakarr, Lily Milward, Anwen John a Seren 
Mead £250 i elusen Women’s Aid. 
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Trefnwyd project deuddydd traws-gwricwlaidd diddorol i Bl 8 ar Tsieina yn ystod mis 
Gorffennaf dan arweiniad yr adran Saesneg a Sefydliad Confucius, fydd yn arwain at waith 
pellach o ran datblygu prosiectau ‘Dyfodol Llwyddiannus’. 
 
Gweithgareddau Allgyrsiol 
Gwneir ymdrech anhygoel bob blwyddyn i gynnig 
ystod eang o weithgareddau allgyrsiol, a bu llynedd yn 
flwyddyn arall eithriadol o brysur.  Rwyf yn ddyledus 
i’r aelodau staff hynny sy’n fodlon cynnig y 
gweithgareddau hyn ac rwyf yn falch iawn o’r ymateb 
aruthrol gan ddisgyblion i’r gweithgareddau.  Pan fo 
disgyblion y gorffennol yn myfyrio ar eu profiadau yn 
yr ysgol, yn aml iawn, y profiadau allgyrsiol sydd yn 
cael eu dwyn i gof. 
 

Peirianneg a gweithgareddau STEM: 
 
Enillwyr cystadleuaeth Adeiladu, 
Coleg Caerdydd a’r Fro i ddisgyblion 
Blwyddyn 10 oedd Corey Baldwin, Joe 
Churcher, Logan Harwood, Niamh 
Davies, Madi Collins, Paige Lewis, Josh 
Hancock, Rhys Davies-March a Joao 
Camacho.  Cwmni adeiladu 
rhyngwladol ISG oedd yn noddi’r 
gystadleuaeth ac fel rhan o’r wobr fe 

gafodd y disgyblion eu tywys o amgylch pencadlys newydd y BBC yng nghanol Caerdydd. 
 
Enillwyr her ‘Aeronautical’, ICAT am yr ail flwyddyn yn olynol i Flwyddyn 10:  Iwan Bleasdale, 
Eleri Davies, Huw Owen, Casi Powell, Rhiannon Spannaus a Tomos Williams. 
 
Yn ystod y flwyddyn bu criw o ferched Blwyddyn 9 ar ymweliad â safleoedd peirianneg 
Renishaw a Sony dan nawdd EESW Cymru.  Yn ogystal, yn dilyn gweithdy peirianneg gan 
Ymddiriedolaeth Smallpeice i ddisgyblion Bl 9 cafodd Cadi Williams, Cai Walsh, Daniel Howes, 
Dyfan Lloyd-Owen, Meg Hicks-Jones, Mia Townshend ac Owen Wade wahoddiad i fynychu 
cwrs tridiau ym mhrifysgol Caerdydd yn ystod mis Gorffennaf. 
 
Enwebwyd Gwen Williams ac Elinor Roderick o Flwyddyn 11 i fynychu cwrs preswyl ‘Datblygu 
Arweinwyr y dyfodol’ yng Nghanolfan y Bannau yn ystod gwyliau’r haf.  Noddwyd y cwrs gan 
Glwb Rotari Llandaf. 
 
Llongyfarchiadau mawr i Daniel Clarke (Bl 11) am ei lwyddiant yng nghyfweliad Arkwright ac 
sydd wedi ei ddewis i fod yn ‘Arkwright Scholar’. Bydd Daniel yn cael ei noddi gan gwmni ISG, 
y cwmni adeiladu rhyngwladol sydd yn gyfrifol am adeiladu pencadlys newydd ar gyfer y BBC 
yng nghanol y ddinas - tipyn o gamp! 
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Teithiau 
Trefnwyd sawl taith breswyl eleni ar gyfer ystod eang o ddisgyblion, gan 
gynnwys Llangrannog (Blwyddyn 7), Boulogne, Ffrainc (Blwyddyn 8), 
taith Blwyddyn 9 yr adran Hanes i’r Ffrynt Orllewinol yng Ngwlad Belg a 
thaith Blwyddyn 9 Addysg Grefyddol i Amsterdam, y daith sgïo flynyddol 
a thaith bêl droed i Bortiwgal i ddisgyblion Bl 8 a 9.  Trefnwyd taith 
arbennig i Efrog Newydd a Washington D.C gan yr adran Hanes i 
ddisgyblion hŷn yr ysgol. Mae’r daith gyfnewid gyda rhanbarth Sakai, 
Siapan yn datblygu’n flynyddol gydag ymweliad llwyddiannus gan griw o 
ddisgyblion a staff o Japan yn ystod mis Mawrth a disgyblion o Blasmawr 
yn ymweld â Siapan yn ystod mis Gorffennaf.  Hoffwn ddiolch i Miss 

Emma Richards a Mr Aled Morgan am drefnu ac arwain ein holl alldeithiau efydd ac aur Dug 
Caeredin yn ystod y flwyddyn.  Mae Plasmawr wedi cael ei gofrestru fel canolfan tystysgrif i 
weithgareddau Dug Caeredin, sy’n deyrnged i waith di-flino Aled ac Emma. Mae llu o 
ddisgyblion wedi elwa o fod yn rhan o’r cynllun yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Testun 
balchder yw medru cynnig y wobr Aur i’n disgyblion, mae hyn yn anarferol iawn yn 
Genedlaethol.  Derbyniodd yr ysgol gydnabyddiaeth am y gwaith arbennig yma drwy dderbyn 
gwahoddiad i Balas Sant Iago i gyfarfod â Dug Caeredin ym mis Mawrth. 
 

Canwr Ifanc a Cherddor Ifanc Plasmawr:  Ymhlith 
digwyddiadau cofiadwy’r flwyddyn roedd cystadlaethau 
Canwr Ifanc a Cherddor Ifanc y flwyddyn a’n cyngerdd 
Nadolig bendigedig a gynhaliwyd yn Neuadd yr ysgol.  
Manon Hammond (Bl 9) enillodd cystadleuaeth canwr 
iau’r ysgol a Gareth Scourfield (Bl 12) enillodd y 
gystadleuaeth hŷn.  Cafodd y beirniaid, Gwawr Edwards a 
Caitlin McKee (cyn ddisgybl a chyn enillydd y 
gystadleuaeth) wefr wrth feirniadu ac fe’u plesiwyd yn 

fawr gyda safon aruchel y cystadlu.  Llongyfarchiadau i bawb arall a fu’n cystadlu:  Manon 
Clarke, Nancy Bradley, Nansi Rhys Adams, Lili Mohammed, Madog Hammond a Marged 
Gruffydd yn yr adran iau, a Mia Morgan, Gwen Hill, Alys Evans, Manon Jones a Rhianna 
Satterly yn yr adran hŷn. 
 
Cynhaliwyd cystadleuaeth Cerddor Ifanc Plasmawr ar ddiwedd mis Ionawr.  Roedd hi’n 
gystadleuaeth arbennig o safonol yn ôl y beirniaid, Meilyr Hughes (cyn -ddisgybl) a Rhian 
Porter; y cyfeilydd oedd Mr Rhydian Lake.  Noddwyd y gystadleuaeth unwaith eto gan Mrs Ruth 
Lewis a Mrs Cath Thomas a diolchwn iddynt am ei haelioni a’u cefnogaeth i achlysur arbennig 
iawn.  Manon Roberts yn chwarae’r piano oedd enillydd cystadleuaeth y cerddor iau, a Branwen 
Thistlewood (corn ffrengig) oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth hŷn.   
 
