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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 Llywodraethu 

Annwyl Riant/Warcheidwad 

 

Ysgrifennaf atoch fel Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Plasmawr ar ddiwedd blwyddyn 

lwyddiannus arall yn hanes yr ysgol.   

 

Mae’n bleser adrodd bod canlyniadau TGAU a Safon Uwch 2019 wedi bod yn destun balchder 

eto eleni.  Mae perfformiad disgyblion Safon Uwch yr ysgol ymhlith y gorau yng Nghaerdydd a’r 

Consortiwm, ac mae perfformiad disgyblion Bl 11 yn cymharu’n ffafriol â pherfformiad 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 ffyniannus na pherfformiad academaidd yn unig.  Hoffwn 

ddiolch i holl staff yr ysgol am eu hymroddiad wrth iddynt gynnig cyfoeth o weithgareddau a 

phrofiadau allgyrsiol i’r disgyblion. Mae’r cydweithrediad rhwng staff, disgyblion a rhieni 

unwaith eto wedi bod yn rhan allweddol o lwyddiannau’r ysgol. 

 

Yn ystod y flwyddyn a aeth heibio mae’r Pennaeth wedi cynnig arweiniad strategol a chadarn. 

Wrth i’r ysgol ymateb i’r cyfleoedd newydd a’r heriau a ddaw yn sgîl diwygiadau’r byd addysg, 

rwy’n ffyddiog y bydd ef â’i Dîm Arwain yn parhau i weithredu gyda’r un brwdfrydedd a graen.  

 

Pleser oedd cael ymuno yn nathliadau ugeinfed pen blwydd yr ysgol yn ystod y flwyddyn. Mae’n 

destun balchder bod yr egwyddorion craidd oedd yn sail i hunaniaeth yr ysgol adeg ei sefydlu 

wedi parhau: anelu at ragoriaeth; cynnal cymuned sy’n rhoi gwerth ar gyfraniad pob aelod 

ohoni, a meithrin disgyblion i fod yn eangfrydig gyda’r Gymraeg yn sylfaen iddynt. Bydd y Corff 

Llywodraethu yn rhoi pob cefnogaeth i’r Pennaeth a’r staff wrth iddynt sicrhau bod yr ysgol yn 

parhau i weithredu ar sail yr egwyddorion hyn, tra’n croesawu cyfleoedd i fod yn ddyfeisgar 

mewn byd sy’n newid.   

 

Hoffwn ddiolch i aelodau’r Corff Llywodraethu am eu hymroddiad a’u cefnogaeth. 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 gymuned yr ysgol yn ystod y 

flwyddyn sydd i ddod. 

 

Dr Catrin Redknap 

Cadeirydd y Corff Llywodraethu 
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Rhagarweiniad gan John Hayes, Pennaeth. 
 

Yn gyntaf hoffwn ddiolch i Dr Catrin Redknap, Cadeirydd y Corff Llywodraethol am ei 

chefnogaeth i holl waith yr Ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a diolch iddi am ei 

harweinyddiaeth fedrus o’r Corff Llywodraethol.   

 

Bu 2018-19 yn flwyddyn o wrthgyferbyniadau, y llon a’r lleddf, y dathlu a’r tristwch, y 

chwerthin a’r wylo.  Dathlwyd penblwydd 20 mlwydd oed yr ysgol mewn steil ond yn gysgod 

dros y flwyddyn daeth y newyddion erchyll o drist ein bod wedi colli aelod annwyl iawn o staff 

yr ysgol, Mrs Elin Boyle.  Bu Elin yn athrawes, Anogwr Dysgu ac yn gynorthwy-ydd hynod 

ofalgar a phroffesiynol ymhob agwedd o’i gwaith ac mae yna fwlch enfawr ar eu hôl.  Mae’n 

cydymdeimladau ni oll gyda theulu a ffrindiau Elin.  Diolch i bawb am eu gofal a’u cefnogaeth 

yn ystod y cyfnod anodd hwn i gymuned yr ysgol. 

 

Bu’n flwyddyn hynod brysur a llwyddiannus gyda nifer fawr o ddigwyddiadau cofiadwy.  

Ymhlith yr uchafbwyntiau i mi yn bersonol oedd llwyddiannau arbennig yr ysgol yn Eisteddfod 

yr Urdd, Bae Caerdydd.  Yn ogystal â’n llwyddiannau ar y llwyfan bu’n Eisteddfod brysur i’r 

ysgol gan ein bod wedi cynnal stondin ar y cyd gyda’n hysgolion cynradd, bu criw ‘Digon’ yn 

arwain y Gwasanaeth ar y bore Sul a noddwyd un o brif seremoniau’r Eisteddfod, y fedal ddrama.   

Roedd y gyngerdd dathlu 20 mlwydd oed yr ysgol yn y Coleg Cerdd a Drama Brenhinol yn 

wefreiddiol yn ogystal a’r gyngerdd haf wych yng nghwmni rhai o’n rhieni dawnus Catrin Finch, 

Lucy Gould a Zoe Smith a rhai o’n cyn-ddisgyblion medrus. 
wn, 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, 

Mr Aled Williams, un o Benaethiaid Cynorthwyol yr ysgol a fu ymhlith amrywiaeth eang o 

gyfrifoldebau yn gyfrifol am gynllun pontio hynod lwyddiannus yr ysgol am nifer o 

flynyddoedd.  Mae fy niolch yn fawr i Aled am ei gyfraniad aruthrol i fywyd yr ysgol a dymunaf 

pob dymuniad da iddo yn ei swydd newydd fel Dirprwy Bennaeth Ysgol Botwnnog. 

 

Dathlodd yr ysgol ei phenblwydd yn 20 oed eleni ond mae’r ddegawd nesaf yn hanes yr ysgol yn 

argoeli fod yr un mor gyffrous wrth i’r ysgol barhau i dyfu ac wrth i’w dalgylch newid.  

Sefydlwyd cymdeithas cyn-ddisgyblion yn ystod Eisteddfod Gendlaethol Caerdydd yn 2018 a 

chredaf ei fod hi’n bwysig bod cyn-ddisgyblion yn teimlo’n rhan o gymuned yr ysgol ac yn cael y 

cyfle i gyfrannu at weithgareddau’r ysgol.  Bydd Gwyl Plasmawr yn nhymor yr haf yn gyfle i 

gyn-ddisgyblion fwynhau aduniad a ail-gysylltu gyda’r ysgol. 

 

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 haf 2019 (gweler manylion pellach yn Atodiad A) 
‘Roedd canlyniadau arholiadau allanol yr Ysgol yn arbennig o dda eto eleni (haf 2019). 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion am eu holl ymroddiad, penderfyniad a’u dyfalbarhâd sy’n sail i’r 

canlyniadau yma.  Gosodwyd yr ysgol yn ‘felyn’ yn y broses categoreiddio cenedlaethol 

blynyddol. 
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TGAU: 
‘Roedd canlyniadau TGAU yn dda iawn, gyda 81% o’r disgyblion yn cyrraedd y trothwy o 5 

TGAU neu fwy rhwng gradd A* a C, a 70% ohonynt wedi cyrraedd y trothwy gan gynnwys 

Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg.  Llwyddodd 97% o’r disgyblion gyrraedd y trothwy lefel 1, 

sef 5 TGAU neu fwy rhwng gradd A* a G neu’n gyfartal â hynny.  Mae’r canlyniadau hyn 

ymhysg yr uchaf yn yr Awdurdod Lleol a’r Consortiwm. 

 

Safon Uwch: 
‘Roedd ein canlyniadau Safon Uwch yn rhagorol eto eleni gyda 38% o’r holl raddau yn A* - A, 

84% o’r graddau rhwng A* a C, a 100% ohonynt rhwng A* ac E.  Mae canlyniadau Safon Uwch yr 

ysgol ymhlith y gorau o holl ysgolion uwchradd Caerdydd a’r Consortiwm.  Llwyddodd pob 

myfyriwr oedd wedi gwneud cais am le mewn prifysgol i fynd ymlaen i addysg uwch, y mwyafrif 

ohonynt i Brifysgolion yng Nghymru, a dymunwn bob llwyddiant iddynt ar ddechrau pennod 

newydd o’u bywydau.  Fe dderbyniodd Carys Bill, Elin Preest a Gwen Williams y graddau 

angenrheidiol i gymryd eu lle ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt. 

Yn ôl system gwerth atodol    YnALPS roedd perfformiad Safon Uwch yr ysgol yn ein gosod o fewn y 

5% uchaf ymhysg ysgolion Cymru a Lloegr (2,580 ysgol). 

 
Profiadau Dysgu 
Mae’r adroddiad Estyn diweddaraf 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 

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”. 
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Cyngor yr Ysgol 

‘Roedd Cyngor yr Ysgol eleni’n cynnwys amrywiaeth o ddisgyblion yn cynrychioli pob agwedd o 

fywyd yr ysgol, ac maent oll wedi cyfrannu’n dda at drafodaethau ynglŷn â llu o faterion pwysig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhanwyd y cyngor yn is-bwyllgorau eleni yn ymwneud â Addysg, Lles, yr Amgylchedd a 

Chyfleoedd.  Un esiampl o lwyddiant y cyngor ysgol oedd lleihau’r defnydd o boteli dŵr plastig 

yn yr ysgol drwy gydweithio gyda swyddogion Arlwyo yr Awdurdod Lleol. 

Cynrychiolwyd y Cyngor ar Fwrdd y Llywodraethwyr gan yr Uwch Swyddogion, Gwen 

Williams a Daniel Jones (Blwyddyn 13).  Aelodau eraill o gyngor yr ysgol eleni oedd:  Dafydd 

Ball a Mari O’Callaghan (Bl 7), Catrin Sirrett-Evans a Mahum Umer (Bl 8), Sophie Singleton, Sam 

Norton a Adina Malik (Bl 9), Ella Price a Molly McGuiness (Bl 10), Heledd Powell a Marged 

Gruffydd (Bl 11), Gwen Hill a Huw Hoyle (Bl 12), Lili Jenkins (Elusennau), Manon Hammond, 

Zoe Davies a Manon Clarke (Digon), Gwenllian Evans, Steffan Parry a Mia Morgan (Tafod), Rhys 

Morris, Fionnuala Morris (Glôb), Tegan Swaine, Summer Allwood a Nate Davies (Balch), Elin 

Morgan (Newid Ffem), Ffion Humphreys, Zach Mutyambizi a Rhiannon Morris (grwp 

meddwlgarwch) Noa Evans a Adam Field (Amgylch), Freya Roberts, Katy Knoyle; Mali Griffiths, 

Shanti Williams a Molly McVeigh (Llysgenhadon iaith), Celyn Smith a Elen Edwards (Merched 

Mentrus), Jake Gaffney a Regan Hancock (Bechyn Bonheddig). 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol am sefyll ar gyfer etholiad Senedd Ieuenctid Cymru:  

Greta Evans, Mahum Umer; Ziven Oprava; Lillan Oprava; Manon Clarke; Gruff Edwards; Elinor 

Lewis; Neve Howells-Aitken a llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol ar gael eu hethol i 

Senedd Ieuenctid Cymru:  Manon Clarke a Greta Evans (cynrychioli’r Urdd). 
 

