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Mae’n ofynnol i Gyrff Llywodraethol ysgolion a gynhelir gynhyrchu Adroddiad 

Blynyddol i Rieni.  Mae cynnwys yr adroddiad yn statudol, er gall Gyrff               

Llywodraethol ddewis i ychwanegu gwybodaeth allai fod yn ddefnyddiol. 

Yr adroddiad blynyddol yw’r prif ddull ffurfiol y gall y Corff Llywodraethol ddangos 

eu hatebolrwydd i Rieni.  Mae’n cynnig cyfle nid yn unig i gyfathrebu a Rhieni  - yr 

hyn sydd wedi bod yn digwydd yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn flaenorol ond hefyd i 

rannu cynlluniau’r Corff Llywoddraethol ar gyfer hyrwyddo safonau uchel o  

gyflawniad addysgol ac i fynd ati i gasglu barn Rhieni am y dyfodol. 

Mae’r Rheoliadau yn caniatau i ysgolion ddarparu adroddiad llawn yn unig i’r rhieni 

sydd yn gofyn am gopi a chyhoeddi crynodeb ar gyfer yr holl Rieni. 

Gellir cael mynediad i gopi o’r Adroddiad llawn ar wefan yr ysgol:  
 

ysgoldyffrynconwy.org 
 
Mae’r gofyniad blaenorol oedd yn gofyn i gorff llywodraethu gynnal cyfarfod 
blynyddol ar gyfer rhieni wedi ei ddisodli ac o dan adran 94 o Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth  Ysgolion (Cymru) 2013, caiff rhieni ofyn am hyd at 3 chyfarfod 
mewn blwyddyn ysgol â chorff llywodraethu eu hysgol.  
 
Ni chafwyd cais i gynnal cyfarfod blynyddol yn ystod 2019/20.  
 
Gwybodaeth am seddi gwag Rhieni Llywodraethwyr/etholiadau sydd i ddod: 
 
Roedd cyfnod pedwar o’n rhieni lywodraethwyr yn dod i ben (Awst 2020) a gwahod-
dwyd enwebiadau yn Medi 2020—mae rhain bellach wedi eu llenwi.   
 
 
 
 

Cyflwyniad 

https://www.ysgoldyffrynconwy.org/
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             “Ein nod yw datblygu pob plentyn                                  

er mwyn sicrhau fod pob plentyn                          

yn cyrraedd eu potensial mewn sawl                  

maes a thrwy amrywiol weithgareddau                                            

                    a chyfleoedd.”

 

 

 

      

 

                                                                       Rhagair gan y Cadeirydd 
 

                      

Mae’n bleser gennyf gyflwyno adroddiad y llywodraethwyr am y flwyddyn 2019-2020. 

  I ddechrau dymunaf ddiolch i chi am eich cydweithrediad a’ch cymorth mewn 

cyfnod nas gwelwyd ei debyg o’r blaen. Diolchaf yn arbennig hefyd i staff yr ysgol am eu 

gwaith a’u dyfalbarhad i gadw’r ysgol ar agor ac i barhau gydag addysg y disgyblion. Ry-

dym yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd iechyd a lles y disgyblion a thrwy bopeth yn 

parhau i sicrhau amgylchedd sy’n lleihau pryder a rhoi cyfle i drafod eu teimladau yn ag-

ored. 

Bu’n flwyddyn o newid mewn staff hefyd ac mae ein diolch yn arbennig i Elan Davies am 

ei gwaith caled dros y blynyddoedd yn sicrhau'r cyfleoedd gorau ar gyfer y disgyblion. 

Cysur i ni oedd gweld bod ein disgyblion lefel A er cymhlethdodau cynlluniau asesu wedi 

llwyddo i gael mynediad i’w dewis gyrsiau coleg. Rydym yn falch hefyd o gyraeddiadau 

ein disgyblion TGAU fel eu bod hwythau hefyd yn gallu parhau gyda’u haddysg neu 

drosglwyddo i yrfaoedd. Diolchwn hefyd  i Llio Japheth am ei llafur fel Pennaeth Cy-

northwyol a gyfrannodd yn helaeth i addysgu a dysgu o fewn yr ysgol gan ddymuno’n 

dda iddi i’r dyfodol. 

Bu’n flwyddyn hefyd o bryderon am gyllid a bu trafodaethau cyson gydag Awdurdod 

Conwy er mwyn sicrhau addysg effeithiol a diogelu nad ydym mewn dyled. Rydym fel 

llywodraethwyr yn parhau i gadw golwg gofalus ar ein cyllid. 

Drwy gyfrwng technoleg aethpwyd ymlaen i gyfweld Pennaeth yn rhithiol a chroesawn 

Mr Owain Gethin Davies i’n plith. Mae’n ddiwyd yn rhoi cyfeiriad cadarn i’r ysgol ac yn 

ymateb yn broffesiynol mewn cyfnod o bryderon ynghylch iechyd staff a disgyblion. 

Drwy’i brofiad ef a’r staff rydym yn gynyddol yn edrych ar sefydlu a mireinio dulliau rhi-

thiol addysgu o bell a chysylltiadau effeithiol gyda disgyblion a rhieni. 

Fel llywodraethwyr, er cymlethdodau’r cyfnod, rydym yn cynllunio i’r dyfodol ar gyfer 

mabwysiadu’r cwricwlwm newydd ac yn paratoi ein staff i gyflwyno’i gynnwys mewn 

ffyrdd perthnasol ac effeithiol. Mae amser prysur o’n blaenau ac edrychwn ymlaen i wei-

thio’n agos gyda chi. 

  Diolch eto am eich cefnogaeth i’r ysgol. 

 

                                                                         Huw Roberts  

                                                                         Cadeirydd y Corff Llywodraethol 

 

 

Gweledigaeth 

Y Corff 

Llywodraethol 
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Erbyn canol Medi 2019 roedd 656 o ddisgyblion a myfyrwyr ar gofrestr yr ysgol. 
Blynyddoedd 7 – 11     543 disgybl  (259 merch + 284 bachgen) 
Blynyddoedd 12 – 14   111 disgybl  (64 merch + 47 bachgen) 

Trosglwyddodd 110 o ddisgyblion (49 merch a 61 bachgen) o ysgolion cynradd, 
dychwelodd 55 o fyfyrwyr Blwyddyn 11 i Flwyddyn 12, ac ymunodd 6 o Ysgol y 
Moelwyn. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cyflogwyd cyfanswm o 47 o staff dysgu  - 31 o Athrawon llawn amser a 16 yn rhan 
amser.    
 