Llongyfarchiadau mawr i Rhianna Satterley am gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth canu 
‘Open Mic’ yn yr NEC yn Brimingham ym mis Ionawr.  Mae yna ddyfodol disglair o’i blaen fel 
cyfansoddwr a pherfformiwr. 
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Eisteddfod yr Ysgol:  Llwyddiant ysgubol fu 

seremonïau Cadeirio a Choroni Eisteddfod 

Plasmawr eto eleni, a gynhaliwyd yn Neuadd y 

Ddinas ar ddiwedd tymor yr Hydref.  Cafwyd 

teilyngdod ym mhob un o’r cystadlaethau. Yn ôl 

y beirniad, Bedwyr ab Ion (cyn-ddisgybl) roedd 

safon y gwaith yn ardderchog, gyda nifer o 

ymgeiswyr yn deilwng am y tri safle ar y brig ym 

mhob un o’r categorïau. Hoffem ddiolch yn fawr 

i’r holl ymgeiswyr am roi min ar bensil neu fys ar allweddell i gyfansoddi eu gwaith.  Enillydd y 

Gadair Gymraeg hŷn oedd Lleucu Parri, ac enillydd y Gadair Gymraeg iau oedd Nel Wysocki.  

Daniel Howes ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth y Goron Saesneg hŷn ac enillodd Manon 

Hammond y Goron Saesneg iau.  Llongyfarchiadau mawr i Lys Taf dan arweiniad Gareth 

Scourfield a Megan Mead ar ennill y marciau uchaf yn yr Eisteddfod.  Diolch yn fawr iawn i Mr 

Peter Griffiths a Bedwyr ab Ion am feirniadu’r holl gystadlaethau. 

 

Eisteddfod yr Urdd:  Llongyfarchiadau gwresog i bawb a gynrychiolodd yr ysgol yn Eisteddfod yr 

Urdd yn ystod hanner tymor y Sulgwyn ym Mhencoed.  Cafodd yr ysgol ei chynrychioli mewn 

21 cystadleuaeth dros 4 diwrnod o gystadlu.  Cynhaliwyd cyngerdd safonol tu hwnt yn yr ysgol 

yn ystod yr wythnos yn arwain at yr Eisteddfod er mwyn cynnig ymarfer munud olaf i’r 

disgyblion ac yn fodd i’r rhieni fwynhau noson o adloniant bendigedig.  Profodd hyn i fod yn 

ymarfer gwerth ei wneud gan fod yr ysgol wedi profi ei Eisteddfod fwyaf llwyddiannus erioed yn 

nhermau gwobrau.  Llongyfarchiadau mawr i bawb a berfformiodd yn yr Eisteddfod a diolch 

arbennig i staff a ffrindiau’r ysgol a fu’n eu hyfforddi dros fisoedd lawer. 

Fe lwyddodd y canlynol gyrraedd llwyfan y brifwyl eleni a chafwyd 6 gwobr 1af; 2, 2ail wobr a 

3, 3ydd gwobr!  

Unawd offer taro iau:  Magi Hayes:  3ydd.  

Ymgom iau:  Madog, Awen, Owen a Gwennan:  1af. 

Unawd Cerdd dant iau:  Nansi Rhys Adams:  2ail. 

Parti bechgyn iau:  1af. 

Parti llefaru iau:  1af. 

Deuawd iau:  Nansi Rhys Adams a Lili Mohammed.  

1af. 

Dawns werin unigol iau:  Iestyn Jones.  2ail. 

Parti dawns werin hŷn:  1af. 

Unawd offer taro hŷn:  Daniel Jones.  3ydd. 

Detholiad allan o sioe gerdd hŷn:  3ydd. 

Dawns werin unigol hŷn:  Daniel Jones:  1af. 

 

Bu nifer fawr o’n disgyblion hefyd yn rhan o’r cyngerdd agoriadol a bu nifer fawr yn 

llwyddiannus wrth gynrychioli aelwyd Bro Taf. Da oedd gweld cymaint o gyn-ddisgyblion yn 

cymryd rhan yng nghystadlaethau’r aelwydydd ar y Sadwrn olaf – llongyfarchiadau mawr i chi i 

gyd.   

 

Yng ngystadlaethau Celf a Dylunio’r Eisteddfod, enillodd Gwenllian Dickenson (Bl 9) ail wobr 

yn y gystadleuaeth Ffotograffiaeth a Graffeg Gyfrifiadurol.  
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Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol am ddod i’r brig yng nghystadleuaeth ysgrifenedig 

Eisteddfod yr Urdd: 

Barddoniaeth Bl 9:  1af:  Manon Fflur Roberts. 

Rhyddiaeth Bl 9:  3ydd:  Manon Fflur Roberts. 

Rhyddiaeth Bl 7:  3ydd:  Awen Caron Roberts. 

 

Ar sail ei lwyddiant yn y ddawns werin unigol, dewiswyd Daniel Jones (Bl 11) i gystadlu am 

Ysgoloriaeth Bryn Terfel yr Urdd ym mis Hydref 2017.  Llongyfarchiadau mawr iddo ar dderbyn 

yr anrhydedd hon a phob dymuniad da iddo yn y gystadleuaeth.  Mae Daniel yn dilyn ôl traed y 

chwiorydd Enlli a Lleucu Parri a Lowri Walton a gafodd eu hanrhydeddu wrth gael eu dewis i 

gymryd rhan yn yr un gystadleuaeth rai blynyddoedd ynghynt. 

 

 

 

Llwyddiannau Eisteddfod Genedlaethol Cymru – Ynys Môn. 

Hyfryd oedd gweld cymaint o ddisgyblion yr ysgol yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn  

Ynys Môn yn ystod gwyliau’r haf, a bu nifer ohonynt yn llwyddiannus iawn, wele’r rhestr isod: 

Deuawd dawns greadigol gyfoes:     1af:  Caitlin Boyle ac Elin John. 

Dawn hip hop i bâr:       1af:  Caitlin Boyle ac Elin John. 

Dawns greadigol gyfoes unigol:     1af:  Caitlin Boyle. 

Unawd allan o sioe gerdd dan 19 oed:    3ydd:  Nansi Rhys Adams. 

Unawd alaw werin 12 - 16 oed:     3ydd:  Nansi Rhys Adams. 

Llefaru unigol 12 - 16 oed:      3ydd:  Nansi Rhys Adams. 

Unawd chwythbrennau dan 19 oed:    2ail:  Lleucu Parri. 

Dawn stepio unigol i fechgyn dan 16 oed:  3ydd:  Iestyn Jones 

Dawns stepio i ddeuawd, triawd neu bedwarawd:  1af:  Daniel Jones 

Ensemble offerynnol:      2ail:  Lleucu Parri. 

Cyfansoddi cerddoriaeth i ddisgyblion dan 19 oed:  1af:  Lleucu Parri. 

Rownd derfynol Brwydr y Bandiau:   Mabli Tudur a’r band. 

 

Yn ogystal â’r holl weithgareddau uchod mae’r adran gerdd wedi bod yn weithgar tu hwnt yn y 

gymuned yn cynnal cyngherddau mewn archfarchnadoedd, ysbytai a chartrefi hen bobl ac wedi 

cynnal cyngerdd yn ystod Tafwyl. 

 
Chwaraeon: 
Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cynrychioli’r ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf naill ai 
fel unigolion neu fel aelod o dîm.  Bu’n flwyddyn lwyddiannus iawn i’r campau. 
 

Pêl droed:  Mae’r disgyblion canlynol wedi bod yn cynrychioli academïau pêl droed eleni: 

  Aidan Macnamara (Dinas Caerdydd). 

 Tom Hayes (Yeovil Town). 

