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Dysgu, chwerthin, chwarae a helpu ein gilydd 



 

DISGRIFIAD O’R YSGOL : 

Ysgol arbennig ddyddiol ar gyfer disgyblion gydag anghenion addysgol arbennig, 
rhai yn ddwys ac aml-nam, gyda mynediad i gadeiriau olwyn.  

Ystod oedran y plant yw tair i bedair ar bymtheg oed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrs Donna Rees Roberts 
Ysgol Hafod Lon 

Parc Busnes Eryri 
Penrhyndeudraeth 

Gwynedd 
LL46 6LD 

 
Rhif ffon / Telephone Number – (01766) 772 140 

 
E.bost / E.mail – donnaroberts@gwynedd.llyw.cymru 



 

 

CROESO!   
 

Croeso i chi rieni, gofalwyr a disgyblion.  

Rwyf yn gobeithio bydd y prosbectws hwn yn rhoi gwybodaeth i chi am yr ysgol ac 
y byddwch yn mwynhau ei ddarllen.  

Mae Ysgol Hafod Lon yn ysgol sydd yn uchel ei pharch yn ein cymuned a thu 
hwnt. Mae hyn yn ganlyniad i waith caled ac ymroddiad holl staff yr ysgol, 
arweiniad ac anogaeth y corff llywodraethu ac yn bennaf oll cefnogaeth ac 
anogaeth y rhieni. Os ydych yn ystyried lleoliad i’ch plentyn yn Ysgol Hafod Lon 
mae’n bwysig cael gwybod cymaint ag y gallwch am yr ysgol, a dechrau da yw 
edrych ar y prosbectws.  

Fodd bynnag, gall ymweliad personol ag Ysgol Hafod Lon roi dealltwriaeth gwell 
i chi o ethos yr ysgol a’r cwricwlwm a gynigir. Yr wyf yn fwy na hapus i chi ddod 
i’r ysgol i ymweld â ni, naill ai ar eich pen eich hun neu gyda’ch mabn neu merch. 
Mae croeso i chi yn ogystal ddod yn ôl eto neu ffonio os oes gennych gwestiynau 
neu bryderon.  

Mae’n bwysig bod yr ysgol a’r cartref yn gweithio gyda’i gilydd er lles eich plentyn 
a’ch bod yn teimlo’n gyfforddus gyda’r penderfyniad a wnewch.  

Mae llawer o ymwelwyr yn adrodd ar y croeso a dderbyniant yn Ysgol Hafod Lon, 
y myfyrwyr cwrtais cyfeillgar a’r awyrgylch braf, cartrefol a chynhyrchiol o fewn yr 
ysgol. 

Rydym yn ymfalchio mewn bod yn gymuned ddysgu fywiog hapus lle mae pawb 
yn cael ei werthfawrogi fel unigolyn a’u trin gyda pharch. Rydym wedi ymrwymo i 
ddarparu profiadau addysgol perthnasol o ansawdd uchel ar gyfer ein holl 
ddisgyblion. 

Yn gywir,  

Mrs Donna Rees Roberts, Pennaeth  

 



LLYWODRAETHWYR 
Croeso gan y Cadeirydd:  

Croeso i adran y Llywodraethwyr  

Fel rhan-ddeiliaid, ‘rydym yn falch iawn o Ysgol Hafod Lon a’r hyn sydd yn cael ei gyflawni yma. 
Mae’r Llywodraethwyr yn credu yn y dysgu, yr addysgu ac yn fwy na dim yn y plant sydd yn 
mynychu’r Ysgol. Mae angen sicrhau yr addysg gorau posib i holl blant yr ysgol, gyda’r angen i 
wneud hynny mewn ffordd sensitif, hapus a diogel.  

Rydym yn cyd-weithio fel Corff Llywodraethwyr, Staff, Rhieni a Disgyblion mewn tîm i sicrhau 
bod popeth yn gweithio.  

Mae gan y Corff Llywodraethu gyfrifoldeb i wneud yn siwr bod yr Ysgol yn cael ei redeg yn 
effeithiol, yn gweithredu o fewn y fframwaith sydd wedi ei osod trwy ddeddf gwlad, a bod 
Polisiau yr Ysgol, Cyngor Gwynedd, a Llywodraeth Cymru yn cael eu gweithredu.  

Mae’r corff Llywodraethu yn cyfarfod o leiaf unwaith y tymor gyda nifer o gyfarfodydd is-
bwyllgorau yn ychwanegol.  

Yn ein cyfarfodydd ‘rydym yn archwilio beth mae’r ysgol eisiau ei gyflawni. Mae gennym 
gyfrifoldeb i herio y Pennaeth, i ddangos tystiolaeth i ni fel Llywodraethwyr, bod yr holl Ysgol yn 
gweithio’n galed i sicrhau bod y disgyblion yn cyflawni hyd gorau ei gallu.  

Mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau bod cyllid yr ysgol mewn trefn, a bod yr arian a dderbynnir yn 
cael ei wario yn ddoeth.  

Credwn fod gennym Ysgol arbennig iawn yma, a croesawir rhieni/gwarcheidwad i ddefnyddio’n 
polisi ‘drws agored’ i drefnu gyda’r Ysgol i ddod i mewn i drafod unrhyw fater.  

Llawer o ddiolch am ddarllen yr Adran hon.  

Mr Gwynfor Owen (Cadeirydd)  

 

                                                      

 

 

 

 

 



LLYWODRAETHWYR  
 

Corff Llywodraethwyr Ysgol Hafod Lon 2020-
2021 

 

 
Mr Gwynfor Owen 
 
Mr Gareth Thomas  
 
Mrs Llinos Williams  
 

           Mr Pete Evans  
 
Mr Deio Brunelli  
 
Mrs Ffion ap Tomos  
 
Mr Brian Jones  
 
Mrs Sian Catrin Williams  
 
Mrs Donna Roberts  
 
Mrs Catrin Evans  
 
 
 
 
 

 
 

 
Cadeirydd / Cymuned   
 
Is-gadeirydd – Cyngor Gwynedd  
 
Cynrychiolydd Rhieni  
 
Cynrychiolydd Rhieni  
 
Cynrychiolydd Staff Dysgu  
 
Cynrychiolydd Staff Ategol  
 
Cymunedol  
 
Cymunedol  
 
Pennaeth  
 
Clerc  
 
 
 
 
 
 
 



Hafod Lon Staff 
 

UWCH DÎM RHEOLI   
 
Mrs Donna Rees Roberts 
Miss Yvonne Moseley 
Miss Carys Nuttall 
Mrs Sian Watson  

 
 
Pennaeth  
Dirprwy  
Pennaeth Cynorthwyol Cynradd  
Pennaeth Cynorthwyol Uwchradd 

 
ATHRAWON  
Miss Yvonne Moseley 
Miss Anwen Roberts  
Miss Alys Burford  
Miss Katheryn Burford  
Mrs Bethan Hughes  
Mrs Rhian Rogers  
Miss Carys Nuttall  
Miss Jess Salisbury  
Mrs Morwenna Philips  
Mr Deio Brunelli  
Mr Alan Jones  
Mrs Sian Watson  
Mr Meilyr Wyn  
-------------------------------------------------- 
GOFALWR  
Mr Mark Jones 
-------------------------------------------------- 
UWCH GYMORTHYDDION  
Mrs Ruth Selman 
Miss Zoe Day 
Miss Shelby Hughes  
-------------------------------------------------- 
SWYDDOGION GWEINYDDOL  
Mrs Catrin Evans 
Miss Lisa Jones  
ARBENIGWR ABA   
Mrs Stephanie Hughes  
 