Cyflogwyd 4 Cynorthwywr Addysgu, 2 Fentor Dysgu a 2 Oruchwyliwr Cyflenwi gan yr 
ysgol a chyflogwyd 6 Cynorthwywr Addysgu wedi eu lleoli yn Ysgol Dyffryn Conwy gan 
yr Awdurdod Addysg. 
 
Yn 2019—2020 ffarweliwyd a’r staff canlynol: 

Mrs Helen Tudor, Cydgysylltydd TGCh 
Mr Danial Meredydd, Rheolwr Data 
Mrs Einir Jones, Rheolwr Busnes Clwstwr Cynradd 
 

 
 

Edrych yn ôl ar 2019-2020 

disgyblion 

Athrawon a staff ategol 



 6 

Gwaith y llywodraethwyr 

 

Wrth gyflawni eu dyletswyddau cynhaliodd y Llywodraethwyr gyfarfodydd fel a  
ganlyn o’r Corff Llawn a’i Is-bwyllgorau yn ystod y flwyddyn. 
 
Corff Llywodraethol Llawn   - 30/09/19, 10/12/19, 08/07/20*   
               (*Rhithiol) 
Corff Llawn Asesiad Risg   - 18/06/20*, 25/06/20*, 03/07/20* 
Is-bwyllgor Cyllid/Staffio   - 23/10/29, 28/01/20, 11/02/20,  
Is-bwyllgor Staffio    - 26/11/19, 
Is-bwyllgor Cyllid     - 26/11/19, 24/02/20, 24/06/20*, 06/07/20* 
Panel Rheoli Perfformiad Pennaeth - 09/12/19  
Is-bwyllgor Adeiladau    - 04/03/20 
Is-bwyllgor Polisïau    - 15/10/19 
Panel Gwahardd Disgyblion  - 10/10/19, 3/3/20 
Is-bwyllgor Marchnata    - 09/10/19 
Is-bwyllgor Safonau    - 24/09/19, 03/12/19 
Cyfarfod Cynllunio     - 09/06/20* 
Paneli Cynllunio a Phenodi   - 20/04/20*, 01/05/20*, 07/05/20*, 
11/05/20*, 12/5/20*, 20/05/20*, 22/05/20*, 27/05/20*, 14/07/20*, 20/07/20*, 
22/07/20*.    
 
Bu aelodau yn cynrychioli’r Corff mewn rhai gweithgareddau eraill hefyd yn ystod y 
flwyddyn.  Ni fu i’r Llywodraethwyr hawlio unrhyw gostau na chynhaliaeth yn ystod 
y flwyddyn. 
 
Dyma fraslun i chi’r rhieni o’r materion a gafodd sylw’r Corff Llywodraethol yn ystod 
y flwyddyn.   
 
Is-bwyllgor Safonau 24/09/19 
 Cyflwyniad i ddulliau monitro GWE a’r AALl. 
 Adroddiad Monitro GWE Gorffennaf 2019. 
 Cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau Haf & Medi 2019. 
 
Corff Llywodraethol Llawn 30/09/19   
 Ethol Swyddogion 
 Materion Cadeirydd: HWB, Hyfforddiant, Cymdeithas Llywodraethwyr Conwy. 
 Cadarnhau Offeryn Llywodraeth  -  Cyfansoddiad 
 Cadarnhau strwythur, cylch gorchwyl ac aelodaeth pwyllgorau 
 Cytuno ar gynnwys dogfenaeth statudol y corf llywodraethol 
 Adroddiad y Pennaeth 
 Cynllun Gwella Ysgol 2019/20 
 Cyflwyno cofnodion i’w cadarnhau 
 Adroddiad blynyddol i’r rhieni 
 
Cyfarfod Is-bwyllgor Marchnata 09/10/19 
 Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni. 
 
Panel Gwahardd Disgyblion 10/10/19 
 Cyfrinachol 
 
Is-bwyllgor Polisïau 15/10/19 
 Trafod a mabwysiadu'r polisïau gyda dyddiad adolygu Hydref 2019 
 
 Ethol Swyddogion 
 Adroddiad ar Sefyllfa Ariannol Gyfredol (Cyllideb 2018/19) 
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Gwaith y llywodraethwyr 

 
Is-bwyllgor Cyllid a Staffio 23/10/19  
 Ethol Swyddogion 
 Diweddariad ar y sefyllfa staffio. 
 Cais gan aelod staff 
 Proses Rheoli Perfformiad a’r Polisi Cyflog. 
 Sefyllfa Ariannol Gyfredol (Cyllideb 2019/20).  
 Sefyllfa Cyllidol Cychwynnol 2020/21. 
 Cyfarfod Is-bwyllgor Cyllid 21/11/18 
 
Is-bwyllgor Staffio 26/11/19 
 Diweddariad ar y sefyllfa staffio. 
 
Is-bwyllgor Cyllid 26/11/19 
 Sefyllfa Ariannol Gyfredol (Cyllideb 2019/20). 
 Diweddariad Sefyllfa Cyllidol Cychwynnol 2020/21.  
 Cynllun Offerynnol Conwy 
 Cynllun TGCh Sirol  
 Diweddariad o cyllid cydweithio clwstwr 
 
Is-bwyllgor Safonau 03/12/19 
 Adroddiad cyfarfod carlam Conwy 15/10/19 – cynnydd yn erbyn blaenoriaethau 

cynllun gwella ôl arolwg Medi. 
 Cynnydd yn erbyn y cynllun gwella – diweddariad Tachwedd 2019  
 Hunan Arfarniad crynodol – canlyniadau CA4 yn erbyn targedau uwch ac ysgolion 

tebyg. 
 Hunan Arfarniad crynodol ysgol gyfan Tachwedd 2019. 
 
Panel Rheoli Perfformiad y Pennaeth 09/12/19 
 
Corff Llywodraethol Llawn 10/12/19 
 Materion Cadeirydd: GDPR, Adroddiad Prif Ddisgyblion. 
 Adroddiad y Pennaeth       
 Diweddariad Data Perfformiad Ysgol Haf 2019                      
 Cynydd yn erbyn y Cynllun Gwella/Cynllun Ôl Arolwg            
 Adborth Is-Grwp Safonau 
 Targedau Ysgol Newydd 2020 – CA3 a CA4 
 Cyflwyno Cofnodion i’w cadarnhau a materion yn codi. 
 Hyfforddiant Llywodraethwyr 
 Ymweliadau Llywodraethwyr cyswllt. 
 