Rydym yn falch iawn o lwyddiant Aidan, mae hefyd yn gapten ar dîm Ysgolion Caerdydd ac yng 

ngharfan tîm Cymru.  Mae Jonah Griffiths (Bl 12) wedi ei ddewis i garfan dan 18 oed Cymru 

eleni, pob dymuniad da i’r ddau ohonynt.  Mae Osian Davies Lewis yn aelod o garfan dan 12 oed 

Caerdydd a’r Fro. 
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Bu’n flwyddyn arbennig o lwydiannus i dimau’r ysgol dan arweiniad Mr Iwan Rowlands: 

Tîm pêl droed Bl 7:  Rownd gyn-

derfynol Ysgolion Caerdydd a’r Fro. 

Tîm pêl droed Bl 8:  Pencampwyr 

Cymru, wedi curo Ysgol Llangefni yn 

rownd derfynol cwpan Cymru 4 – 3 yng 

Nghroesoswallt.  Pencampwyr Ysgolion 

Caerdydd a’r Fro wrth guro Ysgol 

Uwchradd Caerdydd yn y gêm derfynol 

a phencampwyr cystadleuaeth 5 pob 

ochr y Sir. 

Tîm pêl droed Bl 11:  Colli ar giciau o’r 

smotyn yn gêm gyn-derfynol cwpan 

Caerdydd a’r Fro. 

Fe lwyddodd tîm merched CA3 dan ofal Mr Michael Goode gyrraedd rownd cyn-derfynol cwpan 

Ysgolion Caerdydd a’r Fro. 

 

Rygbi:  Anrhydedd mawr i’r ysgol yw bod Oscar O’Hare (Bl 10) wedi ei ddewis yn gapten ar dîm 

Ysgolion Caerdydd eleni, y trydydd disgybl yn olynnol i dderbyn yr anrhydedd ac yn dilyn yn ôl 

traed Jay Jones a Teddy Williams.  Fe gynrychiolodd y disgyblion canlynol garfan rygbi dan 16 

oed Ysgolion Caerdydd eleni: 

Tom Decaux, Josh Hancock, Oscar O'Hare, Ifan Davies, Gethin Rosser, Louis Cooksley, Morgan 

Jones a Theo Cabango. 

Llongyfarchiadau mawr i Teddy Williams ar ennill ei gap cyntaf dros Gymru (dan 16 oed) yn 

erbyn Lloegr ar ddiwedd mis Ebrill.  Dyma gap rygbi rhyngwladol cyntaf yr ysgol. 

 

Tîm rygbi Bl 8:  Pencampwyr Ysgolion Caerdydd wedi curo Ysgol Llanisien ar Barc yr Arfau.  

Pencampwyr cystadleuaeth 7 pob ochr Caerdydd a’r Fro.  Llwyddodd carfan 7 pob ochr 

Blwyddyn 8 aros yn ddi-guro yng nghystadleuaeth Rosslyn Park. 

Tîm rygbi Bl 9:  Colli yn rownd 8 olaf cwpan Cymru.  Colli yn rownd derfynol cwpan Caerdydd 

a’r Fro ar Barc yr Arfau.  Ail yn nhwrnamaint 7 pob ochr yr Urdd. 

 

 

Tîm rygbi Bl 11:  Rownd derfynol cwpan 

Ysgolion Caerdydd a’r Fro.  

Tîm 1af:  Tymor llwyddiannus yn cyrraedd 

rownd derfynol y ‘Vase’ Cenedlaethol ac yn cael 

gêm gyfartal yn erbyn Ysgol y Strade, Llanelli ar 

faes San Helen, Abertawe. 

 

 

Llongyfarchiadau i Callum Richards (Bl 12) ar gael ei ddewis i ymarfer gyda charfan rygbi 

cyffwrdd Cymru dan 18 oed. 
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Pêl rwyd:  Mae timau pêl rwyd yr ysgol wedi profi tipyn o lwyddiant eleni gyda thimau Bl 8 a 10 

yn cyrraedd rownd derfynol y Sir.  Llongyfarchiadau i Carys Osbourne (Bl 12) ar gael ei dewis i 

garfan y Sir (dan 18 oed). 

 

Hoci: 

Bu’n dymor llwyddiannus i’n timau hoci o bob 

oedran gyda thimau Bl 7, 8, 10 a 11 yn cyrraedd 

rowndiau terfynol y Sir.  Llongyfarchiadau i Moli 

Watts (Bl 7) ar gael ei dewis i garfan y Sir (dan 12 

oed). 

 

 

Traws gwlad ac athletau: 

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar gynrychioli tîm y Sir ym mhencampwriaethau traws gwlad 

Cymru yn ystod mis Mawrth: 

Bechgyn:  Seth Kelly, Eli Scoble, Dyfan Lloyd Owen, Osian Tyrrell a Dewi Thistlewood. 

Merched:  Ffion Gregson-Lewis, Rhian Jones, Carys Bill, Elin Williams, Libby Pearson, Moli 

Watts a Freya Roberts. 

Mae Carys Bill wedi cael tymor llwyddiannus arall wrth gymryd rhan mewn cystadlaethau 

rhedeg traws-gwlad.  Am yr ail flwyddyn yn olynol fe enillodd hi bencampwriaeth Caerdydd a’r 

Fro a hyd yn oed yn well fe fu’n fuddugol ym mhencampwriaethau Cymru eleni.  Mae Carys 

wedi ei dewis eto eleni i gynrychioli Cymru yn nhîm traws-gwlad dan 17 oed a fydd yn cystadlu 

yn y ‘Celtic Cross Challenge’.   
Un arall o’n sêr athletau yw Catrin Lord a gafodd ei dewis i gynrychioli tîm athletau dan 20 oed 

Cymru yn y naid hir mewn gemau yn erbyn Lloegr ym mis Mawrth.   

Llongyfarchiadau mawr i Eliza Durnall (naid driphlyg) a Seth Kelly (400m) a wnaeth hefyd 

gynrychioli Cymru yn erbyn Lloegr mewn pencampwriaethau athletau dan 18 oed, dan dô, yn 

gynnar ym mis Mawrth.  Llongyfarchiadau mawr i Rhian Jones sy’n bencampwraig ras ffos a 

pherth 1500m Cymru. 

 

 

 

Chwaraeon eraill: 

Sglefrio iâ:  Bu Cadi Hughes yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth sglefrio iâ Prydain yn 

Sheffield yn ystod mis Hydref. 

Sgïo:  Llongyfarchiadau i Iwan Craddock (Bl 7) am ennill medal arian yng nghystadleuaeth sgïo 

dan 14 oed dan do ysgolion Cymru.  

Golff:  Llongyfarchiadau i Ben Davies (Bl 11) am ddod o fewn y 10 uchaf ym 

mhencampwriaethau golf (dan 18 oed) Prydain yn Newcastle yn ystod mis Hydref.  Ymfalchïwn 

yn llwyddiant Osian Morris, pencampwr adran iau clwb golff Radyr eleni. 

Rhwyfo:  Llongyfarchiadau mawr i Carys Bill (Bl 11) ar ennill medal arian yng nghystadleuaeth 

rhwyfo dan do Cymru yn ystod mis Tachwedd.  Llongyfarchiadau i Manon Jenkins (Bl 12) 

cafodd ei dewis i gynrychioli Cymru eto eleni yn y tîm dan 18 oed. 

TaeKwan-Do UK ITF:  Llongyfarchiadau i Ifan Coyle (Bl 8), Maya Campbell (Bl 8) a Gwenan 

Hopkins (Bl 7) ar ennill 2 medal yr un ym Mhencampwriaeth Prydain yn ystod mis Hydref. 
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Paffio:  Llongyfarchiadau i Joe Fulthorpe (Bl 11) ar ddod yn bencampwr paffio ‘novice’ Cymru 

dan 16 oed ym mis Hydref. 

 

Dringo:  Enillodd Gwen Morgan bencampwriaeth dringo agored 

Cymru am yr ail flwyddyn yn olynnol.  Tipyn o gamp!  