 
Y Chweched Dosbarth 
Dechreuodd y flwyddyn yn gyffrous gyda 
agor canolfan newydd i’r Chweched 
Dosbarth yn adeilad y Waterhall wrth flaen 
yr ysgol.  Bu’n broject blwyddyn gyfan i 
adnewyddu’r hen adeilad mewn i ganolfan 
pwrpasol ar gyfer y Chweched a’i Tîm 
Cynnydd a Lles.   
Mae cyfraniad myfyrwyr Chweched 
Dosbarth at bob agwedd o waith yr Ysgol 
yn amhrisiadwy ac yn cynnig dimensiwn gwerthfawr ychwanegol i fywyd Ysgol.   
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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 trwy gyfres o giniawau Tseinïaidd ac Indiaidd. 
Trefnwyd amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol gan gynnwys y gyngerdd Nadolig, perfformio i 
gleifion ysbyty Llandochau, a’r henoed yng nghartref PlasBryn ac ystod o dimau chwaraeon.   
 
Yn flynyddol mae disgyblion Chweched Dosbarth yr ysgol yn cael eu dewis gan yr Urdd i 
ymweld â Patagonia.  Mae’n amlwg bod profiadau helaeth ein disgyblion yn gwneud argraff fawr 
ar yr Urdd gan fod cymaint wedi eu dewis o’r Ysgol dros y blynyddoedd diwethaf.  Eleni, cafodd 
Dan Clarke a Gwenllian Evans y fraint o fynychu’r daith arbennig yma. 
 
Mae’r daith 6ed dosbarth i Lesotho yn cynnig profiadau anhygoel a bythgofiadwy i griw o 
fyfyrwyr 6ed dosbarth.  Yn sicr roedd y daith yn mis Chwefror yn un hynod lwyddiannus gyda’r 
myfyrwyr yn cyfrannu cymaint i lwyddiant y daith dan arweiniad Miss Catrin Edwards a Mr 
Dion Davies. 

 

Mae aelodau’r 6ed dosbarth wedi cyfrannu llawer at holl gymuned yr Ysgol eleni gan gynnwys 

cefnogi diwrnodau ‘Cymreictod’ yn yr Ysgol ac mewn Ysgolion cynradd cyfagos.  Esiampl wych 

o hyn oedd perfformiad ‘Wigwam’ i Flwyddyn 7 ar ddiwrnod Shwmae / Sumae, a’r cwis pop i 

ddisgyblion iau ar diwrnod miwsig Cymru a Dwynwen ar daith.  

 
Hoffwn ddiolch yn arbennig i’n prif swyddogion eleni Daniel Jones a Gwen Williams.  Maent 
wedi bod yn lysgenhadon 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 Steffan Rowlands a Rhiannaon Spannaus, prif swyddogion yr ysgol ar gyfer 
2018-19 ac i Callum McGuiness a Medi Jones yn eu rôl fel dirprwyon iddynt. 
 
Llongyfarchiadau i’r criw o ddisgyblion a gwblhaodd eu gwobr Dug Caeredin Aur eleni. 

 

Llongyfarchiadau i Saran Dafydd, enillydd cystadleuaeth ‘Gadair y Talwrn’ ar y cwrs i 

ddisgyblion Bl 12 adrannau y Gymraeg yn Glan-llyn.   Diolch i Lysgenhadon yr Holocost am eu 

gwaith eleni ac am ymweld â Auschwitz Birkenau a braint oedd cyfarfod gyda’r goroeswraig, Eva 

Clarke. 
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Bu grwp o ddisgyblion yn dilyn cwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan adran Fusnes, Prifysgol 

Caerdydd.  Roedd hyn yn broject BroPlasTaf llwyddiannus gyda mewnbwn gan unigolion 

blaenllaw oedd yn cynnwys, Dr Eleri Rosier, Ann Beynon a Leighton Andrews. 

 

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i waith y rhwydwaith Seren ers nifer o flynyddoedd ac eleni fe 

wahoddwyd Carys Bill i annerch yn y gynhadledd cenedlaethol gan sôn am ei phrofiadau a sut y 

gwaneth elw o fod yn rhan o’r rhwydwaith.  Derbyniodd Eleri Davies ysgoloriaeth Seren i ysgol 

haf yn Yale sef Rhaglen Yale Young Global Scholars yn New Haven, Conneticut i ddilyn rhaglen 

academaidd dwys (Applied Science and engineering).  Cynigwyd lle yn Rhydychen / Caergrawnt 

i Elin Preest, Carys Bill a Gwen Williams. 

 
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.   
Mae grŵp ‘Newid Ffem’ wedi parhau i godi ymwybyddiaeth o hawliau cyfartal i ferched a fe 
wnaeth Digon barhau i weithredu i leihau homoffobia yn yr ysgol drwy gynnal gweithgareddau 
amrywiol yn ystod ‘Wythnos yr Enfys’ ym mis Chwefror er budd elusen ‘All Out’ gan gynnwys 
cyfarfod gyda’r Gwenidog Addysg, bore coffi staff, gem Countdown staff yn erbyn disgyblion, 
cystadleuaeth pobi cacen 
‘bake off’; diwrnod gwisg ein 
hunain a derbyniwyd 
cefnogaeth gan ysgolion 
eraill i’r apel codi arian.   
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Gwahoddwyd grwpiau Balch a Digon i annerch cynhadledd ‘Agenda’ ym mhrifysgol Caerdydd 
yn yr hydref er mwyn cynorthwyo pobl ifanc i wneud i berthnasoedd cadarnhaol gyfrif a 
gofynwyd i grwp Digon gynnal oedfa arbennig yn capel Salem, Treganna ar Hydref 21ain.  Mae 
Digon yn parahu i hyfforddi ysgolion eraill a chynhaliwyd gweithdy arfer dda i ysgolion 
rhanbarth Caerdydd yn Ionawr 2019.  Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn oedd derbyn gwahoddiad 
i lunio’r oedfa ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mae Caerdydd a gaeth ei ddarlledu 
ar BBC radio Cymru. 
Mae Digon wedi cyfrannu at y cwricwlwm perthnasau iach a addysg rhyw newydd 
Cenedlaethol. 
 
Bu'r Cynllun Iplay gyda Chlwb Pêl Droed Dinas Caerdydd yn llwyddiannus iawn eleni. Prosiect 
cynhwysiant trwy chwaraeon oedd hwn lle roedd mentoriaid chwaraeon yn cael eu dewis o 
blith disgyblion Blwyddyn 9 a 10 i weithio unwaith yr wythnos gyda disgyblion Blwyddyn 7 ac 
8. Dewiswyd y mentoriaid oherwydd cryfderau amrywiol, a'r rhai iau gan fod ganddynt rai 
rhwystrau i'w dysgu a diffyg hyder yn gyffredinol. Bu criw ffilmio yn cyfweld â hwy ar gyfer 
rhaglen a ddarlledwyd gan BT Sport ym mis Mai a ffilmiwyd yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Mae'r 
ffilm yma yn mynd i gael ei defnyddio led-led Prydain i hyrwyddo prosiectau tebyg. 
Roedd 14 disgybl Bl 7 a 7 disgybl Bl 8 wedi cymryd rhan, a'r mentoriaid oedd 8 disgybl Bl 9 a 4 
disgybl Bl10.  I orffen y prosiect, cafodd y disgyblion i gyd hyfforddiant 'Ymwybyddiaeth o 
Anabledd' gan 'Anabledd Cymru / Disability Wales' a chawsant dystysgrifau unigol. 
 
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: 
Trefnwyd cyfres o weithgareddau STEM eto eleni 
er mwyn codi ymwybyddiaeth disgyblion yn 
enwedig merched o gyfleoedd cyflogaeth mewn 
meysydd Mathemateg, Gwyddonol a 
Pheirianyddol.  
Llongyfarchiadau mawr i Daniel Clarke a Carys 

Bill (Bl 13) ar gyrraedd y brig yng nghystadleuaeth 
Peiriannwr y Flwyddyn yn genedlaethol.  Mewn 

noson wobrwyo fawreddog yng ngwesty’r Fro yn mis 
Tachwedd enwyd Daniel Clarke fel enillydd gwobr Dr 

Tom Parry Jones, llongyfarchiadau mawr iddo ar enill y 
wobr genedlaethol. 

Ymhysg yr amrywiaeth o weithgareddau STEM a gynigwyd 
eleni, roedd y canlynol: 

 Noson dathlu’r Gwyddorau, pan gwahoodwyd cyn-
ddisgyblion yn ôl i’r ysgol i sôn am eu llwybrau gyrfa mewn maesydd 

STEM a siaardwyr gwadd, Dr Hefin Jones a Dr Mark Hamman (Prifysgol 
Caerdydd). 

 Viridor UK:  ymweliad i ferched CA3. 
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 Siaradwyr gwadd wythnos Bioleg; Dr Rhidian Thomas (gwaith PhD) a Dr Carter (meddyg 
teulu). 

 Bl 8:  Gweithdy ‘Bloodhound’. 
 Rhaglen addysg gan BAE systems i Bl 7. 
 Cwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth Bro 

Plas Taf ynghyd â Adran Fusnes 
Prifysgol Caerdydd.  Cyfres o seminarau 
gan siaradwyr adnabyddus dan ofal Dr 
Eleri Rosier. 

 Bl 9 – gweithdy Smallpiece trust – 
rhaglenni car robotic. 

 Bl 12:  Cynllun peirianneg EESW STEM Cymru. 
 Bl 10:  Aeronautical challenge.  Coleg Caerdydd a’r Fro. 

O ran y llwyddiannau Mathemateg eleni dyma rhai o'r gwobrau enillwyd: 

 Junior Maths Challenge - Gwobr Aur : Rhodri George (Bl.8) 

 Intermediate Maths Challenge - Gwobr Aur : Megan Wynne Jones (Bl.10) 

 Cystadleuaeth Bangor - wedi cael eu gwobrwyo yn Eistedfod yr Urdd: Esme Morgan a 

Neve Howells-Aitken (Bl.8) 
 
Teithiau 
Trefnwyd sawl taith breswyl eleni ar 
gyfer ystod eang o ddisgyblion, gan 
gynnwys Llangrannog (Blwyddyn 7), 
Glan-Llyn a Le Touquet, 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 yr adran 
Hanes i Blynyddoedd 10 – 13 i Washington a Efrog Newydd a thaith yr adran Gymraeg a 
Daearyddiaeth i Glan-Llyn i fyfyrwyr Blwyddyn 12.  Trefnwyd teithiau pêl-droed a phêl-rwyd 

llwyddiannus i’r Iseldiroedd i ddisgyblion 
Blwyddyn 9 yn yr hydref.  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 Mr Aled Morgan am drefnu ac arwain ein holl alldeithiau efydd, arian 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 a’i dîm o staff.  Mae llu o 
ddisgyblion wedi elwa o fod yn rhan o’r cynllun yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Testun 
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balchder yw medru cynnig y wobr arian ac aur i’n disgyblion, mae hyn yn anarferol iawn yn 
Genedlaethol.   

 
Taith unigryw ac arbennig iawn yw’r daith i ddisgyblion Bl 12 a 13 i Lesotho.  Mae ein cyswllt 
gyda Ysgol Moshoeshoe II yn un bwysig a gwerthfawr ac mae’r profiad o deithio yno a threulio 
amser gyda plant a phobl ifanc Lesotho yn un bythgofiadwy i’r bobl ifanc ac i’r staff.  Bu criw o 
staff a myfyrwyr i Lesotho yn ystod mis Chwefror 2019. 
 