 
CYMORTHYDDION DOSBARTH  
Miss Sian Angharad Williams  
Miss Gwennan Jones 
Ms Rachel Jones  
Ms Nicola Evans  
Mrs Siobhan Hannah  
Mrs Ffion ap Tomos  
Miss Glenda Jones  
Miss Sarah O’Neill  
Mrs Eirian Dascalu  
Miss Esyllt Haf Williams  
Mrs Eleri Tester  
Mrs Sian Parry 
Miss Gwenfair Jones  
Mrs Catherine Hughes  
Ms Sarah Jones  
Miss Non Owen  
Miss Carwen Roberts  
Mrs Nia Wyn Evans  
Miss Ceris Jones  
Miss Cari Williams  
Mrs Tash Owen  
Miss Tesni Jones  
Ms Catrin Ll. Jones 
Miss Kelly Jones  
Mrs Sian Morris  
Miss Sara O’Neill  
Mrs Sian A. Hughes  
Miss Gemma Roberts  



CYMORTHYDDION DOSBARTH 
YCHWANEGOL RHAN AMSER  
Miss Mared Humphries  
Miss Sioned Gayther  
Miss Cet Williams  
 

Mr Cian Evans  
Mrs Iola Kacar  
Miss Cet Williams  
Mr Cameron Jones 
Mrs Tracey Hughes-Evans  
Mr Gethin Jones  
Mr Darren Parry  
Miss Lisa Williams  
Mrs Liz Robyns  
Mrs Sue Hughes  
Mrs Emma Bracegirdle  

 

 

 

 

 

 

 



GWYLIAU YSGOL – YSGOLION CYNRADD AC ARBENNIG 2020-2021  

TYMOR : 

Hydref 2020   1 Medi 2020 - 18 Rhagfyr 2020 

Gwanwyn 2021  4 Ionawr 2021 - 26 Mawrth 2021 

Haf 2021   12 Ebrill 2021 -  16 Gorffennaf 2021  

BYDD YR YSGOLION YN AIL-AGOR AR DDYDD MERCHER, 1AF O MEDI 2021 : 

26 – 30 Hydref 2020    (Hanner Tymor) 

21 Rhagfyr 2020 – 1 Ionawr 2021  (Gwyliau Nadolig) 

15 – 19 Chwfror 2021    (Hanner tymor) 

29 Mawrth – 9 Ebrill 2021   (Gwyliau Pasg) 

3 Mai 2021     (Gwyl Banc Mai) 

31 Mai – 4 Mehefin 2021   (Hanner Tymor) 

21 Gorffennaf – 31 Awst 2021   (Gwyliau Haf) 

BYDD YR YSGOLION YN AIL-AGOR AR DDYDD MERCHER, 1AF O FEDI 2021 I ATHRAWON A 
DYDDIAD I’R DISGYBLION I’W GADARNHAU. 

NIFER O DDYDDIAU YMHOB MIS Y BYDD YR YSGOLION AR AGOR: 

Medi 2020  22 
Hydref 2020  17 
Tachwedd 2020 21  
Rhagfyr 2020  14 
Ionawr 2021  20 
Chwefror 2021 15 
Mawrth 2021  20 
Ebrill 2021  15 
Mai 2021  19 
Mehefin 2021  18  
Gorffennaf 2021 14 
              ----- 
             195 
                                      ----- 
1 Medi 2020 – Diwrnod Hyfforddiant  
4 diwrnod Hyfforddiant  
Daw hyn  â’r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190. 
Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd 
Tymor yr Haf.  
 



Strwythur staffio                                                            

Pennaeth  
 
  

                                                    Dirprwy  

 

Pennaeth Cynorthwyol Cynradd                                  Pennaeth Cynorthwyol Uwchradd 

 

                                                                        Athrawon  

 

                                                       Uwch Gymorthyddion (lefel 4) 

 

         Cymorthyddion (Lefel 3)  

 

                                                               Cymorthyddion (Lefel 2) 

SWYDDOGAETHAU STAFF DOSBARTH FEL A GANLYN: 

ATHRAWON – Mae Athrawon yn gyfrifol am eu dosbarth cofrestru ac fel arfer am 
o leiaf un maes cwricwlwm y maent yn ei arwain trwy’r ysgol. Mae peth 
arbenigedd pwnc neu addysgu tîm yn disgwydd os yw hynny’n briodol. 
CYMORTHYDD LEFEL 4 – Mae cymorthyddion Lefel 4 yn cefnogi’r athrawon drwy 
gyflenwi yn ystod cyfnodau Cynllunio, Paratoi ac Asesu.  

CYMORTHYDDION ADDYSGU LEFEL 3 -  Mae’r aelodau hyn yn cefnogi’r athrawon 
a chyflwyno’r cwricwlwm ar adegau, gan sicrhau bod y disgyblion yn cael 
mynediad at addysg. Maent hefyd yn arwain y cynorthwywyr addysgu yn eu rolau 
o fewn yr ysgol. 

CYNORTHWYWYR ADDYSGU LEFEL 2 – Mae’r aelodau hyn yn cynorthwyo 
athrawon a chynorthwywyr dosbarth gan fod yn gyfrifol am ystod o dasgau yn 
ystod y diwrnod ysgol. Byddant hefyd yn gweithio gydag unigolion neu grwpiau 
bach o ddisgyblion. Eu prif ffocws yw i alluogi disgyblion i gael mynediad i’w 
haddysg.  



TREFN Y DYDD  
Mae’r ysgol yn agor am 9 yb a bydd rhaid i’r plant aros yn y cerbydau Cludiant nes 
fydd y drysau ar agor. Ar ddiwedd y diwrnod ysgol bydd y plant yn cael eu 
hebrwng i’r cerbydau gan aelodau o’r staff. open.  

 
AMSER 

 
GWEITHGAREDD  

 
9.00 

 
Drysau yn agor  

 
9.00 – 10.30 
 

 
Sesiwn 1 

 
10.30 – 10.45 
 

 
Hunan Ofal  

 
10.45 – 11.00 
 

 
Amser Egwyl  

 
11.00 – 12.00 
 

 
Sesiwn 2 

 
12.00 – 12.30 
 

 
Cinio  

 
12.30 – 1.00 
 

 
Amser egwyl  

 
1.00 – 2.30 
 

 
Sesiwn 3 

 
2.30 – 2.45 
 

 
Amser egwyl  

 
2.45 – 3.15 
 

 
Sesiwn 4 

 
3.15 

 
Amser mynd adref  
 

 



 

MYNEDIAD  
 

Mae gofyn i rieni sydd yn cysidro ceisio am leoliad eu plentyn yn yr ysgol wneud 
hyn trwy Panel Cymedroli yr Awdurdod Lleol. Unwaith mae lle eich plentyn wedi 
ei benderfynu mae croeso i chi ddod ar ymweliad i’r ysgol. Cysylltwch â’r ysgol i 
wneud trefniadau wrth ffonio (01766)772140.  

Mae’r ysgol yn derbyn plant blwyddyn meithrin rhan amser os yw’r plentyn wedi 
cyrraedd ei benblwydd yn dair oed erbyn 1 Medi, sef dechrau’r flwyddyn ysgol 
honno. Bydd yr ysgol yn derbyn plentyn yn llawn amser os yw’r plentyn wedi 
cyrraedd ei benblwydd yn bedair oed erbyn 1 Medi, sef dechrau’r flwyddyn ysgol 
honno. (Yn ôl y gyfraith mae angen i blentyn fynychu’r ysgol yn llawn amser o 
ddechrau’r tymor yn dilyn ei phenblwydd yn 5 oed).  

Mae gan holl ddisgyblion sy’n mynychu Ysgol Hafod Lon anghenion dysgu 
ychwanegol. Mae gan y mwyafrif Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig neu 
Cynllun Datblygu Unigol cyn iddynt ddechrau’r ysgol, ond ar adegau bydd plentyn 
yn mynd drwy’r broses o gael datganiad ac yn yr achos hwn efallai y byddwn yn 
darparu lle yn yr ysgol tra mae asesiad aml-broffesiynol yn cael ei gwblhau. Gall 
plant gael eu cyfeirio at Hafod Lon ar unrhyw gyfnod o’u haddysg. H.y. yn eu 
blwyddyn meithrin neu hyd at Flwyddyn 14 (os yn briodol).   