Is-bwyllgor Cyllid/Staffio 28/01/20 
 Diweddariad ar y sefyllfa staffio. 
 Ceisiadau Gwirfoddol gan Staff am leihau oriau, diswyddiadau ac ymddeoliadau. 
 Sefyllfa Ariannol Gyfredol (Cyllideb 2019/2020).  
 Rhagolygon Cyllidol 2020/2021.   
 
Is-bwyllgor Cyllid/Staffio 11/02/20 
 Cyflwyniad gan David Jones, Prif Gyfrifydd Addysg Conwy. 
 Diweddariad ar y sefyllfa staffio. 
 Ceisiadau Gwirfoddol gan Staff am leihau oriau, diswyddiadau ac ymddeoliadau. 
 Sefyllfa Ariannol Gyfredol (Cyllideb 2019/20).  
 Rhagolygon Cyllidol 2020/21. 
 Cyllideb Ol 16. 
 Cytundebau Lefel Gwasanaeth Conwy, Cynnal (Rhwydweithiau TGCh), SIY 
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Gwaith y llywodraethwyr 

 

Is-bwyllgor Cyllid 24/02/20  
 Cadarnhau Cyllideb 2020/2021  
 
Panel Gwahardd Disgyblion 03/03/20 
 Cyfrinachol 
 
Is-bwyllgor Adeiladau 04/03/20 
 Arolwg Adeiladau. 

 Polisi Iechyd a Diogelwch. 

 Hunan Asesiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch 2020.   

 

Cyfarfod Cynllunio 09/06/20  

 Sefyllfa Staffio Gyfredol 

 Cyllideb 

 Asesiad Risg - Ail agor ysgolion yn dilyn Covid-19  

 

Corff Llywodraethol Llawn18/06/20 

 Asesiad Risg Covid  

 

Is-bwyllgor Cyllid 24/06/20 

 Sefyllfa bresennol Cyllideb 2020/2021 

 Covid-19 - Yr Effaith Ariannol ar Ysgolion  

 

Corff Llywodraethol Llawn 25/06/20 

 Asesiad Risg Covid  

 

Corff Llywodraethol Llawn 03/07/20 

 Asesiad Risg Covid  

 

Is-bwyllgor Cyllid 06/07/20 

 Diweddariad Cyllideb 2020/21 

 Materion staffio 

 Staffio Newydd Medi 

 Diweddariad grantiau 

 Arian HWB 

 Cyllid Swyddog Rygbi 

 

Corff Llywodraethol Llawn 08/07/20 

 Adroddiad y Pennaeth i gynnwys: 

 Cynllun Dysgu o Bell dros cyfnod clo, 

 Cynllun Cefnogi Disgyblion Bregus dros cyfnod clo, 

 Trefniadau Arholiadau a Chyflwyno Graddau Asesu Canolfannau 

 Cyflwyno cofnodion i’w cadarnhau a materion yn codi. 

 Cyflwyno Pennaeth newydd o Fedi 2020 

 Corff Llywodraethol o Fedi 2020. 
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Oherwydd COVID 19 nid yw hi’n ofynnol i’r ysgol gyhoeddi gwybodaeth am berfformiad 

yr ysgol ar gyfer 2019—2020. 

 
 
 
 
 

 
 

Mae llawer iawn o weithgareddau amrywiol yn digwydd yn Ysgol Dyffryn Conwy yn 
ystod amser cinio ac ar ôl ysgol.  Cynhelir y rhain mewn partneriaeth a’r ganolfan 
hamdden sydd ar safle’r ysgol.  Croniclir hanes yr holl weithgareddau y bu’r ysgol 
ynghlwm â hwy yn 2019/2020 ar ein safwe: 
 

Ysgol Dyffryn Conwy 
 
gyda chrynodeb ar gyfrifon Trydar, Facebook ac Instagram yr ysgol:   
 
    @ysgdyffrynconwy / @PEDyffrynconwy  
 
ac adroddiadau yn mynd i sawl papur bro leol.  
 
Mae rhai erthyglau hefyd yn ymddangos yn y Pioneer a’r Weekly News. 
 
 

Data presenoldeb 

Gweithgareddau  

Oherwydd COVID 19 ni fydd yr ysgol yn cyhoeddi gwybodaeth am ganran 

presenoldeb yr ysgol ar gyfer 2019—2020. 

Perfformiad ysgol 2020  -  CA3 / CA4 / CA5  

https://www.ysgoldyffrynconwy.org/newyddion-diweddaraf.html
https://twitter.com/ysgdyffrynconwy?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/pedyffrynconwy?lang=en
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Lleoliadau coleg/prifysgol blwyddyn 13 

Cyrsiau coleg/prifysgol blwyddyn 13 
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Cyllideb terfynol 2019-2020 

 
CYLLIDEBAU TERFYNOL YSGOL DYFFRYN CONWY 2019/20 FINAL ACCOUNTS 

  DYRANIAD £ GWARIANT £   
DYRANIAD 2019/2020 3671820   2019/2020 ALLOCATION 

Gweithwyr 

Athrawon 
Athrawon Llanw 
Staff Ategol 
Cynorthwywyr Dysgu 
Goruchwylwyr & Uwch 
Arolygwyr Arholiadau 

    
      2431294 

             62960 
           289722 

148343 
18448 
12014 

Staffing 
Teachers 

Supply Teachers 
Support Staff 

A.S.W. 
Mid Day Supervisors & SMS 

Exam Invigilators 

PFI & Adeiladau 
Costau Ynni 
Cynnal a Chadw 
Cynnal Tir 
Cytundeb Llywodraethwyr PFI 
Glanhau 
Cynnal Rheolaeth & Arolygaeth 
Prydau Ysgol Am Ddim 
Rheolaeth & Arolygu & Rheolaeth Safle 
Trethi 

    
54119 
62322 
13654 

188000 
87019 
46366 
17833 

9493 
100992 

PFI & Premises 
Energy Costs 

Repairs & Maintenance 
Grounds Maintenance 

Governors Agreement PFI 
Glanhau 

Maintenance and Inspection 
Free School Meals 

Property & Site Management 
Rates 

Cludiant 
Lwfansau Ceir 
Cerbydau 

    
564 

1323 

Transport 
Car Allowances 

Vehicles 

Cytundebau Lefel Gwasanaeth Conwy 
Gwasanaethay ADY 
Gwasanaethau Ymgynnwys 
Ariannol 
Cyflogau & Adnoddau Dynol 
Cynllun Offerynnol 