Llongyfarchiadau mawr iddi hefyd ar gael ei dewis i gynrychioli tîm 

dringo ieuenctid Prydain.  Aeth Gwen ymlaen i ennill 

pencampwriaeth dringo Prydain yn yr Alban wrth gynrychioli 

Cymru ym mis Ebrill.   

 

 

 

Nofio:  Llongyfarchiadau mawr i Catrin John am ddod yn 1af yn gala 

nofio’r Urdd yn y dull broga ac am gael ei dewis i gystadlu dros Gymru ym mhencampwriaethau 

Prydain. 

Llongyfarchiadau i Ioan Davies am fod yn aelod o dîm ras cyfnewid Cymru ddaeth yn fuddugol 

ym mhencampwriaethau Prydain yn ystod yr haf. 

Gymnasteg:  Llongyfarchiadau mawr i Iwan Craddock (Bl 7), Daniel Thomas ac Adam Boyle (Bl 

9) ar gael eu coroni yn bencampwyr gymnasteg nofis Cymru yn ystod mis Tachwedd. 

Daeth llwyddiant pellach i dîm gymnasteg yr ysgol yn ystod mis Ionawr wrth ennill 

cystadleuaeth llawr a llofnaid a ‘Milano Trios’ ysgolion Cymru.  Ar ddiwedd mis Chwefror daeth 

anrhydeddau pellach wrth iddynt gystadlu yng Nghaerdydd yng nghystadleuaeth Ysgolion 

Caerdydd a’r Fro ac yn Aberystwyth ym mhencampwriaethau’r Urdd. 

Aelodau’r timau ym mhencampwriaethau ‘tumble and vault’ Ysgolion Caerdydd a’r Fro oedd:  

Alys Jones (7), Iwan Craddock (7) Seb Jones (8), Adam Boyle (9), Daniel Thomas (9), Erin 

Thomas (7), Natalia Hamlin (8), Mia Thomas (8), Moli Watts (8), Kate Ferguson (8), Maia Hayes 

(9), Cara Tozer (9), Caitlin Boyle (9) a Georgia Hancock (9). 

Tîm Bechgyn:   1af. 

Tîm Merched:   2ail. 

Pencampwriaethau Cenedlaethol yr Urdd: 

Deuawd:    1af:  Caitlin Boyle a Georgia Hancock. 

Triawd:    2ail:  Caitlin Boyle, Georgia Hancock a Mia Thomas. 

Grŵp:   3ydd. 

Daeth Plasmawr  yn 5ed allan o 12 ysgol ym 

Mhencampwriaethau Ysgolion Prydain yn Stoke ym mis 

Mai.  Aelodau’r tîm oedd Caitlin Boyle, Georgia Hancock, 

Mia Thomas, Sebastian Jones, Adam Boyle a Dominic 

Jones.  Llongyfarchiadau mawr iddynt.  Bu’r chwech yma 

hefyd yn aelodau o garfan gymnasteg Ysgolion Caerdydd 

a’r Fro. 

 

Bu Sebastian Jones (Bl 8) yn cynrychioli Cymru ym 

mhencampwriaethau gymnasteg Prydain (tumbling) ym 

mis Gorffennaf. 

 

Diolch arbennig i Mrs Elin Boyle am drefnu a chydlynu holl dimau gymnasteg yr ysgol. 
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Cerddorfeydd 2016-17: 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion a’r cyn-ddisgyblion canlynol am gynrychioli cerddorfeydd y Sir 

eleni: 

Cerddorfa’r Sir:  Elinor Roderick, Kathy Macauley, Rhiannon Spannaus, Branwen Thistlewood, 

Gwyn Robbins. 

Cerddorfa Ieuenctid y 4 Sir:  Lily Gainsbury, Osian Morris. 

Côr Ieuenctid Cenedlaethol:  Kathy Macauley a Gareth Scourfield. 

Cerddorfa Ieuenctid Cymru:  Lleucu Parri, Branwen Thistlewood a Gwyn Robbins. 

 

Llongyfarchiadau i Nancy Bradley a Marged Gruffydd fu’n perfformio gyda’r Opera Cenedlaethol 

Cymru yn ei cynyrchiadau o La Bohème a Der Rosenkavalier.  Tipyn o brofiad iddynt! 

 

Siarad cyhoeddus:  Cafodd tîm siarad cyhoeddus yr adran Saesneg dipyn o lwyddiant eleni wrth 

ennill cystadleuaeth ddadlau (ImechE debates) rhanbarth De Cymru a De-Orllewin Lloegr yn 

ystod mis Hydref.  Wrth ennill y gystadleuaeth, oedd yn canolbwyntio ar ddyfodol peirianneg 

ym Mhrydain, fe wnaeth y tîm:  Daniel ac Amy Lloyd Evans, Hywel Bleasdale, Ysella Fish a Iona 

Henderson, guro timau o ysgolion Howells (Caerdydd), Coleg Chweched Dosbarth Caerdydd a 

rhai o ysgolion mwyaf blaenllaw de-Orllewin Lloegr.  Bu’r tîm hefyd yn fuddugol ym mis 

Tachwedd yng nghystadleuaeth ‘Debating Matters’ rhanbarth De Cymru a De-Orllewin Lloegr, 

gyda Hywel Bleasdale (Bl 12) a Ffion Samuels (Bl 13) yn arwain y tîm. 

 

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cynrychioli’r ysgol yn ystod y flwyddyn neu sydd wedi 

cyfranogi yn rhai o’n digwyddiadau cyhoeddus – da iawn chi. 

 

‘Cysgu’n Brysur’ – Rhagfyr 2016.  
Yn dilyn cyfres o berfformiadau cofiadwy gan gynnwys ‘Les 

Miserables’, ‘Arturo Ui’ gan Brecht ac yn fwyaf diweddar, 

Swyn y Gân, cyfunodd yr adran Ddrama a’r adran Gerdd i 

lwyfannu ‘Cysgu’n Brysur’ yn ystod mis Rhagfyr.  Roedd 

‘Cysgu’n Brysur’ yn ddrama gerdd newydd a chafodd ei 

ysgrifennu gan Bethan Marlow a’i pherfformio gyntaf gan 

gwmni theatr Arad Goch ym mis Mawrth 2016.  Ysgol 

Plasmawr oedd yr ysgol gyntaf i’w pherfformio. 

Roedd ‘Cysgu’n Brysur’ yn gynhyrchiad mentrus gyda 

chast o fyfyrwyr Chweched dosbarth egnïol a sgript 

fachog wedi’i seilio ar ganeuon y band Cymraeg 

‘Bromas’.   

Roedd y ddrama gerdd yn cynnwys cyfres o themâu 

heriol sy’n wynebu pobl ifanc yn y Gymru gyfoes ac roedd yn 

berfformiad gwahanol iawn i’r hyn a arferir ei weld ar lwyfan yr ysgol!  Rwy’n 

falch iawn ein bod wedi llwyfannu cynhyrchiad oedd mor berthnasol i fywydau ein pobl ifanc. 