Mae disgyblion yn cael lle yn Hafod Lon drwy Banel Cymedroli, Cyngor Gwynedd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATGANIAD O GENHADAETH  
(Mission Statement) 

 

Bydd Ysgol Hafod Lon mewn partneriaeth â’r cartref a’r gymuned yn ymdrechu i 
gynnig addysg a dysgu cyffrous a heriol o’r radd uchaf a hynny o fewn 
amgylchedd hapus a chefnogol. Bydd hyn yn annog y disgyblion i barchu a 
gwerthfawrogi eu hunain, i fedru dathlu eu llwyddiannau a’u hetifeddiaeth 
diwylliannol a datblygu sgiliau annibyniaeth fydd yn eu galluogi i lwyddo i 
gyrraedd eu llawn botensial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysgu, chwerthin, chwarae a helpu ein gilydd 

 

 



Amcanion a Nodau  
Amcanion  

Sicrhau hawliau cyfartal o ran mynediad i gwricwlwm eang, cytbwys a phriodol 
sy’n hyrwyddo ystod lawn o ddysgu, cyfathrebu a sgiliau bywyd sy’n galluogi 
disgyblion i wireddu eu potensial ac yn eu helpu i baratoi ar gyfer annibyniaeth.  

• Darparu therapi cymunedol, cefnogi a gosod canllawiau mewn un lle. 

Nodau  

• Darparu amgylchedd addysgol sy’n hapus, sy’n canolbwyntio ar y disgybl yn 
hyblyg ac yn ymatebol, gan ddarparu cyfle cyfartal i bawb.   

• Creu amgylchedd ddiogel, cadarnhaol a hapus lle gall disgyblion fireinio a 
datblygu sgiliau ym mhob maes a fydd yn eu paratoi ar gyfer bywyd y tu 
hwnt i Ysgol Hafod Lon.  

• Meithrin disgwyliad cadarnhaol – gan alluogi ein disgyblion i gyflawni eu 
llawn botensial.  

• Integreiddio anghenion therapi ein disgyblion gyda gwaith yn yr ystafell 
ddosbarth trwy ddarparu cefnogaeth a hyfforddiant ar y safle. 

• Sicrhau bod polisi dwyieithog Awdurdod Addysg Gwynedd yn cael ei 
weithredu yn briodol i alluogi pob disgybl i gael profiad o amgylchedd 
ddwyieithog.  

• Galluogi’r cyfle i’r disgyblion chwarae rhan lawn yn eu cymuned, ysgolion a 
cholegau lleol a’r byd ehangach.  

• Datblygu arferion cynhwysol o fewn Ysgol Hafod Lon a’r gymuned 
ehangach.  

• Datblygu prosiectau sy’n hyrwyddo dinasyddiaeth, y dimensiwn 
rhyngwladol a byw’n iach.  

• Ysgol Iach  
 

Mae’r ysgol wedi cyrraedd Cam 4 Cynllun Ysgol Iach Gwynedd ac yn awr yn 
gweithio tuag at Cam 5.  

 



Amgylchedd Ysgol  
 
Mae Ysgol Hafod Lon wedi ei lleoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri ar barc 
busnes ym mhentref Penrhyndeudraeth.  
Mae’r ysgol yn ffodus o gael adeilad newydd 21 Canrif gydag adnoddau 
arbenigol fwyaf diweddar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae Ysgol Hafod Lon yn cynnig nifer o adnoddau arbenigol yn cynnwys Pwll 
Hydrotherapi; Dwy ystafell Synhwyrol; Therapi Adlam; Celf a Dylunio a Thechnoleg; 
Ystafell Gerdd; Ystafell Menter ac Ystafell Technoleg bwyd; Ystafell chwarae 
meddal. Ystafell Therapi; Ystafell meddygol; Ystafell gyfarfod; Ystafell Rieni.  
Mae’r ystafelloedd dosbarth yn ystafelloedd braf. Mae gan bob dosbarth ystafell 
waith 1:1, toiled, lle i gadw cotiau, storfa fawr, ardal chwarae dan do a cegin i 
rannu rhwng pob dau ddosbarth.  
Mae gan disgyblion dosbarth ôl-16 ystafell gyffredin (Common Room).  
Toiledau – yn ogystal a toiledau ymhob dosbarth mae toiledau merched a bechgyn 
i’w gweld yn yr adran uwchradd ynghyd a ystafelloedd newid a cawodydd ar gyfer 
newid i wersi addysg gorfforol.  
Yn ogystal mae tair ystafell hylendid, un yn y Cyfnod Sylfaen, un i cyfnod allweddol 
2 ac un yn yr Uwchradd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosbarth Cyfnod 
Sylfaen 

Dosbarth Uwchradd 



 
Ystafell Chwarae Meddal  
Yma gall y disgyblion ymarfer sgiliau motor mawr. Mae pob arwyneb yn feddal 
fell gall y disgyblion gael hwyl mewn amgylchedd ddiogel.  
Bydd rhai o’r disgyblion yn ymarfer sgiliau ffisiotherapi hefyd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ystafelloedd Synhwyrol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae dwy ystafell synhwyrol yn yr ysgol. Mae’r ddwy wedi’u chynllunio’n 
benodol fel man tawel i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau synhwyraidd trwy 
amrywiaeth o wrthrychau ysgogol. Mae’r ystafelloedd yn rhoi cyfleoedd eang i 
ddisgyblion ddysgu drwy ddefnyddio eu synhwyrau yn cynnwys gwaith achos 
ac effaith, symbyliaid symudol, cyfathrebu a cyswllt llygaid.  
 
 
 
 
 
 

   
 



 
Pwll Hydrotherapi 
Mae tystiolaeth wedi profi y gall disgyblion gydag anghenion ychwanegol elwa 
o ddefnyddio pwll hydrotherapi.  
Gall Hydrotherapi ar defnydd o offer rhyngweithiol amlsynhwyraidd 
gynorthwyo disgyblion ag awtistiaeth neu anghenion arbennig eraill i wella eu 
gallu corfforol a gwybyddol.  
Gall y pwll gael ei ddefnyddio i dawelu neu ysgogi disgybl a drwy ddefnyddio’r 
sain a’r goleuadau synhwyrol gallwn ddefnyddio’r pwll fel adnodd dysgu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd rhai disgyblion yn defnyddio’r pwll i gwblhau ymarferion ffisiotherapi. Yn 
ogystal a defnydd o’r Pwll Hydrotherapi mae nifer o’r disgyblion yn elwa o 
wersi nofio yn Ganolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog yn wythnosol.  
Gall disgyblion gael mynediad i’r pwll drwy ddefnyddio grisiau, hoist nenfwd 
neu ‘Dipper Hoist’.  
 
 
 
 
 



Ystafell Ddosbarth Rhyngweithiol  
Mae’r ystaell yma yn rhoi symbyliad aml-synhwyrol llawn i’r disgyblion. Mae’r 
dechnoleg sydd yn yr ystafell yma yn gweithio drwy ymateb i symudiadau’r 
disgyblion.  
Mae’r amgylchedd rhyngweithiol yn annog disgyblion i gymeryd rhan ar 
unrhyw lefel mewn taith hudol o ddarganfod beth bynnag fo’i oedran neu 
gallu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Therapi Adlam (Rebound Therapy) -  
Mae Therapi Adlam yn golygu defnydd therapiwtig o drampolîn. Gellir 
defnyddio Therapi Adlam gyda amrywiaeth o anghenion. 
Mae llawer o fanteision i Therapi Adlam sydd yn cynnwys ymlacio’r cyhyrau, 
gwella ystym y corff, annog cyfathrebu, gwella cyswllt llygaid, hybu hyder a 
hunan barch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae sgrin rhyngweithiol ar y nenfwd sydd yn ymateb i symudiadau’r 
disgyblion.   
 