    
7043 

128893 
4429 

13263 
23094 

Conwy Service Level Agreements 
ALN Services 

Inclusion Service 
Financial 

Payroll & Human Resources 
Instrumental Scheme 

Cytundebau Lefel Gwasanaeth – Arall 
Cwmni Cynnal 

    
13000 

Service Level Agreements – Other 
Cwmni Cynnal 

Cyflenwadau & Gwasanaethau 
Arholiadau 
Buddsoddiad TGCh. 
Cronfa Datblygu Ysgol 
Cyllid 14-19 
Grant Amddifadedd & GGA 
Grant Ysgolion Cynradd 
Prydlesu Offer 
Post 
Pyllau Nofio 
Teleffon 
Trwyddedau & Cytundebau Blynyddol 
Wythnos Gweithgareddau 
Profion Iechyd & Diogelwch 
Lwfans y Pen 
Arian Wrth Gefn 
Dyraniad Grant Gwella Addysg 

    
77901 

8003 
-39381 
49560 

-68488 
-5248 
11557 

3548 
1208 
2080 

11322 
1409 
1341 

71452 
28093 
69842 

Supplies & Services 
Examinations 

ICT Investment 
School Development Fund 

14-19 Budget 
PDG and EIG Grant 

Primary Schools Grant 
Equipment Lease 

Postage 
Swimming Pool 

Telephone 
Annual Licences and Agreements 

Activities Week 
PAT Testing 

Capitation 
Reserves 

Education Improvement Grant Alloc. 

Incwm 
Defnydd o GGA (Balansio Cyllideb) 
Incwm Grant DPP,Cyflogau & Pensiwn 

40000 
69842 

121000 

  Income 
Use of EIG (to Balance Budget) 

Grant Income PLG,Salary & Pension 

CYFANSWM GWARIANT            3958387 TOTAL EXPENDITURE 

DIFFYG 2019/2020 -55725   2019/2020 SHORTFALL 
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Cynllun datblygu ysgol  -  blaenoriaethau 2019/20 

BLAENORIAETHAU YSGOL A CYNLLUN GWELLA OL AROLWG  

SCHOOL PRIORITIES AND POST INSPECTION PLAN: 

Lluniwyd y cynllun gweithredu hon er mwyn ymateb i’r 5 argymhelliad gwelliant o’r Arolwg Llawn 21-24/2/19.  Mae cyswllt 

penodol a bron pob un ohonynt â Blaenoriaethau Strategol 2019-2021 yr ysgol a Cynllun Datblygu 2019-20.  / The following 

action plan has been designed to respond to the 5 recommendations for improvement from the full inspection report 21-

24/2/19.  The main priorities are already linked to our strategic priorities for 2019-2021 and our School Development Plan for 

2019-20. 

Argymhellion o’r Adroddiad Arolwg Mawrth 2019 / Recommendations from the Inspection Report March 2019: 

A1:   Gwella safonau, yn cynnwys medrau llythrennedd, rhifedd, technoleg gwybodaeth chyfathrebu. / A1: Improve standards, 

including literacy, numeracy and information and communication technology skills. 

A2:   Codi disgwyliadau’r athrawon o ddefnydd y Gymraeg gan y disgyblion o fewn gwersi cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog.  / A2: 

Raise teachers’ expectations of pupils’ use of the Welsh language in Welsh Medium and Bilingual lessons. 

A3:   Gwella ansawdd yr addysgu a sicrhau bod athrawon yn cynnig digon o her i’r disgyblion. / A3: Improve the quality of 

teaching and ensure that teachers offer pupils sufficient challenge 

A4:   Gwella ansawdd, miniogrwydd ac uchelgais y prosesau hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwelliant.   /  A4:  Improve 

the quality, incisiveness and ambition of self-evaluation and planning for improvement processes 

A5:   Sicrhau bod dosraniad cyfrifoldebau o fewn yr uwch-dim arwain yn gytbwys. /  A5:  Ensure that responsibilities are 

distributed equally within the senior leadership team. 

Er mwyn gweithredu ar ganfyddiadau Estyn byddwn yn rhoi sylw i wella perfformiad yr ysgol yn erbyn ysgolion tebyg gyda 

ffocws benodol ar godi safonau yn CA4 a CA5 (cohort 2019 a 2020) / In order to respond to Estyn’s findings we will focus 

on improving the school’s performance in comparison with similar schools with a specific focus on KS4 and KS5 key 

indicators (2019 and 2020 cohorts). 

Er mwyn gweithredu ar Argymhelliad 1-3 sydd yn ymwneud yn benodol â safonau a darpriaeth, byddwn yn rhoi sylw penodol i 

gynllunio ar gyfer dysgu gyda ffocws benodol ar – uwch medrau, darpariaeth y Gymraeg/Dwyieithreydd a her.  / In order 

to respond to Recommendation 1-3 which relate to standards and provision, we will give a specific focus to planning for 

learning with a specific focus on higher order skills, Welsh language provision/bilingualism and challenge. 

Er mwyn gweithredu ar Argymhelliad 4 a 5, sydd yn ymwneud â arweinyddiaeth, byddwn yn rhoi sylw penodol i brosesau a 

chyfrifoldebau hunan arfarnu a chynllunio ar gyfer gwelliant ar bob lefel.  / In order to respond to Recommendations 4 

and 5, which relate to leadership, we will give specific attention to the processes and responsibilities for self evaluation 

and planning for improvement at every level. 

CARREG 
MILLTIR 1 / 

MILESTONE 1 

CARREG 
MILLTIR 2 / 

MILESTONE 2 

CARREG 
MILLTIR 3 / 

MILESTONE 3 

CARREG 
MILLTIR 4 / 

MILESTONE 4 

CARREG 
MILLTIR 5 / 

MILESTONE 5 

MAI/MAY 2019 

GORFFENNAF/ 
JULY 2020 

MEDI/SEPT 
2019 

TACH/NOV 2019 

IONAWR/ 
JANUARY 2020 

MAI/MAY 2020 

GORFFENNAF/ 
JULY 2020 

MEDI/SEPT 
2020 

TACH/NOV 
2020 
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BLAENORIAETHAU YSGOL A CYNLLUN GWELLA OL AROLWG   

SCHOOL PRIORITIES AND POST INSPECTION PLAN 

 

Lluniwyd cynllun gweithredu er mwyn ymateb i’r 5 argymhelliad gwelliant o’r Arolwg Llawn 21-24/2/19.  Mae cyswllt penodol a 

bron pob un ohonynt â Blaenoriaethau Strategol 2020-2023 yr ysgol a Cynllun Datblygu 2020-21.  / The following action plan has 

been designed to respond to the 5 recommendations for improvement from the full inspection report 21-24/2/19.  The main 

priorities are already linked to our strategic priorities for 2020-2023 and our School Development Plan for 2020-21. 