 
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 y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama 

Cymru.  Roedd y gyngerdd yn ddathliad o’r holl sioeau cerdd a berfformiwyd ar lwyfan yr ysgol 

yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf.  
 

Lefi Hughes (Bl 7) enillodd cystadleuaeth canwr iau’r ysgol a Kathy Macauley (Bl 13) enillodd y 

gystadleuaeth hŷn.  Cafodd y beirniaid, Caryl Parry Jones a Miriam Isaac wefr wrth feirniadu ac 

fe’u plesiwyd yn fawr gyda safon aruchel y cystadlu.  Llongyfarchiadau i bawb arall a fu’n 

cystadlu:  Gruff Charles, Cari Williams, Madog Hammond a Seren Morris yn yr adran iau, a 

Nansi Rhys Adams, Iestyn Jones, Gwen Hill, Marged Gruffudd, Martha Davies, Rhianna Satterly 

a Manon Hammond yn yr adran hŷn. 
 
Cynhaliwyd cystadleuaeth Cerddor Ifanc Plasmawr 
yn gynnar yn mis Chwefror.  Roedd hi’n 
gystadleuaeth arbennig o safonol yn ôl y beirniaid, 
Siwan Rhys a Stephanie Dyer (cyn-ddisgyblion); 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.  Dewi 
Thistlewood ar y trombone oedd enillydd 
cystadleuaeth y cerddor iau, a Daniel Jones yn 
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chwarae’r drymiau oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth hŷn.  Cafwyd datganiadau hyfryd gan 
enillwyr llynedd, Iestyn Ellis a Aled Thistlewood. 
Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n rhan o’r cystadlu: 

Iau:  Gruffydd Lewis; Lily Gainsbury a Awen Roberts. 

Hŷn:  Kathy Macaulay; Elinor Roderick; Beca Evans a Daniel Clarke. 
 

Noson adloniant cerddorol: 

Trefnwyd noson gerddorol eto eleni gan roi cyfle i bandiau a grwpiau offerynnol ac unawdwyr 

offerynnol gael cyfle i berfformio mewn awyrgylch anffurfiol a hwyliog.  Roedd y noson 

adloniant yn cynnwys eitemau cerddorol gan y band pres iau; band jazz; band chwyth iau; band 

chwyth hŷn; ensemble llinynnau; ensemble chwythbrennau iau; cerddorfa hŷn a grwp roc 

Wigwam. 

 

Noson Jazz: 

Eitem ychwanegol i galendr cerddorol yr ysgol eleni oedd y noson jazz dan arweiniad Rhys 

Morris (Bl 13).  Cafwyd eitemau arbennig gan yr ensemble offerynnol hŷn; band jazz; cerddorfa 

hŷn a unawd gan Gwen Hill (Bl 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyngerdd Catrin Finch, Lucy Gould a Zoe Smith: 

I goroni blwyddyn o adloniant cerddorol rhagorol cynhaliwyd cyngerdd haf dan arweiniad criw 

o rieni medrus ac adnabyddus sef, Catrin Finch, Lucy Gould a Zoe Smith a chyn-ddisgyblion;  

Enlli a Lleucu Parri, Manon Browning, Emyr John, Florence Plane, Gwyn Robins, Sara Midha a 

Gwenllian Roberts.  Roedd hi’n noson o adloniant cerddorol wirioneddol wych gyda disgyblion 

presennol yr ysgol yn cael cyfle i berfformio gyda rhai o sêr cerddorol Cymru. 
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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 Lleucu Parri, 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 Saran Dafydd, ac enillydd y Gadair Gymraeg iau oedd 

Eiry Thomas.  Macsen Gravelle ddaeth i’r brig yng 

nghystadleuaeth y Goron Saesneg hŷn.  Llongyfarchiadau mawr i 

Lys Taf ar ennill y marciau uchaf yn yr Eisteddfod.  Diolch yn 

fawr iawn i Emily Pemberton a Gruff Daniels (cyn-ddisgyblion) 

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 Mae Caerdydd.   

 

Roedd hi’n Eisteddfod hynod lwyddiannus i’r 

ysgol gyda 39 o eitemau yn cystadlu ar draws 

yr wythnos.  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 

Eisteddfod lwyddiannus.  

Roedd hi’n Eisteddfod hynod brysur i’r ysgol ac yn ogystal a’r cystadlu, fe fu nifer o’n disgyblion 

yn perfformio yn y sioe ieuenctid, criw Digon oedd yn gyfrifol am yr oedfa ar fore Sul gafodd ei 

ddarlledu ar radio Cymru a noddodd yr ysgol y Fedal Ddrama, un o brif seremoniau’r wyl.  

Roedd gan yr ysgol stondin ar faes yr Eisteddfod gafodd ei rannu gyda’n ysgolion cynradd.  
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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: 

 Grwp danwnsio – dawns stryd / hip hop:  3ydd. 

 Grwp danwnsio – dawns aml gyfrwng:  2ail. 

 Lily Gainsbury – 2ail unawd chwythbrennau. 

 Ymgom iau – 2ail. 

 Parti bechgyn iau – 1af. 

 Morus Jones – 1af dawns werin unigol iau. 

 Can actol iau – 3ydd 

 Lefi Jo Hughes – unawd bechgyn 3ydd 

 Cor SA 7-9:  2ail. 

 Iestyn Jones – 3ydd  llefaru unigol 

 Cor bechgyn hyn – 1af 

 Nansi Rhys Adams a Lily Mohammad – 2ail yn y ddeuawd. 

 Grwp llefaru hyn – 1af 

 Dawns werin – 1af. 

 Lily Mohamad – unawd allan o sioe gerdd – 1af 

 Daniel Jones – 1af dawns werin unigol 

 Iestyn Jones – 1af – stand yp. 

 Iestyn Jones – 3ydd band / artist unigol. 

 Deuawd / ensemble allan o sioe gerdd – 1af  Nansi Rhys Adams a 

Lily Mohammad 

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.   
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Celf a chrefft (Eisteddfod yr Urdd): 

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9:  Rachel Cash: 1af 

Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp):  Nanw Llwyd:  1af; Gruffydd Arfon: 2il; 

Siriol Ap Rhys: 3ydd 

Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9:  BWRLWM FFELT Y PLAS: 1af; Parti Mari: 3ydd 

Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp):  Erin Beth: 1af; Mared Williams Love: 2il  

 

Llwyddiannau Eisteddfod Genedlaethol Cymru – Llanrwst. 

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

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

 Deuawd, triawd neu bedwarawd stepio:  Daniel a Morus Jones – ail. 

 Unawd stepio iau:  Morus Jones – ail. 

 Unawd stepio hyn:  Daniel Jones – cyntaf. 

 Deialog:  Manon Roberts (Aelwyd Bro Taf). 

 Dawns hip hop i par:  Caitlin Boyle a Elin John:  1af. 

 Dawns creadigol i bar:  Caitlin Boyle a Elin John:  2ail. 

 Dawns creadigol i unigolion:  Elin John:  1af; Caitlin Boyle:  3ydd. 

 Dawns hip hop unigol:  Caitlin Boyle:  3ydd. 

 Unawd i ferched 12 – 16 oed:  Lili Mohammad:  2ail. 

 Llefaru unigol 12 – 16 oed:  Iestyn Jones:  1af; Nansi Adams:  2ail. 

 

Cerddorfa a chôr cenedlaethol 2018-19: 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol am gyrraedd y brig yng Nghymru: 

Côr Ieuenctid Cenedlaethol:  Kathy Macaulay a Dan Clarke (Bl 13). 

Cerddorfa Ieuenctid Cymru:  Elinor Roderick a Kathy Macauley (Bl 13). 

 



 

 

 

17 

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 ac wedi perfformio yn San Ffagan fel rhan o’r jambori Mudiad 

Ysgolion Meithrin.  Bu aelodau’r côr iau yn perfformio yn y Motorpoint Arena fel rhan o 

gyngerdd Cyngerdd 1000 o leisiau. 

 

Drama:   

Perfformiwyd y ddrama ‘Dau Wyneb’ (Manon Steffan Ross) yn ystod mis Gorffennaf 2019.  

Dyma berfformiad cyntaf o’r ddrama wefreiddiol hwn a bu’n fraint i gael yr awdures yn 

bresennol ar gyfer y perfformiad.  Cyd-gyfarwyddwyd y ddrama gan Rhys Morris (Bl 13).  Roedd 

hi’n ddrama bwerus gyda thema cyfoes s’yn pwysleisio pa mor ddibynol mae pobl ar y we a 

rhwydweithiau cymdeithasol.  Mae hi’n ddarn gosod Drama TGAU a gwahoddwyd Ysgolion 

cyfagos i’r perfformiad.  

Mae’r disgyblion canlynol wedi perfformio i Theatr Ieuenctid yr Urdd eleni; Iestyn Jones, 

Martha Davies, Nansi Rhys Adams, Iestyn Jones +1.  Bydd Iestyn Jones yn cynrychioli Cymru yn 

Disneyland Paris yn sgil ei lwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni. 

 
Chwaraeon: 

 
Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cynrychioli’r ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf naill ai 
fel unigolion neu fel aelod o dîm.  Mae’r adran yn ymdrechu i gynnig cymaint o gyfleoedd a 
phosib i ddisgyblion gyfranogi o fewn yr adran ac yn allgyrsiol.  Testun balchder i’r adran yw 
medru cynnig gemau i fechgyn a merched yn rheolaidd i dimau A, B, C a Ch ym mhlynyddoedd 
7, 8 a 9.   
Mae’r adran yn trefnu teithiau rheolaidd ac yn mis Hydref fe aeth disgyblion o Bl 8 a 9 i’r 
Iseldiroedd ar daith pêl droed ac aeth carfan merched Bl 9 – 11 i’r Iseldiroedd ar daith hoci. 
Datblygiad poblogaidd arall eleni oedd ymarferion boreol (0730) i phêl rwyd a hoci yn nhymor 
yr hydref – da iawn pawb a gefnogodd hyn! 

Rhai o’r uchafbwyntiau eleni oedd ymweliad Ysgol Syr Huw Owen, Caernarfon ddaeth a 6 tîm 

Bl 8 i’r ysgol i chwarae gemau a chyfres o gemau yn erbyn Ysgol Dyffryn Aman ar fore Sadwrn, 

Tachwedd 17eg, 2 tîm rygbi, 2 tîm pêl rwyd.  Trefnwyd gem hoci yn erbyn tîm o Dde Affrica i 

ferched blwyddyn 10-13. 
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Pêl droed:   

Mae timau pêl droed yr Ysgol yn mynd o nerth i nerth ac mae sawl disgybl yn chwarae i safon 

uchel. 

Llwyddiannau: 

Bl 7:  Colli yn y gem derfynol cwpan Caerdydd a’r Fro. 

Bl 9:  8 olaf Caerdydd a’r Fro. 

 

Bu’r disgyblion canlynol yn aelodau o garfannau’r Sir: 

Blwyddyn 11:  Gruff Tough; Harri Watts; Ioan Llewellyn (rownd cyn derfynol Cwpan Prydain). 