Ystafell gelf a dylunio a thechnoleg - Art and design and technology room    
Yma gall disgyblion ddatblygu eu sgiliau creadigol o beintio llun i ddylunio a 
gwneud nyth adar allan o goed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tir yr ysgol -  
Mae nifer o ardaloedd tu allan gall y disgyblion fanteisio arnynt.  
Ardal Cyfnod Sylfaen – yma gwelir ardaloedd tywod a dŵr, offer chwarae 
megis siglen a sleid a thren bach bren.  
Cyfnod Allweddol 2 – Gwelir siglen, offer dringo a cylchfan.  
 
 
 
  
 
 
 
Ardal Synhwyrol  – yma mae planhigion synhwyraidd, offerynnau cerdd a 
ampitheatr i berfformio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ardal Rhedeg – cae rhedeg 100m  
 
 
 
 
 
 
 
Trim Trail  
Ardal i ddisgyblion ddatblygu sgiliau dringo a chadw cydbwysedd.  
 
 
 
 
 



 
 
Ardal Cyfnod Allweddol 2 -  cynnwys fframs ddringo, cae chwarae aml-
bwrpas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgol Goedwig  
Rydym yn ffodus o gael coedwig ar dir yr ysgol. Rydym ar hyn o bryd yn 
gweithio gyda ‘Wild Elements’ i dacluso a chlirio’r ardal, datblygu arbenigedd 
staff a cynnig sesiynau blasu i’r dsigyblion  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyma rhai o’r disgyblion wedi creu 
murlun yn chwilio am y Gruffalo yn y 
goedwig.  

  
Rhandir  – yma mae disgyblion yn cael profiad o arddio gan dyfu planhigion o 
bob math. Rydym yn gobeithio datblyg’r ardal yma ymhellach yn y dyfodol gan 
gynnig cyfleoedd i werthu’r cynnyrch yr ydym yn ei dyfu.  
Mae gan yr ardal Ddôm Eco yn ogystal a gwelyau plannu uchel.  
 
Caffi Hafod Lon – Mae’r caffi wedi ei leoli yn dderbynfa yr ysgol. Mae yn cael 
ei ddefnyddio i ddysgu sgiliau gwaith a menter i disgyblion ôl-16. Ar y funud 
mae’r caffi yn agored i’r staff a disgyblion. Yn y dyfodol rydym yn gobeithio ei 
agor i’r cyhoedd.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GWISG YSGOL  
Mae gennym wisg ysgol ac rydym yn annog disgyblion iw’ gwisgo gan ein bod 
yn credu bod ein gwisg yn ychwanegu at ethos yr ysgol ac yn cynorthwyo 
gydag ymddygiad da a meithrin ymdeimlad cryf o berthyn ymysg y disgyblion.  
Mae gwisg ysgol Hafod Lon yn cynnwys crys polo glas golau a siwmper las 
tywyll. Gallwch archebu gwisg ysgol gan Lisa Jones yn swyddfa’r ysgol. Yn 
ogystal a gwisg newydd mae gan yr ysgol stoc o siwmperi a crysau-t ail law 
sydd ar gael i’w prynu am bris cystadleuol.  
Gofynnwn yn garedig i chi roi enw eich plentyn ar bob dilledyn.  
 
 
 

CYNGOR YSGOL 
Mae dau ddisgybl o bob dosbarth yn eistedd ar y Cyngor Ysgol. Mae’r Cyngor 
yn cyfarfod bob hanner tymor ac yn trafod materion a godir gan y disgyblion 
yn yr ysgol.  
Mae’r disgyblion yn cael eu hannog i siarad â chynrychiolwyr y Cyngor cyn y 
cyfarfod am faterion y maent am ei drafod. Gallant hefyd nodi ar bapur 
unrhyw byrderon sydd ganddynt fel dosbarth. Efallai y bydd y dosbarth neu’r 
disgybl yn aros yn ddienw.  
Mae pob safbwynt yn cael ei barchu, ei drafod a’i gofnodi yn y cyfarfod. Mae 
copiau o’r cyfarfod yn mynd i uwch-reolwyr yr ysgol. Mae’r Pennaeth yn 
ymateb i’r cyngor a drwy wahoddiad yn cwrdd â hwy i drafod y pwyntiau a 
godwyd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISGYBLION SYDD YN TROSGLWYDDO 
Mae’r ysgol yn ceisio sicrhau bod unrhyw bontio yn digwydd mor llyfn â phosib 
i ddisgyblion trwy:  

• Drefnu amseroedd ar gyfer y disgyblion i gwrdd â staff a disgyblion yn 
eu dosbarth newydd.  

• Annog dilyniant yn y cwricwlwm, dulliau addysgu a threfniadaeth yr 
ystafell ddosbarth.   
 

Mae adolygiadau trosglwyddo yn cael eu cynnal yn ystod Blynyddoedd 9 a 14 i 
gynllunio’r ffordd ymlaen ar gyfer y disgyblion hŷn. Mae asiantaethau allanol 
yn cael eu gwahodd i’r adolygiadau hyn yn ogystal â’r rhieni a’r disgyblion eu 
hunain.  
 

ADOLYGIADAU BLYNYDDOL 

Mae Ysgol Hafod Lon yn cynnal adolygiadau i adolygu Darpariaeth y disgyblion 
yn flynyddol.  
Mae’r ysgol yn sefydliad sydd yn canolbwyntio ar yr unigolyn.    
Mae Adolygiad ‘Plentyn Ganolog’ yn:  

• Gwrando ar farn a dymuniadau eich plentyn  
• Helpu eich plentyn i feddwl am yr hyn sy’n bwysig iddynt  
• Meddwl am yr hyn sy’n gweithio ac nad ydynt yn gweithio  
• Sicrhau bod eich plentyn yn cael y cymorth gorau gan bawb sydd yn ei 

adnabod gan gynnwys chi fel rhieni/gofalwyr, yr ysgol a gweithwyr 
proffesiynol eraill. 

Os ydych eisiau mwy o fanylion am y broses Adolygu mae pamffled ar gael 
yn yr ysgol.  

 
 
 



Rheolau Ysgol  
Ein nôd yw creu a chynnal amgylchedd addysgol hapus a chadarnhaol ar gyfer 
pawb. Mae’r ysgol wedi mabwysiadu ymagwedd gadarnhaol tuag at reoli 
ymddygiad disgyblion a rydym yn mynd ati i annog ymddygiad da a meithrin 
hunan-barch y disgyblion. Rydym yn cydnabod bod ymddygiad da yn 
angenrheidiol ar gyfer addysgu effeithiol a dysgu a chymdeithasu pleserus.  
 
Mae’r disgyblion wedi cael rhan llawn mewn gosod arweiniad ar gyfer y math o 
ymddygiad gadarnhaol sydd yn ddisgwyliedig ohonynt ar gyfer pob lleoliad yn yr 
ysgol. 
 

                                                                                     
 
Mae ethos o garedigrwydd, cwrteisi a parch yn cael ei annog drwy’r ysgol a mae 
disgyblion sydd yn arddangos ymddygiad da yn derbyn amrywiaeth o wobrau:  

• Canmoliaeth, Stampiau, sticeri a / neu dystysgrifau, Seren yr wythnos 
• Credydau, Neges neis / Gair o ganmol, Gwobr y Pennaeth  

Ar rai adegau mae rhai disgyblion angen strategaethau ychwanegol i ddelio gyda 
ei ymddygiad a’i emosiynau. Bydd y tîm ymddygiad yn cydweithio gyda rhieni, 
staff yr ysgol a ble mae’n bosib y disgybl i lunio cynllun i hyrwyddo ymddygiad 
bositif.  
 
Mae copi o Bolisi Cefnogi Ymddygiad Positif ar gael drwy gais.  