Argymhellion o’r Adroddiad Arolwg Mawrth 2019 / Recommendations from the Inspection Report March 2019: 

A1:   Gwella safonau, yn cynnwys medrau llythrennedd, rhifedd, technoleg gwybodaeth chyfathrebu. / A1: Improve standards, 

including literacy, numeracy and information and communication technology skills. 

A2:   Codi disgwyliadau’r athrawon o ddefnydd y Gymraeg gan y disgyblion o fewn gwersi cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog.  / A2: 

Raise teachers’ expectations of pupils’ use of the Welsh language in Welsh Medium and Bilingual lessons. 

A3:   Gwella ansawdd yr addysgu a sicrhau bod athrawon yn cynnig digon o her i ’r disgyblion. / A3: Improve the quality of 

teaching and ensure that teachers offer pupils sufficient challenge 

A4:   Gwella ansawdd, miniogrwydd ac uchelgais y prosesau hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwelliant.   /  A4:  Improve 

the quality, incisiveness and ambition of self-evaluation and planning for improvement processes 

A5:   Sicrhau bod dosraniad cyfrifoldebau o fewn yr uwch-dim arwain yn gytbwys. /  A5:  Ensure that responsibilities are 

distributed equally within the senior leadership team. 

Er mwyn gweithredu ar Argymhelliad 1-3 sydd yn ymwneud yn benodol â safonau a darpriaeth, byddwn yn rhoi sylw penodol i 

gynllunio ar gyfer dysgu gyda ffocws benodol ar – uwch medrau, darpariaeth y Gymraeg/Dwyieithreydd a her.  / In order 

to respond to Recommendation 1-3 which relate to standards and provision, we will give a specific focus to planning for 

learning with a specific focus on higher order skills, Welsh language provision/bilingualism and challenge. 

Er mwyn gweithredu ar Argymhelliad 4 a 5, sydd yn ymwneud â arweinyddiaeth, byddwn yn rhoi sylw penodol i brosesau a 

chyfrifoldebau hunan arfarnu a chynllunio ar gyfer gwelliant ar bob lefel.  / In order to respond to Recommendations 4 

and 5, which relate to leadership, we will give specific attention to the processes and responsibilities for self evaluation 

and planning for improvement at every level. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaenoriaethau a Cynllun GWELLA ÔL AROLWG 2020/21 

BLWYDDYN ACADEMAIDD 2020-2021 

CARREG MILLTIR 1 / 

MILESTONE 1 

CARREG MILLTIR 2 / 

MILESTONE 2 

CARREG MILLTIR 3 / 

MILESTONE 3 

CARREG MILLTIR 4 / 

MILESTONE 4 

CARREG MILLTIR 5 / 

MILESTONE 5 

05/ 2019 09/  2019 01/2020 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
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Rhennir y diwrnod yn 6 gwers (50 munud) fel a ganlyn: 

08:55 - 09:15  - Cofrestru, Gwasanaeth a Thiwtorial 

09:15 - 10:05 - Gwers 1 

10:05 - 10:55 - Gwers 2 

EGWYL AM ¼ AWR 

11:10 - 12:00 - Gwers 3 

12:00 - 12:50 - Gwers 4 

CINIO 

1:45 - 2:40  - Cofrestru a Gwers 5 

2:40 - 3:30  - Gwers 6 

Blwyddyn academaidd 2020-2021 

Dyddiadau tymor & HMS 

Y DIWRNOD YSGOL 

Tymor yr Hydref   Autumn Term 

Diwrnod Cynllunio 01/09/2020 Planning Day 
Diwrnod Cynllunio 02/09/2020 Planning Day 

Agor yn raddol 03/09/2020 - 09/09/2020 Phased opening 
Pob disgybl yn mynychu yn llawn 10/09/2020 All pupils in attendance 

Cau 16/10/2020 Close 

Agor 02/11/2020 Open 
Cau 18/12/2020 Close 

Tymor y Gwanwyn 
  

Spring Term 

Hyfforddiant Mewn Swydd 
Agor 
Cau 
Agor 
Cau 

04/01/2021 
05/01/2021 

Staff Training Day 
Open 

12/02/2021 Close 

22/02/2021 Open 
26/03/2021 Close 

Tymor yr Haf   Summer Term 

Agor 12/04/2021 Open 
Dydd Gwyl Fai 03/05/2021 May Day 

Cau 28/05/2021 Close 

Agor 07/06/2021 Open 
Hyfforddiant Mewn Swydd 28/06/2021 Staff Training Day 
Hyfforddiant Mewn Swydd 29/06/2021 Staff Training Day 

Cau (i ddisgyblion) 16/07/2021 Close (for pupils) 
Hyfforddiant Mewn Swydd 19/07/2021 Staff Training Day 
Hyfforddiant Mewn Swydd 20/07/2021 Staff Training Day 
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Mae gan holl ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy hawl i gael cwricwlwm eang a chytbwys 
sy'n:  
 

"Hyrwyddo eu datblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol ac yn 
eu paratoi ar gyfer cyfleoedd, cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd oedolion." 
 

(Adran 351, Deddf Addysg 1996) 
 
 

Fel ysgol rydym yn falch iawn o'n hymwneud dros y tair blynedd diwethaf a'r        
cwricwlwm newydd, Cwricwlwm i Gymru. Fel ysgol, rydym wedi bod yn cyfrannu at 
ddylunio maes sydd yn bwysig iawn i'n calon fel ysgol ddwyieithog sef, leithoedd, 
Llythrennedd a Chyfathrebu. Fel Pennaeth rwyf wedi bod yn hynod o falch o          
gynrychioli disgyblion a'n cymunedau lleol ar fforymau arwain y cwricwlwm gan sicrhau 
ffocws uchel ar y Gymraeg, dwyieithrwydd ac anghenion ardaloedd gwledig.  
Gallwch ddilyn ein siwrne ar y BLOG 'Cwricwlwm i Gymru'. 
 