Gweithiodd pawb yn ddiwyd am wythnosau yn paratoi am y cynhyrchiad gan gynnwys tîm o 

staff talentog a medrus dan arweiniad Marc Lewis, Arweinydd Drama’r ysgol.  Mae fy nyled a fy 

niolch yn fawr i bawb a fu’n fodd i osod y sioe ar lwyfan yr ysgol. 
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Gwesteion ac ymwelwyr 
 ‘Rydym wedi croesawu nifer o westeion ac ymwelwyr i’r ysgol eleni.  Un o uchafbwyntiau’r 
flwyddyn oedd ymweliad Gweinidog Datblygu Maori, Llywodraeth Seland Newydd oedd yn 
ymweld â Chymru er mwyn dysgu mwy am yr iaith Gymraeg a’i ffyniant.  Fe wnaeth Te Ururoa 

Flavell annerch y chweched dosbarth ac ateb eu 
cwestiynau, ond yn uchafbwynt i’r cyfan, perfformiodd y 
Gweinidog a’i gyd-weithwyr yr Haka draddodiadol!  Bu 
hefyd yn fraint croesawu ymwelwyr o Ganada, Siapan, 
Sbaen a Llydaw.  ‘Roedd yn hyfryd croesawu Dafydd 
Pritchard (cyn-ddisgybl a newyddiadurwr gyda’r BBC) fel 
siaradwr gwadd yn ein seremoni wobrwyo flynyddol. Fe 
anogodd y myfyrwyr i fod yn uchelgeisiol wrth feddwl am 
eu dyfodol ac i fod yn barod i ymroi eu hunain yn llawn er 
mwyn cyrraedd eu huchelgais ac yn ogystal i drysori eu 

Cymreictod wrth iddynt fyw eu bywydau.  Llongyfarchodd y disgyblion ar eu perfformiad 
rhagorol yn eu harholiadau haf diwethaf. 
 

Y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon (CRASP) 

Mae’r Ysgol yn ddyledus i’r gymdeithas rhieni ac athrawon am drefnu 

gweithgareddau codi arian yn ystod y flwyddyn gan gynnwys y cwisiau, 

prydiau bwyd yn nhy bwyta’r ‘Happy Gathering’ a’r ffair Nadolig.  Bu’r 

Ffair Nadolig yn arbennig o lwyddiannus gyda’r neuadd yn llawn 

stondinau safonol.  Crëwyd naws hyfryd i’r ffair gan y Band Jazz a’r 

Clwb Glee.  Y gŵr gwadd oedd Jason Mohammed.  Cyfrannodd y Ffair 

Nadolig £2,139.21 at gyfanswm CRASP eleni.  Mae pob ceiniog o’r 

ymgyrch codi arian yn mynd tuag at brynu adnoddau ar gyfer y 

ganolfan ddysgu, cyfrifiaduron newydd a bysiau mini’r ysgol, pethau 

mae pob disgybl yn elwa ohonynt.  
 
Gwaith elusennol 
Mae ymateb ein disgyblion i waith elusennol yn rhyfeddol ac eto eleni bu’r disgyblion yn casglu 
arian at elusennau mewn llu o wahanol ffyrdd.  Mae’r disgyblion sy’n aelodau o’r pwyllgor 
elusennol wedi sicrhau bod casgliadau cyson yn digwydd yn ystod y flwyddyn i gefnogi 
elusennau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.  Rhaid canmol haelioni ein teuluoedd sydd wedi 
cyfrannu at gyfanswm o’n agos i £12,000 eleni. 
Aelodau’r Pwyllgor Elusennau:  Macsen Gravelle a Christopher Lowes. 
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Elusen Cyfanswm a godwyd 
Cymdeithas Alzheimer - zumbathon £4,074.45 

Cymdeithas Alzheimer – taith feicio Vietnam 
Ms Sian Elin Griffith 

£1,500.00 

Macmillan £742.00 
Tashwedd / Movember £230.00 

Llamau £418.11 
Ymgyrchoedd gwrth fwlio homoffobaidd -
Cyngerdd, gwisg lliwiau’r enfys, Kabucks.

£806.60 

Ymchwil Epilepsi UK £410.00 
Dolen Cymru – Marathon Llundain.  

Mr Aled James 
£1154.00 

Jeans for genes £637.00 
Ymddiriedolaeth Brydeinig y Galon (BHF) £446.78 

Ymgyrch First Give: 
Bullies Out 

Chwarae Teg 
Women’s Aid 

£1,500 
 

 
 
 
Heriau’r dyfodol 

Mae Cynllun Gwella’r Ysgol ar gyfer 2017-18 yn canolbwyntio ar yr agenda codi safonau 

parhaus. Mae hefyd yn rhoi sylw amlwg i gynnal safonau addysgu a dysgu’r ysgol, yn 

canolbwyntio ar y chwyldro cwricwlaidd a lles staff a disgyblion ac yn atgyfnerthu ein 

gweithdrefnau ‘Ymddygiad ar gyfer Dysgu’. Y nod yw sicrhau fod pob disgybl yn cael y cyfle i 

wneud cynnydd ym mhob gwers a bod ymddygiad cymdeithasol ein disgyblion yn briodol ac yn 

sicrhau ein bod fel arweinwyr ysgol yn paratoi ar gyfer y fframwaith arolygu newydd. 

 

Nod sylfaenol yr ysgol yw ‘Rhagoriaeth’ ac mae yna ffocws clir i barhau i godi safonau yn CA3 a 

CA4 gan gynnwys ymysg ein disgyblion mwyaf difreintiedig.  Mae’r newid cymdeithasegol o 

fewn yr ysgol yn parhau i amlygu ei hun ac mae’r broses o ail-drefnu dalgylchoedd ysgolion 

uwchradd cyfrwng Gymraeg Caerdydd yn 2015-16 wedi cynyddu’r pegynnu cymdeithasol a 

welir yn yr ysgol.  Bydd angen i ni atgyfnerthu ein systemau cynhwysiant, cynhaliaeth a 

chefnogaeth i ymdopi â’r disgyblion sy’n dod o deuluoedd bregus a difreintiedig ac er mwyn rhoi 

pob cyfle iddynt lwyddo ym Mhlasmawr.   

 
Crynodeb 
Rwyf yn eithriadol o falch o’r ysgol ac rwyf yn benderfynol o sicrhau ei bod yn parhau i ffynnu, 
datblygu a gwella dros y blynyddoedd nesaf.  Hoffwn ddiolch i chi fel rhieni am eich cefnogaeth 
barhaus ac am sefydlu partneriaeth mor gref â’r ysgol. 
 
 
John Hayes,  
Pennaeth 
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Aelodaeth o’r Corff Llywodraethol: 

 

Cymuned Awdurdod Lleol Rheini Staff 

Mrs Mair Parry-

Jones 

 

Mr John Hayes 

Pennaeth 

Mrs Gwenan Williams 

 

Mrs Kathy James 

 

Ms Rebecca Leach 

 

Ms Ruth Parry  

 

Mrs Sara Williams 

 

Mrs Karen Salter 

 

Dr Catrin Redknap 

 

Mrs Catrin James 

 

Mrs Melanie Thomas 

 

Dr Nia Griffiths 

 

Mr John Griffiths 

 

Y Parch. Evan Morgan 

 

Mr Osian Leader Mr Edward Jones 

Dirprwy Bennaeth 

Mrs Cath Thomas 

 

Mr Gareth Owens Dr Kathryn Walters Cynrychiolwyr 

disgyblion 

 

 Dr Arun Midha 

 

Mrs Caroline Cooksley Carwyn Herbert 

Maia Davies 

 

Mrs Carys Pritchard fu Ymgynghorydd Her yr ysgol ar ran Consortiwm Canolbarth y De yn 

ystod 2016-17.  Diolchwn iddi am ei chefnogaeth yn ystod y flwyddyn a aeth heibio yn ein 

hymdrechion i barhau i godi safonau’r ysgol. 

 

Y Clerc i’r Llywodraethwyr yw Eve Smith sy’n gweithio yn Neuadd y Sir.  Os ydych eisiau 

cysylltu â hi, gallwch wneud hynny ar 029 20872 915.   

 

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr drwy swyddfa’r ysgol. 