 



Y CWRICWLWM  
Gyda Cwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei ddatblygu ar gyfer 2021 a Deddf 
Anghenion Dysgu Ychwanegol wedi ei gyhoeddi mewn ffurf drafft mae angen 
sicrhau bod ni fel ysgol yn arweinwyr ac yn athrawon yn barod ar gyfer y dyfodol.  
Mae angen Cwricwlwm sydd yn bersonol ar gyfer pob dysgwr, ac yn cynnwys 
llwybrau dysgu unigol sydd yn arwain tuag at gymwysterau gwerthfawr.  
 

                                                                                                                                                     
Blynyddoedd Cynnar a Cyfnod Sylfaen – darganfod a blasu.  
 
Bydd dysgwyr yn dilyn cwricwlwm y cyfnod Sylfaen trwy eu blynyddoedd cynnar a blwyddyn 1. Mae’r 
cwricwlwm yma yn un datblygiadol a fydd yn chwarae rôl diagnostig drwy sefydlu pa un o Gwricwlwm 
Hafod Lon y bydd y disgybl yn cychwyn yn cyfnod Allweddol 2. Y pedwar prif ffocws o’r cwricwlwm 
blynyddoedd cynnar a cyfnod Sylfaen yw – Cyfathrebu, Iaith a Llên, Mathemateg a rhif, Datblygiad 
Corfforol ac Addysg Besonol a Chymdeithasol. 
Cwricwlwm Anffurfiol   
Cysylltu ac ymateb  

Cwricwlwm LLed-ffurfiol 
Cwricwlwm sydd wdi ei seilio ar 
sgiliau byw.  

Cwricwlwm Ffurfiol  
Cwricwlwm wedi ei addasu 
sydd yn pwysleisio sgiliau 
bywyd. 

• Cyfathrebu  
• Fy ngwybyddiaeth  
• Fy ngofal ac 
annibyniaeth  
• Fi a fy nghymuned  
• Fy nghorff  

• Cyfathrebu  
• Fy meddwl  
• Fi fy hun / fy nghorff 
• Sut mae’r  byd yn gweithio  
• Fy creadigrwydd 
• Fi a fy nghymuned  

• Iaith a Chyfathrebu  
• Mathemateg a chyllid  
• Dealltwriaeth o’r byd  
• Sgiliau bywyd  
• Datblygiad personol a   
chymdeithasol  
• Datblygiad creadigol  
• Iechyd a Lles 

Cwricwlwm 16-19  
 
Mae’r cwricwlwm hwn yn hynod bersonol ac yn cwmpasu amrywiaeth o lwybrau dilyniant unigol, er 
mwyn cefnogi’r broses o bonito I fywyd y tu hwnt I Hafod Lon.  

 
Gwelir cynllun uchod o Gwricwlwm newydd ar gyfer Hafod Lon o Fedi 2019 
ymlaen. Bydd y Cwricwlwm yn sicrhau bod y plentyn yn ganolog i’r cynllunio ac 
yn sicrhau Cwricwlwm cytbwys fydd yn cwrdd a anghenion y plentyn cyflawn.  
 
 
 

Trosolwg o’r Cwricwlwm  



  
 
 
 
 
 
Yn ogystal at Cwricwlwm Hafod Lon bydd Fframwaith ‘Gyrfaoedd a byd gwaith: 
fframwaith i rai 11 i 19 oed yng Nghymru’ yn cael ei dilyn. Mae hyn yn cael ei 
gyflwyno drwy Ymweliadau Cysylltiedig â Gwaith a lleoliadau a thrwy’r Llwybrau 
Dysgu 14-19’. 
Mae mentergarwch yn elfen bwysig arall a gwelir dwy Fenter ar hyn o bryd yn 
rhedeg yn yr ysgol er engraifft Paned Penrhyn – y caffi a Cardiau Llon sydd wedi 
eu datblygu drwy grant Llwyddo’n Lleol. 
Yn CA4 mae’r cymwysterau achrededig canlynol yn cael eu cynnig lle bo’n briodol:  
· Agored Cymru 
· Achrediad Uned – Tystysgrifau Galwedigaethol AQA 
· ASDAN - Transition Challenge, Sensori, Efydd, Arian  
Cymhwyster Efydd ac Arian Dug Caeredin  
 
O fis Medi 2019 byddwn yn ogystal yn cynnig i ddisgyblion ddilyn cyrsiau byr o’u 
dewis megis harddwch, gwaith coed, cynnal a chadw, arlwyo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfnod Allweddol 4 ac Ôl-16 



 
 

GYRFAOEDD 
Mae Addysg Gyrfaoedd yn Ysgol Hafod Lon yn helpu ein myfyrwyr i ddatblygu’r 
wybodaeth a’r sgiliau a fydd yn eu helpu i wneud y defnydd gorau o’u galluoedd 
mewn dysgu ac yn gweithio drwy gydol eu hoes.  
Mae cysylltiad clos rhwng y cwmni gyrfaoedd, yr ysgol a’r Swyddog Gyrfa Cymru 
sydd yn ymweld a’r ysgol, rhieni a disgyblion yn rheolaidd. Bydd Swyddog profiad 
gwaith estynedig, Mr Carwyn Jones, yn cynorthwyo gyda lleoliadau hir-dymro ar 
gyfer y disgyblion ôl-16. 
Dylai Addysg Gyrfaoedd ddarparu’r addysgu, dysgu, gwybodaeth a chyngor sy’n 
helpu pobl ifanc i:  

• Gynyddu eu hunanymwybyddiaeth a nodi eu hanghenion datblygu personol 
(Hunan-ddatblygiad) 

• Dod yn ymwybodol o newid cyfleoedd gyrfa yn y farchnad lafur (Exploration 
Gyrfa) 

• Datblygu sgiliau mewn cynllunio gyrfa sy’n eu helpu i wneud dewisiadau a 
rheoli eu datblygiad gyrfa (Gyrfa Rheoli) 

•  

PROFIAD GWAITH  
Ble mae yn bosib bydd yr ysgol yn ceisio rhoi cyfleoedd profiad gwaith I ddisgyblion 
ôl-16.  

 
Bydd y profiadai yma yn : 
 
 

• Paratoi’r disgyblion i fod mor annibynnol â phosibl.  
• Datblygu sgiliau sydd yn ddefnyddiol mewn bywyd bob dydd.  
• Darparu disgybl at sefyllfa waith ar ôl iddo/iddi adael ysgol. 
• Bydd y disgyblion yn cadw ffeil fanwl o’i profiad gwaith ac yn cael 

ymweliad monitro gan aelod o staff yr ysgol.  
 
 
 
 
 
 



MENTERGARWCH  
 
Mae gan Ysgol Hafod Lon berthynas agos gyda’r gymuned. Mae 
Mentergarwch yn cryfhau y berthynas yma drwy ddarparu gwasanaeth i’r 
gymuned drwy gynnnig gwasanaeth Paned Penrhyn yn y caffi a’r menter 
cardiau Cardiau Llon. Yn ogystal mae Menter yn datblygu sgiliau menter a 
busnes ein disgyblion. O dan oruchwyliaeth byddent yn cymryd rôl o 
ddatblygu busnesau bach a dod â byd busnes a menter yn fyw.   
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ADDYSG GREFYDDOL A 
CHYDADDOLI  

 
Mae Addysg Grefyddol yn cael ei ddysgu fel bod disgyblion yn cael y cyfle i 
ddysgu am y byd y maent yn rhan ohono ac am werthoedd y bobl sy’n byw 
ynddo. Mae angen i ddisgyblion feithrin gofal a chonsyrn am yr holl bobl o 
wahanol safbwyntiau crefyddol ac i barchu pob unigolyn maent yn cwrdd. 
Mae gwrando ar y gwahanol safbwyntiau crefyddol yn eu galluogi i egluro 
drostynt eu hunain eu gwerthoedd a’u credoau eu hunain. Mae datblygiad 
moesol yn rhan bwysig iawn o addysg a dylai AG annog ein disgyblion i 
ystyried eu gweithredoedd ac agweddau mewn ffordd gytbwys, fel 
unigolion, grwpiau a chymunedau. Fel ysgol mae ein dull yn unol â maes 
llafur cytûn yr AALl. Mae’n cyd-fynd ag egwyddorion a esbonnir ym mholisi 
Addysg Grefyddol yr ysgol. Mae Addysg Grefyddol yn cael ei ddysgu mewn 
gwersi penodol a hefyd drwy ymagwedd fwy integredig. Y nod yw datblygu 
ysbrydolrwydd yn y disgyblion a’u hannog i ddod o hyd i gryfder cymeriad i 
wynebu amgylchiadau amrywiobywyd.  
 