Rydym yn cydweithio yn agos a'n hysgolion cynradd i gynllunio profiadau pontio a 
phrofiadau dysgu tuag at gwricwlwm 2022 er mwyn sicrhau bod disgyblion yn pontio 
yn llwyddiannus o'n 13 ysgol gynradd dalgylch. Wrth symud tuag at y cwricwlwm 
newydd rydym yn awyddus i ddatblygu cysylltiadau naturiol rhwng pynciau er mwyn 
pontio o'n pynciau cyfredol i'r 6 maes dysgu a phrofiad newydd. Ar hyn o bryd rydym 
yn cynnig y pynciau canlynol yn CA3: 
 
Pynciau Craidd: Cymraeg (laith Gyntaf ac Ail laith yn dibynnu ar ddilyniant ieithyddol 
disgyblion), Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. 
 
Pynciau All-graidd: Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, Ffrangeg, Celf, Dylunio a 
Thechnoleg, Cerdd, Drama, Addysg Gorfforol a Thechnoleg Gwybodaeth. 
 
I'r dyfodol bydd y pynciau yn cael eu cyfuno mewn 6 Maes Dysgu a Phrofiad Newydd: 
 

 lechyd a Lles / 
 leithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 
 Mathemateg a Rhifedd 
 Gwyddoniaeth a Thechnoleg 
 Dyniaethau 
 Celfyddydau Mynegiannol 

 
 

Bydd y cwricwlwm hefyd yn ffocysu 
ar ddatblygu dinasyddion sydd yn gwireddu'r 4 Diben canlynol i  
ddatblygu: 
 

 Dysgwyr uchelgeisiol galluog ... 

 Cyfranwyr mentrus a chreadigol ... 

 Unigolion iach a hyderus ... 

 Dinasyddion egwyddorol gwybodus ..  

 
 

 

 

 

 

Gwybodaeth a pholisiau 

POLISI CWRICWLWM 

https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru/2019/06/26/y-farn-or-tu-fewn-y-cwricwlwm-newydd-yn-ysgol-dyffryn-conwy/


 16 

 
Cwricwlwm CA4 a CA5 
 
Parhawn i gynnig y cyrsiau craidd statudol yn CA4 ynghyd a chyflwyno'r Fagloriaeth 
Gymraeg, a chynnig hyd at 3 pwnc dewis. Yn CA4, ategir yr arlwy yn CA3 drwy 
gyrsiau newydd megis Busnes, Cymdeithaseg, Bwyd a Maeth, a Gofal Plant ynghyd 
a chyrsiau coleg mewn partneriaeth a rhwydwaith 14-16 Conwy a Choleg Glynllifon 
ar gyfer TGAU. 
 
Ar gyfer cyrsiau Lefel A, cynigir cyrsiau mewn partneriaeth drwy LINC Conwy 
hefyd. 
 
Am fanylion pellach am ein cwricwlwm yn CA4 (TGAU) a CA5 (Lefel A) gweler ein 
llawlyfrynnau ar y safwe: ysgoldyffrynconwy.org   
 

 

Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn ysgol naturiol ddwyieithog wedi ei leoli yng 

nghanol tref Llanrwst  Mae'r ysgol wedi ei ddynodi fel ysgol Categori 2B 

efo nifer cynyddol uchel o ddisgyblion yn dilyn Cymraeg Iaith Gyntaf a'r 

mwyafrif o'u cwricwlwm drwy'r Gymraeg. Nod yr ysgol yw datblygu'r dis-

gyblion i fod yn hyderus ddwyieithog, er mwyn eu galluogi i fod yn aelodau 

cyflawn o'r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan ohoni. 

Rhoddir pwyslais ar sicrhau dilyniant o'r cynradd i'r uwchradd o ran 

cyfrwng y dysgu. Bydd ymgynghori llawn rhwng y cynradd a'r uwchradd er 

mwyn penderfynu ar y patrwm ieithyddol mwyaf addas ar gyfer addysg 

bob plentyn. Fodd bynnag, disgwylir y bydd y mwyafrif o'r disgyblion sydd 

yn cyrraedd lefel gadarn yn y Gymraeg ar ddiwedd CA2 ddilyn cyfrwng 

Cymraeg wrth drosglwyddo i flwyddyn 7. 

 

Dangosir ymchwil bod dwyieithrwydd yn cyfrannu at y canlynol: 

¨ Llwyddiant Academaidd 

¨ Magu hyder a balchder 

¨ Datblygu meddwl creadigol a hyblyg 

¨ Cryfhau galluoedd gwybyddol 

¨ Datblygu goddefgarwch tuag at ddiwylliannau eraill 

¨ Creu meddwl effro ac agwedd agored 

¨ Profi bywyd cymunedol cyfoethog 

 

 

 

Gwybodaeth a pholisiau 

POLISI CWRICWLWM 

Categori ysgol a pholisi iaith 

https://www.ysgoldyffrynconwy.org/
https://www.ysgoldyffrynconwy.org/
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Polisi cyfle cyfartal  

Nod yr ysgol ydy sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle i gyrraedd eu potensial. 

Sylfaen hyn fydd sicrhau bod pob plentyn yn cael eu trin yn  gyfartal, a bod Ysgol 

Dyffryn Conwy yn darparu'r addysg orau i bob disgybl yn ddiwahân. Ni fydd gwaha-

niaethu o gwbl ar sail rhyw, anabledd, cefndir, hil na thras.  Os cyfyd unrhyw 

gwestiwn ynglŷn â chyfle cyfartal dylid cysylltu â'r Pennaeth neu Gadeirydd y Corff 

Llywodraethu. 

Mae gan fy mhlentyn rhai problemau dysgu; a fydd yn cael cymorth? 

Mae sawl math o gymorth ar gael i ddisgyblion yn dibynnu ar eu hanghenion. 

Cefnogir rhai disgyblion yn eu dosbarthiadau gan gymhorthyddion dysgu, sydd yn 

cefnogi    unigolion neu grwpiau bach o ddisgyblion. Rhoddir cefnogaeth hefyd gan 

athrawon sydd yn arbenigo mewn anawsterau penodol megis dyslecsia, neu iaith a 

lleferydd.  

Mae gan yr ysgol uned arbennig ar gyfer disgyblion sydd ag anawsterau cymedrol.  

Mae llefydd yn yr uned yn cael eu dynodi gan yr Awdurdod Lleol. Wrth i ni 

weithredu fel Ysgol a Chlwstwr tuag at newidiadau arfaethedig ym maes Anghenion 

Dysgu Ychwanegol, byddwn yn diweddaru gwybodaeth ar ein safwe. 

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol 

Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn anelu at sicrhau cyfle cyfartal cwricwlaidd a 

chymdeithasol i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae'r ysgol yn gwei-

thio'n agos gyda rhieni er mwyn sicrhau partneriaeth effeithiol i helpu'r disgybl. 