 

DATA AR BRESENOLDEB YR YSGOL 2016-17 

 

 Presenoldeb Absenoldeb wedi ei 

awdurdodi 

Absenoldeb heb ei 

awdurdodi 

Blwyddyn 7 95.88% 2.14% 1.99% 

Blwyddyn 8 94.98% 3.00% 2.02% 

Blwyddyn 9 94.55% 3.31% 2.14% 

Blwyddyn 10 94.18% 3.09% 2.73% 

Blwyddyn 11 95.62% 2.40% 1.99% 

Ysgol (11 – 16 oed) 95.04%   

 

HYFFORDDIANT MEWN SWYDD I ATHRAWON  (HMS) 

Mae’r cyllid a bennir yn flynyddol ar gyfer HMS wedi ei neilltuo ar gyfer cynorthwyo athrawon 

yn y ddarpariaeth o flaenoriaethau cenedlaethol, sef llythrennedd, rhifedd, cymhwyso digidol,  

cynnig cefnogaeth i ddisgyblion a all fod dan anfantais oherwydd tlodi ac amddifadedd a 

datblygiadau cwricwlaidd newydd. 

Mae’r datblygiadau hyn yn cynnwys rhannu un o’n diwrnodau HMS gyda’r staff o’r ysgolion 

cynradd; rhennir ail ddiwrnod HMS gyda phob ysgol uwchradd Gymraeg arall yn ne Cymru ar y 
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thema o wella safonau Cam Allweddol 4 a Cham Allweddol 5.  Roedd y tri diwrnod HMS oedd 

yn weddill yn rhoi sylw i wahanol agweddau o gynllun gwella’r ysgol. 

Mae canran uchel o’n staff hefyd yn gweithio fel arholwyr gyda CBAC ac o’r herwydd, maent 

wedi bod yn rhan o gynllunio arholiadau TGAU a Lefel Uwch newydd.  Rydym yn ystyried hyn 

i fod yn ffordd arbennig o ddatblygu arbenigedd, a chyn belled â phosibl bydd Plasmawr yn 

cefnogi’r staff mewn datblygu’r math yma o waith.  Mae’r ysgol hefyd wedi datblygu dull 

mewnol blaengar o ddatblygu staff drwy ganiatáu iddynt i fonitro ei gilydd yn dysgu; mae hyn y 

galluogi athrawon i adlewyrchu ar eu harferion, gan wella eu sgiliau dysgu ymhellach er budd y 

disgyblion.  Mae’r ysgol yn parhau i gefnogi datblygiad proffesiynol Athrawon sydd Newydd 

Gymhwyso ac athrawon dan hyfforddiant. 

 

GWEITHREDU’R POLISI ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL 

Mae’r ddarpariaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol yn parhau i gael proffil uchel o fewn 

yr ysgol.  Caiff y bloc cefnogaeth dysgu (Bloc M) ei ddefnyddio’n effeithiol fel adnodd, ac mae’r 

tîm yn parhau i wneud gwaith ardderchog mewn cynnig cefnogaeth i ddisgyblion sydd ag ystod 

eang o anghenion.  Mae ymwybyddiaeth o Anghenion Dysgu Ychwanegol, gan gynnwys 

Disgyblion Mwy Abl a Dawnus, yn uchel ymhlith y staff, ac mae’r ysgol wedi cael llwyddiant â’r 

mentrau a gyflwynwyd.  Mae cysylltiadau ardderchog â rhieni ac asiantaethau allanol; ffocws 

cryf ar gysylltiadau rhwng blwyddyn 6 a 7 sy’n cynnwys Fforwm Cydlynwyr Anghenion Dysgu 

Ychwanegol; cydweithrediad effeithiol ag adrannau ac ymateb prydlon ac uniongyrchol i ganran 

uchel o ddisgyblion sydd ag anawsterau darllen a sillafu yn y naill iaith a’r llall a sgiliau wedi eu 

gohirio mewn rhifedd. 

 

Mae arnom ddyled sylweddol am waith ac ymroddiad ein hoedolion sy’n gwirfoddoli, sy’n 

cynorthwyo disgyblion Blwyddyn 7 – 9 â’u darllen a’u rhifedd.  Rydym yn ddiolchgar iawn i’r 

oedolion sy’n gwirfoddoli am eu hymroddiad rhyfeddol – os oes gan unrhyw un ddiddordeb 

mewn gwirfoddoli, yna dylech gysylltu â Mrs Ruth Davies yn yr ysgol. 

 

Mae’r Bloc Cefnogaeth Dysgu, dan arweinyddiaeth Mrs Ruth Davies (Cydlynydd Anghenion 

Dysgu Ychwanegol) yn hafan i ddisgyblion sydd angen lefel dwys o gefnogaeth â’u hanghenion 

dysgu, a all amrywio o anghenion dysgu cyffredinol, anghenion dysgu penodol, ac anghenion 

emosiynol, ymddygiad neu gymdeithasol, i anghenion meddygol, corfforol neu’n ymwneud â’r 

synhwyrau.  Mae hefyd yn darparu lleoliad priodol ar gyfer ein Cynllun Darllen gydag oedolion 

sy’n gwirfoddoli. 

 

Mae’r staff i gyd yn gweithredu’r polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r un ar gyfer Disgyblion 

Mwy Abl a Dawnus.  Mae’r cynlluniau addysg unigol, a lle bo angen hynny, y cynlluniau 

ymddygiad unigol, yn ddogfennau byw a gaiff eu monitro’n rheolaidd.  Mae athrawon ym mhob 

adran yn derbyn pob gwybodaeth angenrheidiol parthed ag unrhyw anghenion ychwanegol sydd 

gan y disgyblion, ac maent yn gwneud defnydd da o’r wybodaeth wrth fynd ati i gynllunio 

gwaith y disgyblion. 

 

Gwneir defnydd effeithiol o bob adnoddau sydd ar gael: staff arbenigol a phwnc, athrawon 

cefnogaeth, cynorthwy-wyr cefnogaeth dysgu, asiantaethau a phartneriaethau allanol, 

cynlluniau darllen, cynlluniau sillafu cartref ac ysgol a chyfraniad rhieni a chyfeillion er budd y 
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disgyblion.  O ganlyniad i hyn oll, gwelir bod disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol 

yn gwneud cynnydd da. 

 

Blaenoriaethau ar gyfer Gwella’r Ysgol, 2017-18: 

1 Cynnal y gwelliant mewn perfformiad yng nghyfnod allweddol 4 yn y prif 

ddangosyddion ers Arolwg 2014 a pharhau i wella perfformiad CA3 er mwyn codi 

uwchben y canolrif ymhob un o’r prif ddangosyddion, yn enwedig ymysg ein disgyblion 

PYDd (Prydau Ysgol am Ddim). 

2 Parhau i wella ansawdd yr addysgu ar draws yr ysgol fel bo dros 80% o’r gwersi a arsylwir 

yn 2017-18 yn dda, neu’n well, a rhannu arfer da ymysg y staff. 

3 Parhau i wella trylwyredd ac ansawdd y marcio ac adborth wrth sicrhau bod y rhan fwyaf 

o’r disgyblion yn adfyfyrio ar sylwadau’r athro ac yn gwella eu gwaith. 

4 Parhau i ymateb i’r chwyldro addysgol drwy: 

i.  Ddatblygu cyrsiau newydd yn CA4 a CA5. 

ii.  Ymwreiddio’r Fagloriaeth Gymreig yng nghwricwlwm Bl 11 a 13 ac i dracio 

cynnydd disgyblion yn y cymhwyster. 

iii. Cychwyn cyd-gynllunio adrannol mewn ymateb i adroddiad yr Athro Graham 

Donaldson, ‘Dyfodol Llwyddiannus’ a threialu’r Cymhwysedd Llythrennedd 

Digidol ar draws y cwricwlwm. 