Addoli ar y cyd:  
Cynhelir gwasanaeth ysgol gyfan yn y neuadd ar ddau fore yn ystod yr 
wythnos. Mae’r gwasanaethau boreol yn fodd o hybu datblygiad 
cymdeithasol a chyfathrebol yr unigolyn. Ar un o’r ddau fore byddwn yn 
cynnal gwasanaeth gwobrwyo a byddwn yn derbyn enwau plant sydd wedi 
gwneud ymdrech arbennig yn ystod yr wythnos a derbyniant dystysgrif am 
eu gwaith da.  
Dylai rhieni sydd am dynnu eu plant o wersi Addysg Grefyddol neu’r 
gwasanaethau yn gyfangwbl neu yn rannol gysylltu â’r pennaeth. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ADDYSG RHYW A 
PHERTHNASEDD 

 
Yn Ysgol Hafod Lon mae rhaglen addysg rhyw priodol yn cael ei ddarparu yn 
unol ag anghenion unigol ein disgyblion. Mae yn anelu at:  
Darparu gwybodaeth sylfaenol ynghylch iechyd rhywiol a datblygiad dynol. 
Sicrhau cyfleoedd i ddatblygu sgiliau cymdeithasol  
Rhoi ystyriaeth briodol i archwilio gwerthoedd ac agweddau  
Galluogi disgyblion i werthfawrogi gwerth teulu sefydlog, bywyd priodasol 
a chyfrifoldeb rhiant.  
Mae Deddf Addysg 1993 yn datgan bod rhaid cynnwys addysg rhyw i 
ddisgyblion oed uwchradd er bod dewis i’w gael ar gyfer oed cynradd. 
Mae’r dewis hwnnw i fyny i lywodraethwyr yr ysgol ond gall rhieni ddewis 
eithrio eu plant o unrhyw addysg rhyw sydd ddim yn gynwysedig yn y 
cwricwlwm cenedlaethol.  
Os ydych eisiau mwy o wybodaeth o gynnwys rhaglen addysg rhyw yr ysgol 
mae pamffled ar gael yn yr ysgol.    
 

IAITH YR YSGOL   
DWYIEITHRWYDD 

 
Defnyddir Cymraeg a Saesneg yn yr ysgol a dysgir y plentyn drwy cyfrwng 
iaith y cartref ac yn ôl anghenion y plentyn mewn cymdeithas ddwyieithog. 
Cymraeg yw prif iaith cyfathrebu’r ysgol ac anelir at gael pob disgybl i 
gyrraedd rhyw lefel o ddwyieithrwydd, lle bo hynny’n bosibl. Mae hyn yn 
cyd-fynd â pholisi iaith yr Awdurdod Addysg Lleol.  
 
 
 
 
 
 



ADDYSG BERSONOL A 
CHYMDEITHASOL  

 
Mae Addysg Bersonol aChymdeithasol yn anelu at ymdrin â’r agweddau 
allweddol sy’n ymwneud â pharatoi ein disgyblion i ddeall a gofalu am eu 
bywydau rwan, yn eu harddegau, ac fel oedolion. Y gobaith yw bod ethos yr 
ysgol hon sy’n pwysleisio ar awyrgylch ofalgar ac ystyriol yn datblygu parch 
tuag at yr unigolyn, gwerthfawrogi cyflawniadau pawb ac yn annog 
agweddau syn galluogi plant i wneud cyfraniad cadarnhaol at ein cymuned 
ac i fyw mewn cytgord ag eraill.  
Nod addysg besonol yw darparu cyfleoedd pellach i blant i gynyddu eu 
dealltwriaeth am eu cyrff a sut maent yn gweithio, hylendid personol, diet, 
sut i gadw’n heini, defnyddio/camddefnyddio cyffuriau, effeithiau ysmygu 
ac alcohol. Gwneir disgyblion yn ymwybodol o’r risgiau o beidio byw yn 
iach, yr hyn sydd ei angen ei wneud i gadw’n iach ac mae eu cyfrifoldeb 
personol yw i gyflawni hyn.  
Mae’r disgyblion yn cael cyfle i drafod materion sensitif mewn sesiynau 
amser cylch ac maent yn gallu gwrando, deall a dangos empathi tuag at eu 
cyfoedion.  
Mae pynciau trafod yn gyffredinol yn cynnwys pryfocio, bwlio, unigrwydd, 
gwahanu, profedigaeth, ofnau, caethiwed, ysgariad, fandaliaeth, dwyn a 
dweud celwydd.  
Ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn ysgol mae’r ysgol yn ymateb i 
anghenion pobl eraill trwy gefnogi elusennau ac apeliadau yn lleol ac yn 
rhyngwladol. Fel arfer, mae hyn yn cynnwys digwyddiad noddedig neu 
ddiwrnod dim gwisg ysgol sy’n golygu casgliad o roddion gan gymuned yr 
ysgol.  
 
 
 
 
 
 



CYFATHREBU  
 
Mae amrywiaeth o systemau yn cael eu defnyddio ar draws yr ysgol er 
mwyn cefnogi dulliau ein disgyblion o gyfathrebu. Mae arwyddion, 
symbolau, lluniau a gwrthrychau cyfeirio yn rhan hanfodol o’r iaith dydd i 
ddydd a chyfathrebu sy’n cael eu cynnal yn Ysgol Hafod Lon.  
Mae’r systemau canlynol yn cael eu defnyddio yn rheolaidd:- 
 

o Iaith y corff, mynegiant yr wyneb, pwyntio llygad, symudiad ‘motor’ 
manwl/gros.  

o Lleferydd – mynegiant llafar 
o Synau ac ystumiau llafar  
o Gwrthrychau cyfeirio – Makaton  
o Ffotograffau  
o PECS 
o Offer Technolegol  
o Datblygu Pasbort Cyfathrebu Personol  

               

GWAITH CARTREF  
 

Yn Ysgol Hafod Lon mae gwaith cartref ar gyfer disgyblion ar gael i’r rhieni 
hynny sy’n dymuno i’w mab/merch i ymgymryd ag astudio ychwanegol yn y 
cartref. Yn yr Adran Uwchradd mae gwaith cartref wedi ei osod lle y bo’n 
briodol, er mwyn cefnogi’r gwaith a wnaed yn y dosbarth ac i ddatblygu 
sgiliau y disgyblion. Gall fod ar ffurf llyfr ddarllen neu adnabod symbol er 
mwyn datblygu sgiliau perthnasol. Mae dyddiaduron dyddiol yn fodd o 
ddatblygu sgiliau cyfathrebu a chwestiynu eich plentyn ac rydym yn annog 
rhieni gymeryd rhan.  
Gan fod rhan gref o gwricwlwm yr ysgol yn ymwneud â datblygu sgiliau 
hunan ofal a byw, disgywlir i’r plant barhau i ymarfer y sgiliau hyn gartref. 
Rydym yn ddiolchgar am gydweithrediad y rhieni yn hyn o beth.  
 