Rhoddir pwyslais ar farn y disgybl ac anelir at sicrhau ymateb ysgol gyfan i'w helpu 

ef/hi. Gwneir hyn trwy sicrhau bod cyfundrefn yn bodoli yn yr ysgol i adnabod dis-

gyblion yn gynnar trwy greu cyswllt a'r ysgolion cynradd. Ar ôl cwblhau asesiad o 

anghenion y disgybl, byddwn yn ffurfio cynllun addysgol unigol fydd yn cwrdd â'i 

anghenion dysgu trwy ddarparu'r cymorth angenrheidiol. 

 

Darperir cinio poeth a byrbrydau gan gwmni Sodexo bob dydd. Mae gan yr ysgol 

ffreutur a chaffi pwrpasol yn ogystal â darpariaeth ar gyfer disgyblion sydd yn ffaf-

rio pecyn bwyd personol. Mae gan rhai plant hawl i ginio am ddim. Os ydych yn 

meddwl eich bod yn y categori hwn, cysylltwch â'r ysgol am ffurflenni. Gellir canfod 

gwybodaeth bellach hefyd drwy safwe Awdurdod Conwy. 

Mae Sodexo yn gweithredu system dal biometreg neu system gerdyn ar gyfer talu. 

Cefnogir hyn gan system talu ar lein 'Parent Pay'. Ceir mwy o wybodaeth am hyn 

yn ein llyfryn pontio 'Camu 'Mlaen'. Darperir copiau o'r wybodaeth berthnasol yn 

ein pecynnau trosglwyddo ac ar ein safwe. 

Gweler safwe’r ysgol:  Prydau Ysgol am wybodaeth bellach. 

Gwybodaeth a pholisiau 

Polisiau cydraddoldeb ac anghenion dysgu ychwanegol 

Beth yw trefniadau amser cinio? 

https://www.ysgoldyffrynconwy.org/documents/180419-prydau-ysgol-am-ddim-cymraeg.pdf
https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Benefits-and-grants/Education-Benefits/Free-School-Meals-in-Conwy-County-Borough.aspx
https://www.ysgoldyffrynconwy.org/documents/250620-camu-mlaen-2020-2021.pdf
https://www.ysgoldyffrynconwy.org/gwybodaeth-gyffredinol.html
https://www.ysgoldyffrynconwy.org/gwybodaeth-gyffredinol.html
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Fel Ysgol PFI, cedwir yr adnoddau a safle'r ysgol gan gwmni rhyngwladol Sodexo, 

o'r herwydd mae pob dosbarth yn addas gyda'r dechnoleg ddiweddaraf. Yn ogystal 

â hyn mae gennym labordai gwyddonol a thechnoleg gwybodaeth o safon. Gall dis-

gyblion hefyd arbenigo yn ein dosbarthiadau Technoleg a choginio yn ogystal â def-

nydd llawn o'r ganolfan chwaraeon. Mae gan Ysgol Dyffryn Conwy Stiwdio Recordio 

Sain yn ogystal a stiwdio ddrama bwrpasol. 

Ar y safle lleolir canolfan hamdden bwrpasol sydd ar gael er ddefnydd yr ysgol yn 

ystod oriau ysgol a hyd 4.15 y.h. yn ystod y tymor ysgol. Mae cae chwarae ac          

ardaloedd pwrpasol eraill ar y safle er mwyn ysgogi defnydd o'r tu allan gan ein        

disgyblion. Ategir hynny drwy ystod o weithgareddau amrywiol amser cinio ac ar ôl  

ysgol drwy bartneriaethau gwahanol a disgyblion hyn yr ysgol sydd yn cynnal 

sesiynau i ddisgyblion iau. 

Adnoddau Digidol:  

• Mae yna fwrdd gwyn rhyngweithiol a thaflunydd data ym mhob dosbarth. 

• Mae gennym bump o ystafelloedd cyfrifiaduron, troliau gliniaduron a chyfrifia-

duron  

   sydd ar gael ar gyfer pob Maes Dysgu a Phrofiad.  

• Cynhelir rhith-amgylchedd ddysgu (moodle/HWB) sydd yn galluogi’r disgyblion i  

   gael mynediad at eu gwaith ac adnoddau dysgu yn unrhyw le ac unrhyw bryd, ac 

   o ganlyniad yn rhoi mwy o annibyniaeth iddynt. 

 

 

Mae'r ysgol yn chwarae gemau yn erbyn sefydliadau addysgol eraill mewn pel-

droed, rygbi, pel-rwyd, hoci, golff, athletau, criced, dawns, nofio ac mae rhai uni-

golion yn cynrychioli'r ysgol mewn gweithgareddau eraill. Gwelir manylion llawn ar 

Safwe’r ysgol a chyfrif Trydar yr Adran Addysg Gorfforol @PEDyffrynConwy.  

Mae teithiau rygbi a sgio dramor yn cael eu trefnu'n rheolaidd ac mae'r ysgol yn 

cydweithio yn agos a chlybiau chwaraeon lleol, canolfannau awyr agored a def-

nyddir adnoddau'r Ganolfan Hamdden yn ddyddiol.  

Manteisir ar brosiectau megis 'Cyswllt Chwaraeon Ysgol Gymuned' ac anogir cy-

maint â phosibl o blant o'r sector cynradd i ymuno a'r disgyblion uwchradd mewn           

gweithgareddau hyfforddi ar ol oriau ysgol.  

Mae'r Adran Addysg Gorfforol, mewn partneriaeth a'n Llysgenhadon Ifanc yn trefnu 

gweithgareddau allgyrsiol amser cinio ac ar ôl ysgol.  

Ymgynghorir a'r disgyblion drwy'r Cyngor Chwaraeon a'r Llysgenhadon Ifanc sydd 

yn aml yn rhedeg nifer o'r gweithgareddau hyn. 

Ers Medi 2020 mae gan yr ysgol gae 3G newydd ar y safle. 

Gwybodaeth a pholisiau 

Cyfleusterau ac adnoddau 

Darpariaeth yr ysgol ar gyfer chwaraeon 

https://www.ysgoldyffrynconwy.org/newyddion-diweddaraf.html
https://twitter.com/pedyffrynconwy?lang=en
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Yn Ysgol Dyffryn Conwy rydym yn falch iawn o'n gwisg ysgol newydd sydd bellach 

yn llawn weithredol ar gyfer pob disgybl. Disgwyliwn fod disgyblion yn dilyn y cy-

farwyddiadau isod ar gyfer eu gwisg ac edrychiad. Gofynnwn fod rhieni/gofalwyr yn 

ymgymryd â'r cyfrifoldeb o sicrhau bod eu plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn y wisg 

gywir yn ddyddiol. Cysylltwch â swyddfa'r ysgol os oes problem benodol. 