5 Atgyfnerthu strategaethau ‘Ymddygiad ar gyfer dysgu’ yn gyson ar draws yr ysgol gan 

sicrhau fod pob disgybl yn cael y cyfle i ddysgu a gwneud cynnydd ymhob gwers ac 

ymddwyn yn briodol o fewn cymuned yr Ysgol. 

 

 

Atodiad A:  Crynodeb o Gyraeddiadau CA3, 2017. 

Atodiad B:  Crynodeb o Berfformiad Ysgol Uwchradd (SSSP) 2016. 

Atodiad C:  Ffigurau ariannol terfynol ar gyfer 2016-17. 

Atodiad Ch:  Dyddiadau’r flwyddyn academaidd ar gyfer 2017-18. 

Atodiad D:  Hawl rhieni i alw am gyfarfod.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crëwyd yr adroddiad gan DEWi ar 05/09/2017  Tudalen  1 o 2  

Mae'r adroddiad hwn yn defnyddio data  2017 ar gyfer gwybodaeth gymharol yr ALl a Chymru

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Rhif yr ALl/Ysgol:681/4072
Caerdydd

Gwybodaeth gymharol yr ysgol: Asesiadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol 2017 gyda meincnodi
Cyfnod Allweddol 3

Canran y bechgyn, merched a disgyblion sy'n cyflawni'r lefel disgwyliedig o leiaf  (Lefel 5+): 

Bechgyn Merched Disgyblion
Ysgol 2017 ALl 2017 Cymru 2017 Ysgol 2017 ALl 2017 Cymru 2017 Ysgol 2017 ALl 2017 Cymru 2017

Saesneg 96 88 87 98 94 94 97 91 90
Cymraeg 91 92 91 98 98 96 95 95 94
Mathemateg 95 87 89 94 91 93 95 89 91
Gwyddoniaeth 99 92 91 99 95 96 99 94 94
DPC 94 83 84 94 89 91 94 86 87

Perfformiad yr ysgol dros amser (2013 - 2017)

Gwybodaeth gyd-destunol
Wedi'i meincnodi yn erbyn ysgol â chanran debyg o ddisgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim
Nodwyd canlyniadau'r ysgol yn y blychau llwyd. Mae penawdau'r colofnau yn cyfeirio at:
Chwarter 1 Mae'r ysgol ymhlith y 25% uchaf
Chwarter 2 Mae'r ysgol ymhlith y 50% uchaf ond nid y 25% uchaf Grŵp Prydau Ysgol am Ddim
Chwarter 3 Mae'r ysgol ymhlith y 50% isaf ond nid y 25% isaf

Llai na 10% yn gymwys i gael
Pryd Ysgol am Ddim

Chwarter 4 Mae'r ysgol ymhlith y 25% isaf

Chwarter
4

Chwartel
Isaf Chwarter 3 Canolrif Chwarter 2 Chwartel

Uchaf
Chwarter

1
Saesneg 95 96 97 98
Cymraeg 91 95 95 98
Mathemateg 95 95 96 97
Gwyddoniaeth 97 98 99 99
DPC 93 94 94 96
Mae'r meincnodau wedi cael eu cyfrifo gan ddefnyddio cyfartaledd tair-mlynedd data Prydau Ysgol am Ddim.

Nodiadau:
1. Mae'r ffigurau ar gyfer Cymraeg yn cyfeirio at gyrhaeddiad Cymraeg iaith gyntaf yn unig
2. DPC = Dangosydd Pynciau Craidd. I sicrhau DPC, mae'n rhaid i ddisgybl gyflawni o leiaf lefel 5 disgwyliedig mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth
a naill ai Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf
3. Os nad oedd unrhyw ddisgyblion yn gymwys i'w hasesu mewn pwnc ar gyfer blwyddyn benodol bydd y graff yn terfynu a dangos bwlch ar gyfer y
flwyddyn honno.
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Mae'r adroddiad hwn yn defnyddio data  2017 ar gyfer gwybodaeth gymharol yr ALl a Chymru

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Rhif yr ALl/Ysgol:681/4072
Caerdydd

Gwybodaeth gymharol yr ysgol: Asesiadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol 2017 gyda meincnodi
Cyfnod Allweddol 3

Canran disgyblion sy'n cyflawni'r lefel disgwyliedig (Lefel 5+) 

Bechgyn Merched Disgyblion
Ysgol 2017 ALl 2017 Cymru 2017 Ysgol 2017 ALl 2017 Cymru 2017 Ysgol 2017 ALl 2017 Cymru 2017

Cymraeg Ail Iaith 0 78 78 0 89 90 0 83 84
Iaith Dramor Fodern 86 78 82 95 87 92 91 82 87
Dylunio a Thechnoleg 87 88 91 98 92 96 93 90 93
Technoleg Gwybodaeth a
Chyfathrebu 88 88 92 98 93 96 94 90 94

Hanes 95 88 89 97 93 95 96 90 92
Daearyddiaeth 96 87 89 97 92 95 97 90 92
Celf a Dylunio 86 88 90 99 97 97 93 92 94
Cerddoriaeth 81 90 91 95 94 96 89 92 93
Addysg Gorfforol 94 93 92 98 93 94 96 93 93

Perfformiad yr ysgol dros amser (2013 - 2017)

Gwybodaeth gyd-destunol
Wedi'i meincnodi yn erbyn ysgol â chanran debyg o ddisgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim
Nodwyd canlyniadau'r ysgol yn y blychau llwyd. Mae penawdau'r colofnau yn cyfeirio at:  
Chwarter 1 Mae'r ysgol ymhlith y 25% uchaf
Chwarter 2 Mae'r ysgol ymhlith y 50% uchaf ond nid y 25% uchaf Grŵp Prydau Ysgol am Ddim
Chwarter 3 Mae'r ysgol ymhlith y 50% isaf ond nid y 25% isaf

Llai na 10% yn gymwys i gael
Pryd Ysgol am Ddim

Chwarter 4 Mae'r ysgol ymhlith y 25% isaf

Chwarter
4

Chwartel
Isaf Chwarter 3 Canolrif Chwarter 2 Chwartel

Uchaf
Chwarter

1
Cymraeg Ail Iaith 84 92 94
Iaith Dramor Fodern 91 91 94 96
Dylunio a Thechnoleg 93 98 99 100
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 94 97 99 100
Hanes 96 97 98 99
Daearyddiaeth 97 97 98 99
Celf a Dylunio 93 98 99 100
Cerddoriaeth 89 98 99 100
Addysg Gorfforol 96 97 98 99