 

 



GWEITHGAREDDAU 
ALLGYRSIOL  

 
Ystyrir bod gwaith allgyrsiol yn hanfodol i ddatblygiad y plentyn cyfan. Yn 
Hafod Lon, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau sy’n codi 
hunan-barch sy’n ehangu profiadau, sy’n datblygu hyder ac sy’n rhoi 
profiadau lle y gellir rhannu llwyddiant. Dyma rhai engreifftiau:  
Cystadlaethau  
Pêl fasged  Unihoc Pêl-droed 5 bob ochr  Rasus traws gwlad  
 
Urdd Gobaith Cymru – mae disgyblion ar draws yr ysgol yn cymryd rhan yn 
y cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd yn rheolaidd. Yn gyffredinol, rydym 
yn llwyddiannus iawn yn y maes hwn ac yn derbyn llawer o dystysgrifau 
cyflfawniad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae’r ysgol hefyd yn cymeryd rhan weithredol yn y gystadleuaeth 
Cerddoriaeth Greadigol a rydym wedi ennill y wobr 1af ar fwy nag un 
achlsyur.  
 
Chwaraeon Cenedlaethol -  Pob blwyddyn cynhelir chwaraeon arbennig ar 
gyfer plant ag anabledd o 10 i 19 mlwydd oed. Gwelir cystadlaethau:  
Nofio  Rhedeg Taflu pêl/shot Naid hir  
Bydd y chwaraeon yn cael eu cynnal am 4 diwrnod ym mis Gorffennaf naill 
ai ym Mangor neu yng Nghaerdydd.  
 

 



ADDYSG GORFFOROL  
 
Mae Ysgol Hafod lon yn cynnig y cyfle gorau posibl i bob disgybl i gymryd 
rhan mewn ystod mor eang o weithgareddau ag y bo modd. Gwneir 
darpariaeth ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon ac 
awyr agored – yn gystadleuol ac yn gymdeithasol, yn lleol ac yn 
genedlaethol. Maer’ gweithgareddau hyn yn aml iawn y tu allan i’r diwrnod 
ysgol arferol ac ar y cwricwlwm. O ganlyniad, mae disgyblion yn cymeryd 
rhan mewn gweithgareddau amser cinio, gyda’r nos ac ar benwythnosau, 
fel digwyddiadau chwaraeon preswyl megis y Gemau Cymreig arbennig, 
teithaiu preswyl gweithgareddau awyr agored megis Glan Llyn a Plas 
Menai.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prif nos Addysg Gorfforol a Gweithgareddau Awyr Agored ac Antur yn Ysgol 
Hafod Lon yw addysg y plentyn cyfan – ‘yn gorfforol, yn foesol, yn feddyliol 
ac yn gymdeithasol’. 
 
 



Cynllun Ysgol Iach  
Mae Ysgol Hafod Lon yn ran o Gynllun Ysgolion Iach Gwynedd. Mae’r ysgol 
wedi cyrraedd Cam 4 ac yn awr yn gweithio tuag at ennill Cam 5. Fel rhan 
o’r Cynllun Ysgol Iach rydym yn annog i’r disgyblion fyw a bwyta yn iach. 
Mae tair ffynnon ddŵr ar gael i ddisgyblion yn yr ysgol. 

 

Cinio Ysgol  
Mae’r ysgol yn darparu prydau ysgol danteithiol ac iachus ar gyfer ein 
disgyblion bob dydd. Cost gyfredol cinio ysgol yw £2.50 y dydd. Cesglir 
arian cinio ar ddydd Llun a dydd Gwener. Dylid rhoi’r arian neu’r sieciau yn 
yr amlenni pwrpasol a gwneud sieciau yn daladwy i ‘Cyngor Gwynedd’. Mae 
groeso i chi dalu hefyd drwy’r system ‘Gateway’, pamffled i’w gael yn yr 
ysgol. Mae prydau am ddim ar gael i bob plentyn o deuluoedd sy’n derbyn 
Cynhaliaeth Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith.  
Noder bod yr holl ddata Cinio Ysgol yn cael ei gasglu gan yr AALL. 
Mae’n well gan rai plant ddod â’u cinio eu hunain i’r ysgol. Gan ein bod yn 
rhan o Gynllun Ysgolion Iach Gwynedd dymunwn weld bwyd iach yn y 
bocsus bwyd, a dim diod ffisi na fferins.  
Os ydych yn dymuno newid o ginio ysgol i becyn bwyd gofynnwn yn garedig 
am wythnos o rybudd.  
Os oes gan eich plentyn anghenion diet cysylltwch ar ysgol i drafod.  
Rydym yn annog y disgyblion i yfed dŵr yn ystod y dydd ac mae ffynnon 
ddŵr ar gael yn y cyntedd.  
Siop Ffrwythau:  
Mae can y Cyngor Ysgol Siop Ffrwythau sydd yn gwerthu ffrwythau yn 
ddyddiol am 20c y ffrwyth.  
 
  
 
 
 
 
 
 



Asesu, Cofnodi ac 
adrodd  

 
Asesu – credwn fod asesu yn rhan annatod o’r broses ddysgu, ac mai ei 
bwrpas yn ein hysgol yw i gefnogi eich plentyn a’r athro wrth werthuso 
effaith y profiadau dysgu a ddarperir. Mae asesu yn darparu modd o gasglu 
gwybodaeth am gynnydd plentyn a gall adnabod ardaloedd all fod angen 
atgyfnerthu ymhellach. Defnyddir amrywiaeth o weithdrefnau asesu i 
ganiatau i athrawon i fireinio eu haddysgu a chyflwyno’r cwricwlwm i gynd-
fynd ag anghenion unigol ac anghenion y dosbarth cyfan. Mae ein holl 
disgyblion yn cael eu hasesu yn rheolaidd gan eu hathrawon dosbarth 
mewn ffordd anffurfiol parhaus wrth iddynt fynd ati i fynd i’r afael ‘r 
amrywiol weithgareddau sydd ar gael bob dydd. Yn ogystal â hyn mae 
gweithdrefnau profi mwy ffurfiol a statudol sy’n cael eu cynnal drwy gydol 
yr amser mae eich plentyn yn yr ysgol gyda ni. 
 
Cofnodi ac Adrodd – Er mwyn ateb y cwestiwn ‘Sut mae fy mhlentyn yn 
dod ymlaen yn yr ysgol?’ mae Ysgol Hafod Lon yn cynnig cyfleoedd i adrodd 
ar gynnydd yn rheolaidd. Yn naturiol gallwch wneud apwyntiad gydag athro 
eich plentyn ar unrhyw adeg, os ydych yn yn arbennig o bryderus neu os 
hoffech drafod mater penodol. Cynhelir nosweithiau rhieni o leiaf ddwy 
waith y flwyddyn sydd yn cynnig y cyfle i ymweld â’r ysgol i drafod cynnydd 
eich plentyn ynghyd â chytuno ar dargedau newydd yn y Cynllun Addysg 
Unigol. Mae Adroddiad ar yr holl bynciau a addysgir yn cael ei anfon adref 
yn flynyddol tua diwedd Tymor yr Haf. Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar 
asesiad yr athrawon dosbarth o berfformiad eich plentyn drwy gydol y 
flwyddyn. Mae pob rhiant yn gallu trefnu cyfarfod i drafod adroddiad eu 
plentyn gyda’r athro’r dosbarth os ydynt yn dymuno.  
 
Cofnod Cyrhaeddiad: - Rydym yn cyflwyno Ffeil Cynnydd Disgybl (Cofnod y 
Ffolder Cyrhaeddiad) o’r Meithrin hyd at ddiwedd addysg eich plentyn. 
Mae’r rhain yn gofnod o gyflawniadau academaidd pob plentyn: hunan 
asesiadau, samplau o waith, copiau o adroddiadau ac unrhyw chwaraeon 
neu gyflawniadau creadigol. Bydd y ffolder yn cael ei gyflwyno i bob disgybl 
ar ddiwedd eu blwyddyn olaf gyda ni.  
 



Polisi Cyfathrebu 
Ysgol/rhieni 

 
Mae’r ystod o gyfrifoldebau i ddisgyblion, rhieni/gofalwyr a staff yn Ysgol 
Hafod Lon yn eang ac amrywiol iawn. Un cyfrifoldeb y mae Ysgol Hafod Lon 
yn falch iawn ohono yw’r modd effeithiol ac effeithlon o gyfathrebu gyda 
rhieni.   
 