Disgyblion Blwyddyn 7— 11 

 Tei Burgundy ac Aur traddodiadol 

 Siwmper Burgundy gyda Logo Ysgol Dyffryn Conwy mewn Aur 

Disgyblion 6ed Dosbarth 

 Tei du ac Aur traddodiadol 

 Siwmper Ysgol Du gyda Logo Ysgol Dyffryn Conwy mewn Aur 

Pawb 

 Crys Gwyn traddodiadol gyda choler traddodiadol a botwm at y gwddf 

 Trowsus Du neu Sgert Ddu bletiog 

 Esgidiau Du fflat neu boots at y ffêr 

 Sanau Gwyn neu Du gyda throwsus; Teits du gyda sgert 

 

Gemwaith:  Am resymau diogelwch, ni 

chaniateir gemwaith yn cynnwys     

breichledau, cadwyni na thlysau yn y 

trwyn/wyneb.  Caniateir un clustdlws 

ym mhob clust yn unig. 

 

 

Lliw Gwallt: Dim ond lliw iau naturiol a  

ganiateir. Dim lliw anarferol/annaturiol.  

Dim gwinedd ffug. 

Gwybodaeth a pholisiau 

Gwisg ysgol 
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Ymdrechir yn gyson i gysylltu â'r gymuned leol i hyrwyddo cyfranogiad i geisio 

cadw'n glos at label yr ysgol o fod yn 'ysgol gymunedol'.  Yn ystod 2019/20 bu’r 

disgyblion yn rhan o weithgareddau cymunedol megis Gwasanaeth Nadolig 2019.  

Bu aelodau o’r gymuned hefyd yn rhan o weithgareddau’r ysgol megis Seremoni 

Gwobrwyo, Diwrnod Cyfweliadau Bl.11, Gweithgareddau Gwirfoddol a Mentergar-

wch y BAC, ac mewn gwasanaethau blwyddyn a gweithgareddau tiwtorial ABCh. 

 

 

Mae cysylltiadau gyda’r heddlu yn cynnwys ymweliadau wythnosol gyda’r Swyddog 

Cyswllt Heddlu, ymweliadau addysgol, gwersi i flynyddoedd 7-12, gwersi addysg    

bersonol a chymdeithasol, cynnig cyngor, ‘restorative justice’ gyda disgyblion a 

rhieni, delio gydag unrhyw broblemau pan fo’r angen yn codi, cyswllt gyda 

Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd. 

 

Fel rhan o gynllun a ariennir gan grant 'Ysgolion Bach a Gwledig' Llywodraeth  

Cymru hyd at Ebrill 2021, mae ysgolion Cynradd Dalgylch Dyffryn Conwy ynghyd 

ag ysgolion bach a gwledig yn y gymuned ehangach wedi bod yn cydweithio ar 

gynllun peilot i gyflogi tair Rheolwr Busnes ar gyfer y clwstwr.   Mae’r Rheolwyr 

Busnes wedi eu lleoli yn Ysgol Dyffryn Conwy ac yn gweithio drwy bartneriaeth a 

Rheolwr Busnes Ysgol Dyffryn Conwy a'r rhwydwaith o Benaethiaid Cynradd. Mae'r 

cynllun eisoes wedi profi yn llwyddiannus gan ryddhau Penaethiaid y clwstwr i roi 

sylw pennaf i ddysgu ac addysgu.  

 

Yn anffodus oherwydd cau ysgolion yn mis Mawrth 2020 am gyfnod estynedig 

oherwydd COVID 19 cafodd sawl digwyddiad ysgol, cymunedol a chenedlaethol ei 

ohirio oherwydd y pandemig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth a pholisiau 

Cysylltiadau a’r gymuned 

https://www.ysgoldyffrynconwy.org/ysgolion-cynradd-dalgylch.html
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Enw     Categori Dyddiad  Dyddiad    Cyfrifoldeb 

         Dechrau  Gorffen 
 

Cyng. Wyn Jones    A.A.Ll.  01/09/2017 31/08/2021  

Cyng. Ian Jenkins   A.A.Ll.  01/09/2017 31/08/2021 

Cyng. Aaron Wynne  A.A.Ll.  01/09/2017 31/08/2021 

Cyng. Austin Roberts  A.A.Ll.  01/09/2017 31/08/2021 

Miss Elen Edwards   A.A.Ll.  01/11/2020 31/08/2024 Is-Gadeirydd 

Mr Gwyndaf Williams  Rhiant   01/09/2018 31/08/2022 

Mr Iwan Glyn Williams  Rhiant  01/09/2018 31/08/2022 

Mr Jonathan Cawley  Rhiant  01/09/2020 31/08/2024 

Mrs Sharron Roberts  Rhiant  01/09/2020 31/08/2024 

Mrs Judith Williams-Davies Rhiant  01/09/2020 31/08/2024 

Mrs Rhian Williams  Rhiant  01/09/2020 31/08/2024 

Mr Huw Roberts   Cymunedol 01/09/2020 31/08/2024 Cadeirydd 

Mrs Iona Williams   Cymunedol 01/09/2020 31/08/2024 

Mrs Ffuon Williams  Cymunedol 01/09/2018 31/08/2022 Diogelu Plant 

Mr Wyn Williams   Cymunedol 01/09/2020 31/08/2024 

Mr Mostyn Jones     Cymunedol 01/09/2020 31/08/2024  

Miss Hannah Jones  Athrawon 01/09/2020 31/08/2024 

Mrs Rhian Evans   Athrawon 01/09/2020 31/08/2024 

Mrs Lynne Roberts    Staff Ategol 01/09/2020 31/08/2024 

Mr Owain Gethin Davies Pennaeth  01/09/2020  

 

Miss Mali Evans   Disgybl   01/09/2020 31/08/2021 

Mr Sion Dafydd Edwards Disgybl   01/09/2020 31/08/2021  

 

Mr John Ll. Roberts, Dirprwy     

Mrs Eleri Gwyn a Mr Roger Beech, Penaethiaid Cynorthwyol 

Clerc i’r Corff Llywodraethol: 

Mrs Delyth Williams, Rheolwr Busnes 

Cyfeiriad a Manylion Cyswllt:  

Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst 

01492 642800 

delythw@dyffrynconwy.conwy.sch.uk 

 

Llywodraethwyr  -  PWY DI PWY? 
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