Blwyddyn 10:  Aidan Macnamara, Ceitho Wylie, Kian James a Morgan Bowen. 

Dan 13:  Kyron Pithers, Daniel Watts, Elen Edwards, Nia, Lily Hanburry-Dunn a Arwen 

Williams. 

Dan 12:  Dafydd Ball. 

 

Llongyfarchiadau i’r canlynol sydd yng ngharfannau Cymru:  Aidan Macnamara a Daniel Watts. 

 

Llongyfarchiadau mawr i gyn-ddisgybl Ben Cabango sydd yn aelod o garfan dan 23 oed 

Abertawe a chapten tîm Cymru dan 19 oed a sydd yng ngharfan tîm llawn Dinas Abertawe. 

 

Rygbi:   

Mae llawer iawn o ddisgyblion wedi cynrychioli’r ysgol eleni ymhob agwedd o’r gem gan 

gynnwys timau 15 pob ochr, 7 pob ochr a timau rygbi cyffwrdd.   

Llwyddiannau: 

Tîm Bl 10:  rownd derfynol cwpan Ysgolion Caerdydd a’r Fro. 

7 pob ochr cenedlaethol yr Urdd:  Merched Bl 8 wedi cyrraedd y rownd gyn-derfynol a bechgyn 

Bl 8 yn ail yng nghystadleuaeth y plat. 
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Bu’n flwyddyn i gofio i un o athrawon yr adran Addysg Gorfforol, Mr Seimon Edwards a 

dderbyniodd wobr yn ystod noson wobrwyo Gleision Caerdydd am ei gyfraniad at waith 

ysgolion a chyfranogiad. 

 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol am gynrhychioli Cymru ym mhencampwriaethau 

Ewrop yn Paris yn yr haf:  Steffan a Sam Carroll; Zach Mutyambizi; Aidan Richards; Twm 

Richards; Gruff Tough; Owen Yeoman; Jac Davies; Elis Jones Coles; Catrin Jones; Megan Jones; 

Lloyd Prydderch; Mia Thomas; Ella Treays. 

 

Fe gynrychiolodd y disgyblion canlynol garfan rygbi dan 15 oed Ysgolion Caerdydd eleni ac 

ennill y Darian Dewar wrth guro Ysgolion Abertawe yn stadiwm y mileniwm:  Zach 

Mutyambizi, Morgan Bowen, Ben Moon, Jac Davies, Ben Edwards a Morgan Hill. 

 

Llongyfarchiadau mawr i’n cyn-ddisgyblion Teddy Williams ar ennill capiau dros Gymru yn 

rhan o garfan dan 20 Cymru ac i gyn-ddisgybl arall, Jay Jones ar ennill cap dros Gymru yng 

nghystadleuaeth 7 pob ochr Cymru (oedolion) yn Dubai a Cape Town ac i Elinor Snowsill am 

ennill dros 50 cap dros Gymru i dîm y marched. 

 

Pêl rwyd:   

Mae timau pêl rwyd yr ysgol wedi profi tipyn o lwyddiant eleni gyda tîm pel rwyd Bl 10 yn 

bencampwyr Caerdydd a’r Fro ac yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Ann Smart, 

Caerdydd a’r Fro.  Llongyfarchiadau i’r canlynol ar gael eu dewis i dîmau pêl rwyd y Sir:  Ffion 

Henderson yng ngharfan dan 14 a Moli Watts a Hana Rowlands yng ngharfan dan 16 y sir. 

 

Hoci: 

Bu’n dymor llwyddiannus i’n timau hoci: 

Tim Bl 10 – rownd terfynol y Sir.  Pencampwyr y Sir. 

Tîm Bl 7– ail yn y y sir. 

Tîm Bl 8 – rownd terfynol y sir. 

Tîm Bl 9 – 3ydd yn y sir. 

Llongyfarchiadau i Nel Wysocki ar gael ei dewis i gynrychioli tîm hoci Ysgolion Caerdydd a’r 

Fro. 

Llongyfarchiadau i Moli Watts ar gael ei dewis i chwarae i garfan Cymru Hoci o dan 16. 

 

Criced: 

Cafwyd rhaglen lawn o gemau eleni i dimau oedd yn 

cynrychioli blynyddoedd 7 – 9, yr uchafbwynt oedd tîm Bl 9 

yn dod yn ail yn y gynghrair a’r cwpan. 

 

Traws gwlad: 

Mae timau rhedeg traws gwlad yr ysgol wedi profi llwyddiant 

eto eleni: 

Caerdydd a’r Fro (merched); Bl 7:  4ydd; Bl 8/9:  4ydd; Bl 10+:  12fed. 

Caerdydd a’r Fro (bechgyn); Bl 7:  5ed; Bl 8/9:  4ydd; Bl 10+:  1af. 
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Llongyfarchiadau mawr i Sophie Knoyle:  1af, De Cymru a cael ei dewis i redeg dros Gymru yn 

marathon mini Llundain yn mis Ebrill, 2019.  Llongyfarchiadau i Elis Finlayson sydd hefyd wedi 

cael ei ddewis i redeg dros Gymru yn marathon mini Llundain ym mis Ebrill.  

 

Ym mhencampwriaethau Cymru (Tachwedd) fe ddaeth Sophie Knoyle yn 2ail ac Erin Williams 

yn 13eg.  Bu’r canlynol yn cystadlu ym mhencampwriaethau ysgolion Cymru:   

Osian Tyrrell; Elis Finlayson; Dafydd Ball; Elin Williams; Carys Bill; Medi Jones; Freya Roberts; 

Sophie Knoyle; Erin Williams; Arwen Williams. 

 

Chwaraeon eraill: 

Rhwyfo:  Llongyfarchiadau i Dan Howes (Bl 11) sy’n rhwyfo i glwb rhwyfo Llandaf ar ennill J16, 

Avon County / Autumn Head. 

Hwylio:  Llongyfarchiadau mawr i Merle Nieuwland (Bl 7) am gael ei dewis i gynrychioli Cymru.  

Roedd Merle yn 1af a 3ydd ym mhencampwriaethau RYA. 

Ym mhencampwriaethau Cymru (ieuenctid a iau) yn Pwllheli daeth Merle yn 3ydd ar draws 

pawb; yr ail ferch a’r cyntaf yn yr adran iau. 

Sgio:  Wil xxxxx – 3ydd yn cystadleuaeth y Sir. 

Tenis:  Mae Rufus Plane (Bl 10) bellach wedi cyrraedd rhif 1 yng Nghymru dan 18 oed wedi haf 

(2019) llwyddiannus tu hwnt yn dod yn bencampwr Cymru dan 16 oed a dan 18 oed.  

Cyrhaeddodd Rufus yr 8 olaf ym mhencampwriaethau Prydain eleni. 

Dawns:  Celyn Williams: Cyntaf yn y ddawns unigol yng nghystadleuaeth o dan 19 Cwpan 

Caerdydd. 

Ana Wigley: Ail yn y ddawns unigol yng nghystadleuaeth o dan 19 Cwpan Caerdydd 

Merched blwyddyn 7 a 8 wedi mynd trwyddo i Bencampwriaethau Prydain yn Winter Gardens, 

Blackpool ym mis Tachwedd 

Dawns hip-hop Stryd a disgo wedi dod yn 3ydd yn Eisteddfod Genedlaethol yr urdd 

Dawns aml-gyfrwng wedi dod yn 2il yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 

Dringo:  Mae Gwen Morgan yn ddringwr o’r safon uchaf.  Llongyfarchiadau mawr iddi ar ddod 

yn bencampwr Prydain (Hydref 2018) a chael eu dewis i gynrychioli tîm Prydain.  Bu Gwen yn 

cystadlu ynm mhencampwriaethau’r byd yn yr Eidal yn ystod Awst 2019 ac fe ddaeth yn 6ed 

mewn un cystadleuaeth.  Gwych iawn! 

Gymnasteg:  Wele isod grynodeb o berfformiad anhygoel o lwyddiannus ein timau a’n unigolion 

gymnasteg yn ystod y flwyddyn.   
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Rhaid llongyfarch Ruby Evans yn arbennig am gael ei dewis i garfan Cymru a ddaeth yn ail ym 

mhencampwriaethau gymnasteg Prydain. 

Urdd – rhanbarth  CA3:   

Ruby Evans 1af; Katie Dovey 2ail. 

Triawd:  1af.  Rhian Evans, Katie Dovey a Samara Haines. 

Unigol:  3ydd:  Catrin Stewart. 

CA4: 

Parrau:  3ydd:  Eve Pearson a Ella Treays; 2ail:  Maisie Goman a 

Georgia Hancock. 

Triawd:  1af:  Maisie Goman, Caitlin Boyle a Georgia Hancock. 

Llawr a llofnaid a ‘Milano 

Trios’ - Cymru 

Merched CA3:  3ydd 

Ruby Evans – 1af. 

Merched CA4:  1af 

Caitlin Boyle:  1af 

Georgia Hancock:  3ydd 

Urdd - cenedlaethol Triawd:  1af CA3.  Rhian Evans, Ruby Evans a Samara Haines. 

Triawd:  1af CA4:  Maisie Goman, Caitlin Boyle a Georgia 

Hancock. 

Welsh Tumbling Finals CA3:  1af:  Ruby Evans a Nel Darwin Lewis. 

CA4:  1af:  Caitlin Boyle a Georgia Hancock. 

Milano Trios British 

Finals 

Maisie Goman, Caitlin Boyle a Georgia Hancock. 

 

Mabolgampau: 

Cafwyd diwrnod bendigedig yn 

stadiwm Leckwith eto eleni, dyma’r 

canlyniadau: 

1:  Taf 

2:  Rhymni 

3:  Elai 

 

Pencampwyr mabolgampau Merched / 

Bechgyn: 

7:  Erin Evans / Ryan Watts 

8:  Lily Hanbury Dunn / Daniel Watts 

9:  Libby Pearson / Max Davies 

10:  Demi Ford / Iestyn Jones 

 
Gwesteion ac ymwelwyr 

‘Roedd yn bleser croesawu Dr Catrin Redknap a Geraint Rees fel siaradwyr gwadd yn ein 

seremoni tystysgrifau blynyddol.  Llongyfarchwyd y disgyblion ar eu perfformiad rhagorol yn eu 

harholiadau haf diwethaf.  Yn hwyrach yn y flwyddyn fe groesawyd Lowri Morgan (Anturwr) a 

Ian Gwilym (Dug Caeredin Cymru) i gyflwyno tystysgrifau ar gyfer y wobr Dug Caeredin Efydd 

i dros 100 o ddisgyblion Blwyddyn 10. 
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Y Gymdeithas Rhieni, Athrawon a Staff Plasmawr (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 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.  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. Roedd yna ymgyrch penodol eleni i godi arian tuag at 

piano newydd i’r Neuadd.  Erbyn hyn mae CRASP wedi ei 

chofrestru fel elusen sydd yn caniatau mynediad i amrywiaeth o 

grantiau i’r ysgol yn ogystal a medru hawlio Gift Aid ble’n bosib. 

Mae nifer o gynlluniau ar y gweill, os hoffwch wybod mwy, 

cysylltwch gyda ni. 