Mae'r meincnodau wedi cael eu cyfrifo gan ddefnyddio cyfartaledd tair-mlynedd data Prydau Ysgol am Ddim.
Nodiadau:
1. Os nad oedd unrhyw ddisgyblion yn gymwys i'w hasesu mewn pwnc ar gyfer blwyddyn benodol bydd y graff yn terfynu a dangos bwlch ar gyfer y
flwyddyn honno.
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gofrestrodd 

am o leiaf un 

cymhwyster

enillodd 

drothwy 

Lefel 1

enillodd 

drothwy 

Lefel 2

enillodd drothwy Lefel 2 gan 

gynnwys TGAU mewn 

Saesneg neu Cymraeg iaith 

gyntaf a mathemateg

Dangosydd 

Pynciau 

Craidd (2)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog ehangach 

fesul disgybl wedi'i 

chapio (3)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 

eang am bob 

disgybl

100 99 87 75 74 367 548

99 94 84 63 60 344 511

99 95 84 60 58 345 529

100 99 84 72 68 361 537

100 99 83 69 64 358 530

80

gofrestrodd 

am o leiaf un 

cymhwyster

enillodd 

drothwy 

Lefel 1

enillodd 

drothwy 

Lefel 2

enillodd drothwy Lefel 2 gan 

gynnwys TGAU mewn 

Saesneg neu Cymraeg iaith 

gyntaf a mathemateg

Dangosydd 

Pynciau 

Craidd (2)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog ehangach 

fesul disgybl wedi'i 

chapio (3)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 

eang am bob 

disgybl

100 100 89 76 75 360 534

99 93 82 58 56 334 489

99 94 81 56 54 333 504

99 98 82 71 68 350 514

99 98 80 69 64 344 502

80

gofrestrodd 

am o leiaf un 

cymhwyster

enillodd 

drothwy 

Lefel 1

enillodd 

drothwy 

Lefel 2

enillodd drothwy Lefel 2 gan 

gynnwys TGAU mewn 

Saesneg neu Cymraeg iaith 

gyntaf a mathemateg

Dangosydd 

Pynciau 

Craidd (2)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog ehangach 

fesul disgybl wedi'i 

chapio (3)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 

eang am bob 

disgybl

100 99 85 74 73 373 562

100 95 87 67 64 354 534

99 97 88 65 62 357 556

100 99 86 73 69 371 559

100 99 85 69 65 371 555

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Defnyddir ar gyfer holl dablau meincnodi prydau am ddim.  Dangosir y dangosydd yma dim ond am ysgollion uwchradd prif ffrwd.

(6) Nodwch mai enwadur y dangosydd yma yw’r disgyblion yn blwyddyn 11 a geisiodd arholiad Cymraeg Iaith Gyntaf,

yn hytrach na chyfanswm yr holl ddisgyblion yn blwyddyn 11. 

Nifer y disgyblion yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2016 :

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr SSSP 2016
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol (1) Rhif ALl/Ysgol

Disgyblion yn blwyddyn 11

Nifer y bechgyn yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2016 :

Canran y disgyblion yn blwyddyn 11 a:

Ysgol 2015/16

Ardal ALl 2015/16

Cymru 2015/16

Ysgol 14/15/16

Ysgol 13/14/15

Ysgol 14/15/16

Canran y bechgyn yn blwyddyn 11 a:

Ysgol 2015/16

Ardal ALl 2015/16

Cymru 2015/16

Ysgol 14/15/16

Ysgol 13/14/15

Nifer y merched yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2016 :

Canran y merched yn blwyddyn 11 a:

Ysgol 2015/16

Ardal ALl 2015/16

Cymru 2015/16

Ysgol 13/14/15

I gael manylion ar gymhwysterau sydd  wedi'u cymeradwyo, sgôr pwyntiau a chyfraniad at y throthwy, gweler y Gronfa Ddata Cymwysterau

Cymeradwy Cymru (DAQW) yn http://www.daqw.org.uk/

Mae manylion ynglŷn â  pha feysydd llafur sydd ym mhob pwnc ar gael yn y nodiadau cyfarwyddyd.

Cyfrifir y sgôr pwyntiau cyfartalog eang wedi'i gapio gan ddefnyddio'r 8 calnlyniad gorau.

Cymhwyster Lefel Mynediad.
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Atodiad Ch:  Dyddiadau’r flwyddyn academaidd ar gyfer 2017-18. 

Tymor yr hydref: 

Cychwyn:  04/09/17 

Hanner tymor:  30/10/17 - 03/11/17 

Gorffen: 22/12/17 

Tymor y gwanwyn: 

Cychwyn: 08/01/2018 

Hanner tymor: 19/02/2018 - 23/02/2018 

Gorffen:   29/03/2018 

Tymor yr haf: 

Cychwyn: 16/04/18 

Gŵyl y Banc: 07/05/18 

Hanner tymor: 28/5/2018 - 01/06/2018 

Gorffen: 24/07/2018 
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Atodiad D:  Eich hawl i ofyn am gyfarfod â chorff llywodraethu’r ysgol 

 

Annwyl Riant 

Rwyf yn ysgrifennu atoch ar ran y corff llywodraethu i roi gwybod i chi am newidiadau i’r 

rheoliadau a threfniadau newydd o ran cael cyfarfod â chorff llywodraethu’r ysgol. 

Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (y Ddeddf) yn dileu’r gofyniad i 

gyrff llywodraethu ysgolion gynnal cyfarfod blynyddol â rhieni, a chyflwynwyd trefniadau 

newydd yn lle hynny er mwyn galluogi rhieni i ofyn am hyd at 3 chyfarfod â chorff 

llywodraethu’r ysgol yn ystod unrhyw flwyddyn ysgol ynghylch materion sy’n peri pryder 

iddynt.  Dan y Ddeddf bydd angen bodloni pedwar amod os yw rhieni yn dymuno arfer eu 

hawliau i gynnal cyfarfod. 

1. Bydd angen i Rieni lunio deiseb o blaid cynnal cyfarfod. 

Bydd angen i rieni o leiaf 30 o ddisgyblion a gofrestrwyd yn yr ysgol lofnodi’r ddeiseb. Os deiseb 

ar bapur ydyw, rhaid rhoi llofnod ysgrifenedig yn ogystal â nodi enw a dosbarth pob plentyn sy’n 

ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol. Os deiseb electronig ydyw, y ‘llofnod’ sydd ei angen yw enw’r 

rhiant wedi’i deipio yn ogystal ag enw a dosbarth pob plentyn sy’n ddisgybl cofrestredig yn yr 

ysgol a chyfeiriad e-bost pob rhiant sy’n ‘llofnodi’ y ddeiseb electronig. 

2. Rhaid galw’r cyfarfod i drafod materion sy’n effeithio ar yr ysgol.  Ni ellir galw’r cyfarfod i 

drafod materion megis cynnydd disgyblion unigol, nac i wneud cwyn yn erbyn aelod o staff neu 

gorff llywodraethu’r ysgol.  Dylai’r ddeiseb gynnwys manylion cryno’r mater/materion i’w 

trafod, a’r rhesymau dros alw’r cyfarfod. Dylid nodi’r wybodaeth hon yn glir ar frig y ddeiseb, 

gyda llofnodion y rhieni yn ymddangos islaw hynny. 

3. Gellir cynnal hyd at dri chyfarfod yn ystod y flwyddyn ysgol.  Mae’r gyfraith yn galluogi 

rhieni i arfer eu hawliau i ofyn am hyd at dri chyfarfod â chorff llywodraethu ysgol yn ystod y 

flwyddyn ysgol. 

4. Rhaid bod o leiaf 25 diwrnod ysgol yn weddill yn y flwyddyn ysgol.  Un o amodau’r gyfraith 

yw bod rhaid bod o leiaf 25 diwrnod ysgol yn weddill yn y flwyddyn ysgol pan gyflwynir y 

ddeiseb i’r ysgol er mwyn gallu cynnal y cyfarfod.  Ystyr “diwrnod ysgol” yw diwrnod pan fo’r 

ysgol ar agor i ddisgyblion: Nid yw hyn yn cynnwys penwythnosau, gwyliau cyhoeddus, gwyliau 

ysgol na diwrnodau HMS. 

 

Y cyfeiriad ar gyfer cyflwyno deiseb yn gofyn am gyfarfod â chorff llywodraethu’r ysgol yw: 

Cadeirydd y Llywodraethwyr,  

d/o Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Heol Pentrebaen, Y Tyllgoed, Caerdydd CF5 3PZ. 

 

Mae rhagor o wybodaeth ar sut y gall rhieni fynd ati i ofyn am gyfarfod â’r corff llywodraethu ar 

gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn: 

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/parents-meetings-

statutoryguidance/?lang=cy 

 

Yn gywir, 

 

Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Plasmawr 
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