 

Y Fforwm Busnes: 
Mae gwaith y Fforwm Busnes yn datblygu’n flynyddol ac fe cafwyd sawl project llwyddiannus 
eleni sydd wedi elwa’r ysgol a’r dysgwyr.  Nod y Fforwm yw i adeiladu cysylltiadau a 
phartneriaethau cydweithredol cryf a chynaladwy gyda busnesau a chwmniau lleol, rhanbarthol 
a chenedlaethol fydd yn fanteisiol i’r ysgol ac i’r busnes neu gwmni.  Fe brofodd cyfarfodydd y 
Fforwm eleni bod gan yr ysgol lawer iawn i elwa o gydweithio’n agosach gyda’r gymuned fusnes 
drwy rannu eu profiadau a’u syniadau.  Mae gan yr ysgol lawer i gynnig i fusnesau yn ogystal yn 
amrywio o adeilad ac adnoddau penigamp i weithlu ddwyieithog y dyfodol.  Erbyn hyn mae gan 
yr ysgol gysylltiadau cryf gyda’r busnesau a’r mudiadau canlynol sydd wedi cydweithio gyda’r 
ysgol ar brojectau cyffrous a diddorol:  Santander; ACT / BLC; Ysgol Fusnes Caerdydd; Plasdwr; 
Cardiff Commitment, Lloyd’s a EESW.  Oso es diddordeb ‘da chi glywed mwy am waith y 
Fforwm, cofiwch gysylltu â’r ysgol. 

 
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 teilwng iawn o’r ysgol eleni. 
Yr elusennau sydd wedi elwa o haelioni aelodau o gymuned yr Ysgol eleni yw: 
Plant Mewn Angen, Macmillan, ‘Bullies Out’, Llamau, Wythnos yr Enfys (All Out), Ysbyty 
Felindre, ‘Epilepsy Action’, Mind Cymru a Tafwyl. 
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Noson elusennol ‘First Give’: 

Pleser llwyr oedd gwrando ar gyflwyniadau 
First Give criw disglair o ddisgyblion blwyddyn 
9 yn ddiweddar. Roedd y disgyblion wedi bod 
wrthi ers misoedd yn gweithredu’r her 
gymdeithasol hon.  Amcan y cynllun oedd 
ymchwilio i elusennau lleol oedd yn cefnogi 
amrywiaeth o faterion cymdeithasol.  Ar ôl 
dewis elusen roedd angen iddynt gynllunio a 
threfnu gweithgareddau i godi arian ac 
ymwybyddiaeth o’i helusen. Y dasg olaf oedd 
creu cyflwyniad 5 munud o hyd i’w gyflwyno i 
banel o feirniaid.  Yr elusennau a ddewiswyd 
oedd Ysbyty Arch Noa, Cymdeithas 

Awtistiaeth Cenedlaethol, Tŷ Hafan, Ysbyty Felindre, Cymdeithas Stroke ac elusen ‘Brain 
Tumor’.  Roedd cyflwyniadau’r pum grŵp yn broffesiynol ac yn raenus ac roedd gan y 6 beirniad 
swydd anodd iawn i benderfynu ar enillydd.  Elusen Ysbyty Arch Noa oedd yn fuddugol ac 
aelodau’r grwp oedd Erin Thomas, Erin Light, Cari Williams ac Indeg James.  Cafodd pob grŵp 
glod uchel gan y beirniaid. 
 
Heriau’r dyfodol 

Mae Cynllun Gwella’r Ysgol ar gyfer 2019-20 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 diweddar 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 

Mr Osian Leader Mrs Kathy James 

 

Ms Rebecca Leach 

 

Ms Ruth Parry  

 

Dr Kathryn Walters Mrs Karen Salter 

 

Dr Catrin Redknap 

 

Y Parch. Evan Morgan 

 

Mrs Caroline Cooksley Mr Aled James 

Mr John Griffiths 

 

Mr Gareth Owens Ms Lynette Thomas Catrin Pallot 

Dirprwy Bennaeth 

Mrs Sara Williams 

 

Dr Arun Midha 

 

Mrs Lowri Griffiths Cynrychiolwyr 

disgyblion 

 

 Dr Huw Jones Mrs Kate Oprava Daniel Jones 

Gwen Williams 

 

Ms Elise Jones fu Ymgynghorydd Her yr ysgol ar ran Consortiwm Canolbarth y De yn ystod 

2018-19.  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 2018-19 

 

 Presenoldeb % Absenoldeb wedi ei 

awdurdodi % 

Absenoldeb heb ei 

awdurdodi % 

Blwyddyn 7 96.2 2.4 1.5 

Blwyddyn 8 95.0 2.7 2.2 

Blwyddyn 9 94.1 3.6 2.4 

Blwyddyn 10 94.4 3.5 2.1 

Blwyddyn 11 95.3 2.8 1.9 

Ysgol (11 – 16 oed) 95.0 3.0 2.0 

 

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, 2019-20: 

Safonau / Standards: 
Anelu bod perfformiad prif ddangosyddion CA4 o fewn y chwarteli uwch o ran meincnodi Cenedlaethol.  

Gwella perfformiad CA3 yn enwedig ar L6+ o gymharu a phatrwm y 3 blynedd flaenorol. 

Sicrhau atebolrwydd ein Arweinwyr Canol dros safonau o fewn eu hadrannau; ffocws clir ar berfformiad ac 

ymyrraethau. 

Addasu rôl y Pennaeth Maes i gynnwys crwydrau dysgu adrannol a sesiynau craffu ar lyfrau adrannol. 

Sicrhau safonau grwpiau penodol o ddysgwyr - MAT a MATs ddifreintiedig, PYDd, Tangyflawnwyr ayb.  

 

Llais y dysgwr / Pupil voice:   

Sicrhau bod llais y dysgwr yn cyfrannu at brosesau hunan-arfarnu a chynlluniau gwella’r ysgol. 

Gweithredu strategaeth sy’n cryfhau ‘gwydnwch dysgu’ ein dysgwyr. 

Atgyfnerthu ein gweithdrefnau lles emosiynol a iechyd meddwl er mwyn sicrhau darpariaeth addysgiadol addas i 

bob dysgwr.  

Ymateb i’r bil ADY newydd drwy sicrhau fod anghenion pob dysgwr yn cael eu diwallu. 

 

Dysgu ac  Addysgu / Teaching and Learning: 

Canolbwyntio ar ansawdd yr addysgu fel bo rhan fwyaf o’r gwersi a arsylwir yn dda neu’n well. 

Gweithredu polisi marcio ac adborth adrannol parhaol, effeithiol yn unol â chanllawiau ysgol gyfan.  

Trafod, cynllunio a phenderfynu ar ganllawiau a natur gwaith cartref ysgol gyfan. 

Sicrhau fod pob athro yn ymwybodol o’r Safonau Proffesiynol. 

Gweithredu egwyddorion ‘Ysgolion fel Sefydliad Dysgu’ - Pob athro yn gyfrifol am ei datblygiad proffesiynol  

wrth ymchwilio i feysydd addysgeg.  Hyn yn ran o gynllun Rheoli Perfformiad / Datblygiad Proffesiynol Ysgol 

gyfan. 

Creu cynllun ‘Datblygiad Proffesiynol Athro’ wrth bersonoli’r hyfforddiant:  rhannu profiadau, myfyrio ac 

ymchwil. 

Sicrhau cefnogaeth i athrawon dan hyfforddiant ac ANG dan drefniadau newydd y Llywodraeth.  

 

Cwricwlwm / Curriculum: 

Sefydlu cwrs Iechyd a Lles fel rhan o gwricwlwm Blwyddyn 7- cynllunio darpariaeth newydd ar gyfer blwyddyn 

7 sy’n cwmpasu meddylfryd Twf Meddwl, datblygu medrau drwy gyd-weithio ar themâu Iechyd a Lles. 

Sicrhau fod gan pob Maes Profiad a Dysgu thema briodol wedi ei gynllunio ar gyfer Blwyddyn 7 i’w werthuso ar 

ddiwedd y flwyddyn. 

Addasu dyddiadau, cynnwys a strwythur diwrnodau Her CA3 a CA4 drwy ymwreiddio themau ABCh i fewn i’r 

cynlluniau gwaith. 

Cydweithio gyda’n clwstwr cynradd, ein SIG a chymheiriaid eraill i rannu arfer dda ac i gyd-gynllunio ar gyfer 

Cwricwlwm i Gymru. 

Sicrhau darpariaeth cwricwlaidd addas i’n disgyblion mwyaf bregus ac anghenus yn CA3 a CA4. 

Sicrhau bod datblygiad medrau yn gyson ar draws y cwricwlwm, yn arbennig Llafaredd, ac hefyd darpariaeth a 

thracio’r medrau o fewn y cynllunio newydd ar gyfer Dyfodol Llwyddiannus. 

Parhau i ddatblygu partneriaeth ôl 16 Bro Plas Taf drwy gynnig fwy o gyrsiau mewn partneriaeth. 

Parhau i godi ymwybyddiaeth o’r cwricwlwm newydd ymysg disgyblion, staff, rhieni a llywodraethwyr. 

 

Polisi Parch / Respect policy: 

Hybu’r defnydd o’r Gymraeg ymhellach ar draws yr ysgol mewn ymateb i waith y pwyllgor Cymreictod – 

datblygu system clod a cherydd a chyd weithio’n agosach gyda’r teuluoedd.  

Cryfhau ein Llysoedd drwy penodi arweinwyr llys ymysg y staff a datblygu’r cystadlaethau llysoedd ymhellach 

megis strwythur yr Eisteddfod ysgol. 

Sicrhau fod y defnydd o ‘edulink’ yn gyson ar draws yr ysgol ac yn ganolog i systemau adrodd i rieni. 
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Datblygu ein darpariaeth lles emosiynol i’n disgyblion mwyaf anghenus a bregus gan sicrhau pontio effeithiol 

gyda’r cynradd a darpariaeth cwricwlaidd priodol. 

Hyfforddiant (technegau rheolaeth dosbarth a gwahaniaethu) a chefnogaeth (defnydd o gynorthwywyr) i 

athrawon sy’n dysgu ein dosbarthiadau is eu gallu.   

 

Adnoddau, cyllid a staffio / Resources, finance and staffing: 

Sicrhau fod cyllid grantiau (Llywodraeth a Consortiwm) ar gael i gefnogi datblygiad proffesiynol athrawon a’r 

gwaith o gynllunio ar gyfer Cwricwlwm i Gymru. 

Parhau i fuddsoddi yn systemau TG yr ysgol er budd ein dysgwyr. 

Ymestyn ein system camerau cylch cyfyng. 

Addasu defnydd a rheolaeth y Ganolfan Ddysgu. 

Cydweithio’n agos gyda’r Llywodraethwyr a swyddogion cyllidol yr Awdurdod Lleol er mwyn sicrhau fod yr 

heriau cyllidol sy’n gwynebu’r ysgol yn cael eu rheoli’n ofalus a bod y gyllideb tymor canolig yn cydbwyso ymhen 

dwy flynedd. 

Cynllunio ar gyfer addasu ein gweithdrefnau ymarferol ar gyfer twf pellach o ran niferoedd disgyblion (Medi 2020 

neu 2021) a chydweithio gyda swyddogion yr A.Ll er mwyn sicrhau fod y safle yn medru cynnal y cynnydd mewn 

niferoedd disgyblion yn ddiogel. 

Ariannu projectau penodol yn llwyddiannus dan nawdd CRASP, ein alumni, rhieni, grantiau a’r Fforwm Busnes. 

Holiaduron llais staff, rhieni a llywodraethwyr. 

 

Atodiad A:  Crynodeb o Gyraeddiadau CA3, 2019. 

Atodiad B:  Crynodeb o Berfformiad Ysgol Uwchradd (SSSP) 2018. 

Atodiad C:  Ffigurau ariannol terfynol ar gyfer 2018-19. 

Atodiad Ch:  Dyddiadau’r flwyddyn academaidd ar gyfer 2019-20. 

Atodiad D:  Hawl rhieni i alw am gyfarfod. 
  



 

Mae D yn sefyll am y disgyblion hynny sydd wedi’u datgymhwyso o dan Adrannau 113 - 116 y Ddeddf Addysg 2002 neu ddisgyblion na 
fu modd i athrawon gynnal asesiad ohonynt. 

Mae N yn sefyll am y disgyblion hynny sydd heb gael lefel wedi ei ddyfarnu am resymau heblaw datgymhwyso.  

Mae Deilliannau’r Cwricwlwm Cenedlaethol 1, 2 a 3 yn disgrifio cyflawniad o dan Lefel 1. 

Y disgwyl yw y bydd mwyafrif o ddisgyblion 11 oed yn cyrraedd lefel 4. 

Mae’r Dangosydd Pynciau Craidd yn cynrychioli canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd lefel 4 neu uwch mewn Saesneg neu Gymraeg 
(iaith gyntaf), Mathemateg a Gwyddoniaeth gyda'i gilydd. 

 
 

 

Crynodeb o ganlyniadau Asesiadau Cwricwlwm Cenedlaethol disgyblion yn yr ysgol 
(2019) ac yn genedlaethol (2018) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 fel canran o’r rhai 
oedd yn gymwys i’w hasesu.   
 
 

  
 N D 

NCO 
1,2,&3 

1 2 3 4 5 6 7 >= 8   5+ 

Saesneg 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 3 29 38 30 1   97 

Cenedlaethol 0.4 0.3 - 0.3 0.5 1.6 5.4 29.6 38.2 21.4 2.0   91.2 

Llafaredd 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 4 34 43 17 2   96 

Cenedlaethol 0.4 0.3 - 0.2 0.5 1.5 6.3 28.5 38.1 21.3 2.5   90.5 

Darllen 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 6 26 33 32 3   94 

Cenedlaethol 0.4 0.3 - 0.3 0.6 1.6 6.7 29.5 37.2 21.0 2.2   89.8 

Ysgrifennu 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 4 36 35 26 1   96 

Cenedlaethol 0.4 0.3 - 0.3 0.6 2.0 10.5 32.8 34.5 16.5 1.8   85.6 

 

 

Cymraeg 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 6 34 54 6 0   94 

Cenedlaethol 0.1 0.2 - 0.1 0.1 0.6 5.0 30.0 41.3 19.6 2.9   93.8 

Llafaredd 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 6 37 50 8 0   94 

Cenedlaethol 0.1 0.2 - 0.1 0.2 0.5 4.7 29.6 39.9 21.3 3.4   94.2 

Darllen 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 10 31 57 2 0   90 

Cenedlaethol 0.1 0.2 - 0.1 0.1 0.8 6.0 29.4 41.0 18.9 3.5   92.8 

Ysgrifennu 
Ysgol 0 0 0 0 0 1 8 37 50 5 1   92 

Cenedlaethol 0.1 0.2 - 0.1 0.1 1.3 9.0 33.6 39.7 13.7 2.3   89.2 

 

 

Mathemateg 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 4 18 45 27 6   96 

Cenedlaethol 0.3 0.3 - 0.2 0.4 1.4 5.5 25.3 33.6 27.4 5.3   91.6 

 

 

Gwyddoniaeth 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 0 27 61 11 0   100 

Cenedlaethol 0.4 0.3 - 0.3 0.3 0.8 3.9 26.6 39.0 26.6 1.4   93.7 

 

Dangosydd 
Pwnc Craidd 

Ysgol 94.15 

Cenedlaethol 88.1 

  



 

Mae D yn sefyll am y disgyblion hynny sydd wedi’u datgymhwyso o dan Adrannau 113 - 116 y Ddeddf Addysg 2002 neu ddisgyblion na 
fu modd i athrawon gynnal asesiad ohonynt. 

Mae N yn sefyll am y disgyblion hynny sydd heb gael lefel wedi ei ddyfarnu am resymau heblaw datgymhwyso.  

Mae Deilliannau’r Cwricwlwm Cenedlaethol 1, 2 a 3 yn disgrifio cyflawniad o dan Lefel 1. 

Y disgwyl yw y bydd mwyafrif o ddisgyblion 11 oed yn cyrraedd lefel 4. 

Mae’r Dangosydd Pynciau Craidd yn cynrychioli canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd lefel 4 neu uwch mewn Saesneg neu Gymraeg 
(iaith gyntaf), Mathemateg a Gwyddoniaeth gyda'i gilydd. 

 
 

 

 

 

 

 

  N D 
NCO 
1,2&3 

1 2 3 4 5 6 7 >= 8  
 

5+ 

 

Cymraeg ail laith 
 

Ysgol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

Cenedlaethol 1.2 1.7 - 0.5 0.6 2.4 8.7 35.0 33.6 15.0 1.0   84.6 

Iaith dramor fodern 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 0 35 44 22 0   100 

Cenedlaethol 1.4 1.6 - 0.4 0.7 1.9 7.5 30.8 34.9 19.7 1.0   86.3 

Dylunio a thechnoleg 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 1 12 47 40 0   99 

Cenedlaethol 0.6 0.5 - 0.3 0.3 0.7 3.9 28.9 43.3 20.3 1.0   93.5 

TGCh 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 0 12 48 40 0   100 

Cenedlaethol 0.6 0.5 - 0.2 0.3 0.8 3.6 24.1 44.0 24.9 0.9   93.8 

Hanes 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 4 35 46 14 2   96 

Cenedlaethol 0.6 0.5 - 0.2 0.4 0.9 5.1 27.5 39.4 22.6 2.4   92.0 

Daearyddiaeth 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 0 25 36 37 3   100 

Cenedlaethol 0.6 0.5 - 0.3 0.3 0.9 4.9 28.3 38.5 22.9 2.5   92.1 

Celf a Dylunio 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 1 23 61 15 0   99 

Cenedlaethol 0.5 0.5 - 0.2 0.3 0.7 3.5 28.8 41.2 21.3 2.7   94.0 

Cerddoriaeth 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 4 50 34 9 4   96 

Cenedlaethol 0.7 0.6 - 0.3 0.3 0.5 3.8 34.1 42.9 14.4 2.0   93.4 

Addysg Gorfforol 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 2 28 45 19 6   98 

Cenedlaethol 0.6 0.6 - 0.3 0.2 0.7 3.7 34.3 40.3 17.0 2.2   93.7 

 

 
  
 

  



 

Mae D yn sefyll am y disgyblion hynny sydd wedi’u datgymhwyso o dan Adrannau 113 - 116 y Ddeddf Addysg 2002 neu ddisgyblion na 
fu modd i athrawon gynnal asesiad ohonynt. 

Mae N yn sefyll am y disgyblion hynny sydd heb gael lefel wedi ei ddyfarnu am resymau heblaw datgymhwyso.  

Mae Deilliannau’r Cwricwlwm Cenedlaethol 1, 2 a 3 yn disgrifio cyflawniad o dan Lefel 1. 

Y disgwyl yw y bydd mwyafrif o ddisgyblion 11 oed yn cyrraedd lefel 4. 

Mae’r Dangosydd Pynciau Craidd yn cynrychioli canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd lefel 4 neu uwch mewn Saesneg neu Gymraeg 
(iaith gyntaf), Mathemateg a Gwyddoniaeth gyda'i gilydd. 

 
 

 

Canran y bechgyn ar bob lefel 
 

 N D 
NCO 

1,2,&3 
1 2 3 4 5 6 7 >= 8  5+ 

Saesneg 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 3 36 36 24 0  97 

Cenedlaethol 0.5 0.5 - 0.3 0.7 2.4 7.5 35.1 36.1 15.4 1.1  87.8 

Cymraeg 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 6 43 48 3 0  94 

Cenedlaethol 0.1 0.3 - 0.1 0.1 1.1 7.3 37.5 37.7 13.7 2.1  91.0 

Mathemateg 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 2 18 43 31 6  98 

Cenedlaethol 0.4 0.5 - 0.3 0.6 1.7 6.6 26.3 32.9 25.3 5.1  89.6 

Ysgrifennu 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 0 30 64 7 0  100 

Cenedlaethol 0.5 0.5 - 0.3 0.4 1.1 5.4 30.2 37.7 22.6 1.0  91.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Canran y merched ar bob lefel 
 

  N D 
NCO 

1,2,&3 
1 2 3 4 5 6 7 >= 8  5+ 

Saesneg 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 2 20 40 36 1  98 

Cenedlaethol 0.3 0.2 - 0.2 0.4 0.8 3.2 23.8 40.4 27.7 2.9  94.8 

Cymraeg 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 6 24 61 8 0  94 

Cenedlaethol - 0.1 - 0.1 0.1 0.2 2.9 22.8 44.8 25.2 3.8  96.6 

Mathemateg 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 6 18 47 23 6  94 

Cenedlaethol 0.2 0.2 - 0.2 0.3 1.0 4.3 24.2 34.5 29.7 5.4  93.7 

Ysgrifennu 
Ysgol 0 0 0 0 0 0 0 25 59 16 0  100 

Cenedlaethol 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.5 2.4 22.8 40.5 30.8 1.9  96.1 
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164

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

enillodd 5 gradd 

TGAU A*-A neu 

cyfatebol

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 9 fesul 

disgybl wedi'i 

chapio (2)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 8 fesul 

disgybl wedi'i 

chapio (2)

101 99 82 73 30 395 362

99 94 72 60 25 366 342

99 94 67 55 18 350 324

100 99 84 72 30 .. 360

100 99 85 72 30 .. 358

84

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

enillodd 5 gradd 

TGAU A*-A neu 

cyfatebol

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 9 fesul 

disgybl wedi'i 

chapio (2)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 8 fesul 

disgybl wedi'i 

chapio (2)

100 100 83 77 24 397 360

98 94 68 57 21 356 332

99 92 61 50 14 335 311

100 100 84 75 23 .. 351

100 99 84 74 22 .. 346

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

enillodd 5 gradd 

TGAU A*-A neu 

cyfatebol

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 9 fesul 

disgybl wedi'i 

chapio (2)

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog 8 fesul 

disgybl wedi'i 

chapio (2)

101 98 81 68 38 393 364

99 95 77 65 29 377 352

99 95 73 61 22 365 338

100 99 84 70 38 .. 369

100 99 86 71 39 .. 372

(1)

(2)

Gweler y nodiadau am rhagor o fanylion.

..

Ysgol 15/16/17

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

(QiW) http://www.qiw.wales/

Cyfrifir y sgôr pwyntiau 9 / 8 wedi'I chapio gan ddefnyddio y 9 / 8 canlyniad gorau ond rhaid cynnwys rhai pynciau penodol.

Data ddim ar gael.

Nifer y merched yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2018 :

Canran y merched yn blwyddyn 11 a:

Ysgol 2017/18

Ardal ALl 2017/18

Cymru 2017/18

Ysgol 16/17/18

Canran y bechgyn yn blwyddyn 11 a:

Ysgol 2017/18

Ardal ALl 2017/18

Cymru 2017/18

Ysgol 16/17/18

Ysgol 15/16/17

Ysgol 16/17/18

Ysgol 15/16/17

Nifer y bechgyn yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2018 :

Canran y disgyblion yn blwyddyn 11 a:

Ysgol 2017/18

Ardal ALl 2017/18

Cymru 2017/18

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr SSSP 2018
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol (1) Rhif ALl/Ysgol

Disgyblion yn blwyddyn 11

Nifer y disgyblion yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2018 :



Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol (1) Rhif ALl/Ysgol 681 / 4072

Disgyblion yn blwyddyn 11

Nifer y disgyblion yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2018 : 164

Saesneg/ 

Cymraeg
Saesneg 

Cymraeg 

(6)
Gwydd Mathemateg

Mathemateg 

- Rhifedd

Gorau o 

Fathemateg

Dangosydd 

Pynciau Craidd (3)

Ysgol 2017/18 87 76 85 79 66 73 73 72

Ardal ALl 2017/18 69 68 87 65 64 62 67 57

Cymru 2017/18 65 63 74 63 59 58 64 53

Ysgol 16/17/18 86 79 85 81 .. .. .. 71

Ysgol 15/16/17 85 81 84 82 .. .. .. 71

Nifer y bechgyn yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2018 : 84

Saesneg/ 

Cymraeg
Saesneg 

Cymraeg 

(6)
Gwydd Mathemateg

Mathemateg 

- Rhifedd

Gorau o 

Fathemateg

Dangosydd 

Pynciau Craidd (3)

Ysgol 2017/18 86 71 82 85 74 77 79 77

Ardal ALl 2017/18 62 61 82 63 62 62 66 54

Cymru 2017/18 56 54 65 60 57 58 62 48

Ysgol 16/17/18 83 75 81 83 .. .. .. 74

Ysgol 15/16/17 81 77 80 82 .. .. .. 72

Nifer y merched yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2018 : 80

Saesneg/ 

Cymraeg
Saesneg 

Cymraeg 

(6)
Gwydd Mathemateg

Mathemateg 

- Rhifedd

Gorau o 

Fathemateg

Dangosydd 

Pynciau Craidd (3)

Ysgol 2017/18 88 81 89 73 57 68 68 66

Ardal ALl 2017/18 76 75 92 68 66 62 68 61

Cymru 2017/18 74 72 83 66 62 58 65 58

Ysgol 16/17/18 89 83 89 78 .. .. .. 69

Ysgol 15/16/17 90 85 90 81 .. .. .. 70

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.. Data ddim ar gael.

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.

Defnyddir ar gyfer holl dablau meincnodi prydau am ddim.  Dangosir y dangosydd yma dim ond am ysgollion 

uwchradd prif ffrwd.

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. 

ennillodd A *-C mewn :

Canran y merched yn blwyddyn 11 a:

Canran y bechgyn yn blwyddyn 11 a:

ennillodd A *-C mewn :

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr SSSP 2018

Canran y disgyblion yn blwyddyn 11 a:

ennillodd A *-C mewn :
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Disgyblion yn blwyddyn 11

gyflawnodd y Tystysgrif 

Her Sgiliau Cenedlaethol  

neu Sylfaenol

gyflawnodd y 

Tystysgrif Her 

Sgiliau Cenedlaethol  

gyflawnodd y Tystysgrif 

Her Sgiliau 

Cenedlaethol  neu 

Sylfaenol

gyflawnodd y 

Tystysgrif Her 

Sgiliau 

Cenedlaethol  

gyflawnodd y Tystysgrif 

Her Sgiliau Cenedlaethol  

neu Sylfaenol

gyflawnodd y 

Tystysgrif Her 

Sgiliau Cenedlaethol  

Ysgol 2017/18 98 91 98 92 98 91

Ardal ALl 2017/18 89 78 87 74 90 83

Cymru 2017/18 87 73 84 66 90 81

Ysgol 16/17/18  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Ysgol 15/16/17  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Cyflawniad y Bagloriaeth Cymru gan ddisgyblion ym mlwyddyn 11

gyflawnodd y Bagloriaeth 

Cenedlaethol neu 

Sylfaenol Cymru 

gyflawnodd y 

Bagloriaeth 

Cenedlaethol Cymru 

gyflawnodd y 

Bagloriaeth 

Cenedlaethol neu 

Sylfaenol Cymru 

gyflawnodd y 

Bagloriaeth 

Cenedlaethol Cymru 

gyflawnodd y Bagloriaeth 

Cenedlaethol neu 

Sylfaenol Cymru 

gyflawnodd y 

Bagloriaeth 

Cenedlaethol Cymru 

Ysgol 2017/18 98 72 98 76 98 68

Ardal ALl 2017/18 87 58 86 53 89 63

Cymru 2017/18 85 51 82 45 89 58

Ysgol 16/17/18  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Ysgol 15/16/17  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

(1) For details on approved qualifications, point scores and contribution to thresholds, please see Qualifications Wales website

(QiW) at https://www.qiw.wales/

.. Data not available

Percentage of pupils in Year 11 

who:

Percentage of boys in Year 11

who:

Percentage of girls in Year 11

who:

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr SSSP 2018
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol (1) LA/School No.

Percentage of pupils in Year 11 

who:

Percentage of boys in Year 11

who:

Percentage of girls in Year 11

who:
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January 2018: 101 January 2018: 47 January 2018: 54

Canran y disgyblion 17 

oed a gofrestrodd am 

gyfaint o ddysgu yn 

gyfartal i 2 lefel A ac yn 

ennill y trothwy Lefel 3

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog eang 

am bob disgybl 

17 oed

Canran y disgyblion 17 

oed a gofrestrodd am 

gyfaint o ddysgu yn 

gyfartal i 2 lefel A ac yn 

ennill y trothwy Lefel 3

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog eang 

am bob disgybl 

17 oed

Canran y disgyblion 17 

oed a gofrestrodd am 

gyfaint o ddysgu yn 

gyfartal i 2 lefel A ac yn 

ennill y trothwy Lefel 3

Sgôr bwyntiau 

gyfartalog eang 

am bob disgybl 

17 oed

96 839 94 812 98 863

98 785 98 759 99 811

98 740 97 692 98 781

97 906 95 870 99 936

98 942 96 902 99 975

Cyflawni 3 neu fwy lefel 

A gradd A*-A neu 

cyfatebol

Cyflawni 3 neu fwy 

lefel A gradd A*-C 

neu cyfatebol

Cyflawni 3 neu fwy lefel 

A gradd A*-A neu 

cyfatebol

Cyflawni 3 neu fwy 

lefel A gradd A*-C 

neu cyfatebol

Cyflawni 3 neu fwy lefel 

A gradd A*-A neu 

cyfatebol

Cyflawni 3 neu fwy 

lefel A gradd A*-C neu 

cyfatebol

23 70 19 62 27 77

19 67 20 62 19 71

13 58 13 50 14 64

18 64 19 55 17 72

15 61 19 51 12 70

Ardal ALl 2017/18

Cymru 2017/18

Ysgol 16/17/18

Ysgol 15/16/17

Ysgol 2017/18

Ardal ALl 2017/18

Cymru 2017/18

Ysgol 16/17/18

Ysgol 15/16/17

Ysgol 2017/18

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr SSSP 2018
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol (1) LA/School No.

Disgyblion 17 oed

Number of pupils aged 17

who were on roll in

Number of boys aged 17

who were on roll in

Number of girls aged 17

who were on roll in



Cyflawniad y Tystysgrif Her Sgiliau Uwch a'r Bagloriaeth Uwch Cymru gan ddisgyblion 17 oed

gyflawnodd y Tystysgrif 

Her Sgiliau Uwch

gyflawnodd y 

Bagloriaeth Uwch 

Cymru

gyflawnodd y Tystysgrif 

Her Sgiliau Uwch

gyflawnodd y 

Bagloriaeth Uwch 

Cymru

gyflawnodd y Tystysgrif 

Her Sgiliau Uwch

gyflawnodd y 

Bagloriaeth Uwch 

Cymru

90 82 89 79 91 85

75 70 72 68 78 72

69 60 65 55 72 64

 . .  . .  . .  . .  . .  . . 

 . .  . .  . .  . .  . .  . . 

(1)

..

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

(QiW) http://www.qiw.wales/

Data ddim ar gael.

Canran y merched 17 oed a:

Ysgol 2017/18

Ardal ALl 2017/18

Cymru 2017/18

Ysgol 16/17/18

Ysgol 15/16/17

Canran y disgyblion 17 oed a: Canran y bechgyn 17 oed a:
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Nifer o Unedau AAA/Dosbarthiadau Arbennig 2018: 0

Nifer y disgyblion ar y gofrestr ym mlwyddyn 11 2018: 

6.4

Canran y disgyblion yn blwyddyn 11 ar y gorestr AAA 2018: 10.3

(1)

Iaith yr Ysgol:

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Welsh medium

165

Canran y disgyblion o oedran ysgol gorfodol a hawl i gael prydau am ddim yn 16/17/18 (1) :

Yn cael ei ddefnyddio yn y tablau meincnodi prydau am ddim. Dangosir hwn ar gyfer ysgolion uwchradd prif ffrwd yn unig.

SSSP 2018
Math o Ysgol: Comprehensive 11-18 Rhif ALl/Ysgol



NEWIDIADAU I’R MODD Y CYNHYRCHIR YR YSTADEGAU HYN

2017/18

1. Dim ond TGAU gwyddoniaeth fydd yn cyfri tuag at yr elfennau pwnc penodol yn y sgôr pwyntiau

9 wedi'i gapio ac gwyddoniaeth fel pwnc.

Adrodd cyflawniad yn y Bagloriaeth Cymru

2. Fe fydd y Bagloriaeth Cymru yn cael ei gyhoeddi yn 2017/18. Rydym wedi cynnwys
data ar y Fagloriaeth Cymru yn yr SSSP dros dro er mwyn dilysu y data.

2016/17

1.

2.

3.

4.

5.

Er gwybodaeth, dyma'r newidiadau a wnaed yn 2015/16:

1.

2.

3.

4.

Yn y gorffennol roedd canlyniadau ar gyfer Cymru yn cynnwys ysgolion annibynnol. Yn dechrau 

eleni nid yw ysgolion annibynnol wedi'u cynnwys yng nghanlyniadau Cymru.

Yn y data cyfartaledd dros amser, mae data ar gyfer blynyddoedd cynt wedi'i selio ar ddisgyblion 

15 oed. Mae data 2016 wedi'i selio ar ddusgyblion ym mlwyddyn 11.

Ni fyddwn yn cyhoeddi Bagloriaeth Cymru mewn ffigurau cenedlaethol yn 2017. Mae data ar 

Fagloriaeth Cymru wedi'i chynnwys yn y SSSP dros dro hon fel y gellir dilysu'r data. Mae 

Gwnaed pedwar newid allweddol i’r data mesurau perfformiad CA4 yn y datganiad hwn ar gyfer 

Caiff perfformiad ysgol ei adrodd bellach ar sail carfan Blwyddyn 11 yn hytrach na disgyblion 15 

oed ar ddechrau’r flwyddyn. Mae carfan Blwyddyn 11 yn seiliedig ar nifer y disgyblion a oedd 

Mae data ar gyfer 2013/14 a 2014/15 wedi'u selio ar disgyblion 15 oed.

Mewn blynyddoedd blaenorol, roedd y data yn seiliedig ar ysgolion prif ffrwd, ysgolion arbennig, 

ysgolion annibynnol ac Unedau Cyfeirio Disgyblion, ac nid oedd yn cynnwys disgyblion a gafodd 

O 2017 ymlaen, ni fydd cymwysterau llenyddiaeth yn cyfrif tuag at yr elfennau llythrennedd yn y 

TGAU Mathemateg Newydd

Dyma'r haf cyntaf y bydd disgwyl i ddisgyblion sefyll dau TGAU Mathemateg –hynny yw, TGAU 

Adrodd  cyflawniad y Fagloriaeth Cymru

Ceir gwybodaeth ychwanegol yr y nodiadau:

Cap ar gymwysterau nad ydynt yn TGAU o ran mesurau trothwy

O 2017 ymlaen, bydd uchafswm o 2 gymhwyster galwedigaethol (hynny yw, cymwysterau nad 

Llenyddiaeth mewn mesurau trothwy

Mae nifer o newidiadau allweddol wedi'u gweithredu i ddata mesurau perfformiad 

CA4 ers y flwyddyn academaidd 2015/16:

Cyflwyno'r sgor pwyntiau 9 wedi'i chapio

Mae'r mesur ‘Cap 9’ yn ffocysu ar ganlyniadau disgyblion Blwyddyn 11 ar gyfer naw o'r 

Mae'r prif newidiadau o'u cymharu â'r sgôr pwyntiau wedi'i chapio flaenorol fel a ganlyn:

– Cynnydd o wyth i naw TGAU neu gyfaint cyfwerth o gymwysterau

– Cyflwyno gofynion cyrhaeddiad penodol i bwnc yn: Cymraeg/Saesneg, Mathemateg-Rhifedd, 



Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Governor Approved 

Budget/Cyllideb a 

Gymeradwywyd gan y 

Llywodraethwyr

Actual Expenditure/ 

Gwariant 

Cyflawnedig

£ £ £ £

Staffing costs/Costau Staff 

Teaching Costs/Costau Addysgu        3,610,229 3,634,571 

Special Needs Teachers/Athrawon Anghenion Arbennig 117,634 117,635 

Teachers for statemented pupils/Athrawon ar gyfer disgyblion 

sy'n destun datganiad
0 0 

Short Term Supply/Llanw Byr Dymor 20,000 46,593 

Long Term Supply/Llanw Hir Dymor 82,262 177,540 

Special Needs Support Staff/Staff Cymorth Anghenion Arbennig                            138,821 131,515 

Nursery Assts/ Teachers Aides / Adult Helpers/Cynorthwywyr 

Meithrinfa/ Cymhorthion Athrawon / Cynorthwywyr 
268,899 234,717 

Foreign Language Assistants/Cynorthwywyr Ieithoedd Tramor 15,431 16,707 

Technicians/Technegwyr          78,690 77,682

Mid Day Supervisors/Gorychwylwyr Canol Dydd 9,377 3,584

Library Staff / Attend Officer/Staff Llyfrgell  / Swyddog 

Presenoldeb 0 0

Administrative Staff/Staff Gweinyddol    204,754 206,781

Non teaching supply costs/Costau llanw staff heb fod yn 

athrawon            0 0

Training Costs/Costau hyfforddi 56,000 117,266

Other Staff Costs/Costau staff eraill 24,291 37,842

Performance Management/Rheoli Perfformiad                 0 0

Total Staffing Costs/Cyfanswm Costau Staff       4,626,388 4,802,433

Premises Related Costs/Costau Eiddo                        

Caretaking Staff/Staff Gofalwyr                  96,437 120,712

Domestic Staff/Staff Domestig       0 12,269

Grounds Staff/Staff y Tir               6,600 6,541

Cleaning Costs/Costau Glanhau        181,222 173,989

Energy Costs/Costau Ynni 69,935 73,852

Rates/Cyfraddau 132,355 132,355

Repairs and Maintenance/Atgyweiriau a Chynhaliaeth             65,384 75,094

Water/Dŵr      12,835 9,851

Total Premises Related Costs/Cyfanswm Costau Eiddo      564,768 604,663

Transport Costs/Costau Cludiant 

Pupil Transport Costs/Costau Cludiant Disgyblion 16,000 12,495

Staff Transport Costs/Costau Cludiant Staff  0 0

Vehichle Costs/Costau Cerbydau  8,000 19,945

Total Transport Costs/Cyfanswm Costau Cludiant 24,000 32,439

Supplies and Services/Cyflenwadau a Gwasanaethau 

Teaching Materials/Adnoddau Addysgu  97,900 149,368

Equipment, Furniture, Materials & music tuition/Offer, Dodrefn, 

Deunyddiau a hyfforddiant cerddoriaeth 3,000 18,215

Library Books & Materials/Llyfrau a Deunyddiau Llyfrgell    0 0

Catering Costs/Costau Arlwyo         0 103

Unallocated / Savings to be found/Arian heb ei ddosbarthu / 

Cynilion  3,451 0

Communications Equipment and Services/Offer a Gwasanaethau 

Cyfathrebu       48,218 52,328

Consultants Fees/Ffioedd Ymgynghorwyr  0 0

Examinations Fees/Ffioedd Arholiadau 125,000 128,484

Games & School Activities/Gemau a Gweithgareddau Ysgol 
12,000 12,885

Clerk to Governing Body/Clerc y Corff Llywodraethu 1,500 775

Other office costs/Costau swyddfa eraill                   766 11,040

Printing & Stationery/Argraffu a Deunydd Ysgrifennu                   0 -3,312 

Pupil Exclusions/Gwaharddiadau Disgyblion 0 0

Subsistence and expenses/Cynhaliaeth a threuliau 500 4,228

Total Supplies and Services/Cyfanswm Cyflenwadau a 

Gwasanaethau 292,335 374,114

Central Services/Gwasanaethau Canolog 

School Meals/Prydau Ysgol             22,730 22,748

Service Level Agreements/Trefniadau Lefel Gwasanaeth 65,680 68,412

Total for Central Services/Cyfanswm ar gyfer Gwasanaethau 

Canolog 88,410 91,160

THE CITY OF CARDIFF COUNCIL/GYNGOR DINAS CAERDYDD

SCHOOLS OUTTURN OF EXPENDITURE/CANLYNIAD GWARIANT YSGOLION 2018-2019

Governing Body/Corff Llywodraethu of: 



Income/Incwm 

Additional Central Funding/Nawdd Canolog Ychwanegol  -215,738 -360,172 

Community Education/Addysg Cymunedol  0 0

Donations/Rhoddion            -61,000 -51,316 

Lettings/Gosodiadau          -36,000 -36,128 

Other Income/Incwm arall -14,000 -155,654 

Grant Income/Incwm rhent                0 0

Sales/Gwerthiannau            0 0

School Meals Recharge/Talu am Brydau Ysgol                0 0

Training and Tuition Income/Incwm Hyfforddiant -21,000 -18,179 

Total Income/Cyfanswm Incwm -347,738 -621,449 

Interest and Other/Llog ac Arall           

Interest on investments/Llog ar fuddsoddiadau 0 0

School Investments/Buddsoddiadau Ysgol 0 0

Withdrawl Investments/Buddsoddiadau Dileadau 0 0

School Deficit/Gwariant Ysgol  

Temporary Loans/Benthyciadau Dros Dro 0 0

Temporary Loans/Benthyciadau Dros Dro 0 0

Interest/Llog      -2,000 -3,121 

-2,000 -3,121 

Total Interest and Other/Cyfanswm Llog ac arall  

Total Net Expenditure/Cyfanswm Gwariant Net                         5,246,163 5,280,239

Less Uninvested Balance Brought Forward/Llai'r Balans na 

fuddsoddwyd a ddygwyd ymlaen -55,053 

Less earmarked Rates/Llai'r Cyfraddau a glustnodwyd -132,355 -132,355 

Contribution to / from balances/Cyfraniad i / o falansys                       -89,129 

Revised Net Expenditure/Gwariant Net Diwygiedig  5,058,755 5,058,755

Summary/Crynodeb 

Total resources available in 2018-2019  / Cyfanswm adnoddau 

ar gael yn 2018-2019 £

School balances Brought forward from 2017-2018/Balansau ysgol 

a ddygwyd ymlaen o 2017-2018 55,053.17

School Loans Brought forward from 2017-2018/Benthyciadau 

Ysgol a Ddygwyd ymlaen o 2017-2018 0.00

Prior Year Adjustment/Cyn Addasiad Blwyddyn                                0.00

Total delegated resources/Cyfanswm adnoddau dirprwyedig          
5,191,110

Total/Cyfanswm 5,246,163.17

Actual Expenditure/Gwariant Cyflawnedig 5,280,239.31

Less change in investments/Llai'r newid mewn buddsoddiadau 
0.00

Less  Movements  in Temporary Loan/Llai'r Symudiadau â 

Benthyciadau Dros Dro  0.00

Less variance in earmarked rates/Llai'r amrywiant â chyfraddau a 

glustnodir                  0.00

Total balance carried forward to 2019-2020/Cyfanswm Balans a 

ddygwyd ymlaen i 2019-2020 -34,076.14 

Statement of Balances Held/Datganiad Balansau       £

Uninvested Balance as at 31st March 2019/Balans na 

fuddsoddwyd ar 31 Mawrth 2019 -34,076.14 

Invested Balance as at 31st March 2019/Balans a fuddsoddwyd ar 

31 Mawrth 2019 0.00

Outstanding Loans as at 31st March 2019/Benthyciadau dros ben 

ar 31 Mawrth 2019 0.00

Total Balances held as at 31st March 2019/Cyfanswm Balansau 

ar 31 Mawrth 2019 -34,076.14 

for Corporate Director Resources

Prif Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau
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Atodiad Ch:  Dyddiadau’r flwyddyn academaidd ar gyfer 2019-20. 

Tymor yr hydref: 

Cychwyn:  02/09/19 

Hanner tymor:  28/10/19 - 01/11/19 

Gorffen: 20/12/19 

Tymor y gwanwyn: 

Cychwyn: 06/01/2020 

Hanner tymor: 17/02/2020 - 21/02/2020 

Gorffen:   03/04/2020 

Tymor yr haf: 

Cychwyn: 20/04/20 

Gŵyl y Banc: 08/05/20 

Hanner tymor: 25/05/2020 - 29/05/2020 

Gorffen: 20/07/2020  
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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: 

https://llyw.cymru/cyfarfod-rhieni-canllawiau-ar-gyfer-cyrff-llywodraethu  

 

Yn gywir, 

 

Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Plasmawr 
 

https://llyw.cymru/cyfarfod-rhieni-canllawiau-ar-gyfer-cyrff-llywodraethu
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