1. Mae’r ysgol yn darparu gwybodaeth ar gyfer ac yn cadw mewn cysylltiad 

â rhieni mewn amrywiaeth o ffyrdd, er enghraifft – prosbectws yr ysgol, 
cyfathrebu penodol trwy lythyr neu dros y ffôn, gwefan, nosweithiau 
rhieni, adolygiadau statudol, dyddiadur ysgol/cartref (nid ym mhob 
achos).  
 

2. Mae’r ysgol yn croesawu cyswllt â rhieni, gan rieni a gall hynny fod 
mewn amrywiaeth o ffyrdd, er enghraifft – llythyr, e-bost (wedi’i 
gyfeirio at yr ysgol), dros y ffôn, yn bersonol, mewn cyfarfodydd (fel 
adolygiadau statudol) neu trwy ddyddiadur/cartref ysgol (nid ym mhob 
achos).  
 

3. Fodd bynnag, fel ysgol, mae’r pwyslais yn ystod y diwrnod ysgol bob 
amser ar y plant, eu lles a’u addysg ac felly bydd cyfathrebu gyda rhieni 
yn cael ei gyfyngu yn ystod amser dysgu.  
 

4. Ble, ym marn yr ysgol, mae lefel y cyfathrebu, amseriad y cyfathrebu a 
natur y cyfathrebu yn anghymesur o ran anghenion neu amgylchiadau’r 
plentyn ac amser staff, bydd yr ysgol yn cadw at a rhoi canllawiau 
rhesymol ar waith.  
 

5. Bydd y dyddiadur cartref-ysgol rhyngweithiol yn cael ei ddefnyddio i 
ymdrin â materion sy’n codi yn ystod yr wythnos ysgol arferol. Nid yw’r 
dyddiadur yn gyfrinachol a bydd yn cael ei darllen/gweld gan bob aelod 
o staff (addysgu a’r rhai nad ydynt yn addysgu) yn y dosbarth. Efallai na 
fydd pob disgybl yn cael dyddiadur ysgol.  
 



6. Os oes unrhyw faterion y byddech yn dymuno aros yn gyfrinachol 
peidiwch ei ysgrifennu yn y dyddiadur. Gallwch gyfleu y wybodaeth yma 
drwy lythyr wedi ei farcio’n gyfrinachol a sydd wedi ei gyfeirio at 
aelodau perthnasol o staff.  
 

7. Ni all aelodau o staff dderbyn galwadau ffôn yn ystod y diwrnod ysgol. 
Gall negeseuon gael eu gadael gyda staff gweinyddol yr ysgol yn 
swyddfa’r ysgol a bydd eich galwad yn cael ei ddychwelyd gan y person 
mwyaf priodol a fydd yn ymdrechu i wneud hynny ar yr un diwrnod neu 
cyn gynted ag y bo’n ymarferol. 
 

8. Mae Corff Llywodraethol yr ysgol wedi mabwysiadu polisi cwynion. 
(Gweler tud 35). Os ydych yn dymuno gwneud cwyn, ysgrifennwch at y 
Pennaeth a fydd wedyn yn sicrhau y caiff ei drin yn unol â’r polisi.  
 

9. Os ydych am ymweld â’r ysgol er mwyn cwrdd aelodau o staff, os 
gwelwch yn dda gofynnwn i chi wneud y trefniadau trwy’r Pennaeth. 
Nid yw hyn yn berthnasol i adolygiadau statudol. 
 

10. Os hoffech gysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr, gallwch wneud 
hynny yn ysgrifenedig drwy’r ysgol. 

 
11. Efallai y byddwch yn cysylltu ag Adran Addysg Cyngor Gwynedd dros y 

ffôn, neu drwy e-bost neu lythyr.  
  

12. Mewn sefyllfaoedd o argyfwng, dylech gysylltu â swyddfa’r ysgol.  
 

13. Adolygiad – bydd y protocol hwn yn cael ei adolygu gan y Corff 
Llywodraethol yn flynyddol.  

 
Mae Polisi Amddiffyn Plant yr ysgol yn cydymffurfio gyda gweithdrefnau 
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan.  
 
 
 
 
 
 
 



Presenoldeb, 
absenoldeb a salwch  

Rydym yn gofyn i’r disgyblion gyrraedd yn brydlon bob amser gan y bydd 
cyrraedd yn hwyr yn cael ei farcio fel absenoldeb anawdurdodedig ar 
gofrestr yr ysgol. Mae absenoldeb awdurdodedig yn cael ei ddisgrifio fel 
meddygol, deintyddol, profedigaeth neu amgylchiadau teuluol eraill gan 
gynnwys gwyliau. Mae’r holl absenoldebau eraill heb awdurdod.  
Gofynnwn i rieni geisio trefnu gwyliau teulu yn ystod gwyliau ysgol 
swyddogol. Os nad yw hyn yn bosibl, mae ffurflen gwyliau ar gael o 
swyddfa’r ysgol. Gall y Pennaeth roi caniatad i blant fynd gyda’u 
perthnasau ar wyliau yn ystod y tymor am hyd at 10 diwrnod mewn 
blwyddyn academaidd. Bydd unrhyw absenoldeb oherwydd gwyliau dros 
10 diwrnod ysgol yn rhai anawdurdodedig, onibai y cymeradwywyd gan y 
Corff Llywodraethol mewn amgylchiadau eithriadol.  
Mae’n rhaid i ni roi cyfrif yn ffurfiol ar gyfer holl absenoldebau’r disgyblion. 
Os gwelwch yn dda a fyddech yn ddigon caredig i roi gwybod i’r ysgol (Mrs 
Catrin Evans – 01766772140) ar y bore cyntaf y bydd eich plentyn yn 
absennol. Byddwn felly yn gwybod bod eich plentyn yn ddiogel a bod yna 
reswm dros yr absenoldeb. Gofynnwn yn garedig i chwi yrru nodyn i’r ysgol 
yn nodi natur yr absenoldeb.  
Bydd Adroddiad ar bresenoldeb yn cael ei gynnwys yn adroddiad y Pennaet 
a’r Llywodraethwyr.  
Os bydd plentyn yn mynd yn sâl neu’n cael damwain yn yr ysgol efallai y 
bydd angen i ni gysylltu â pherthynas uniongyrchol ar frys. Am y rheswm 
hwn, gofynnir i chi roi i ni nifer o rifau cyswllt, gan gynnwys rhif cartref a 
rhifau ffôn argyfwng. Yn  ogystal, gofynnir i bob rhiant i lenwi ffurflen 
feddygol a ffurflenni caniatad eraill cyn dechrau yn yr ysgol. Cyfrifoldeb y 
rhiant neu berson mae’r rhiant yn enwebu yw nôl y plentyn i fynd a nhw 
adref neu at y meddyg os ydynt yn sâl yn ystod y diwrnod ysgol. Os yw 
plentyn angen sylw meddygol brys ac nid yw yn bosib i riant neu berthynas 
gyrraedd i’r ysgol mewn amser yna gall staff o’r ysgol deithio gydant mewn 
ambiwlans, bydd angen i aelod o’r teulu gyfarfod y plentyn yn yr ysbyty.  
Dylai plant sy’n dangos symptomau salwch aros adref o’r ysgol.  
Nid yw ychwaith yn ddoeth i anfon eich plentyn yn ôl i’r ysgol i’r ysgol yn 
rhy fuan ar ôl salwch. Yn dilyn dolur rhydd neu taflu fyny gofynnwn i chi 
gadw eich plentyn adref am 48 awr ar ôl y salwch diwethaf. Os yw salwch y 



plentyn yn heintus dylech hysbysu’r ysgol ar unwaith. Os yw plant yn 
cymryd meddyginiaethau a all effeithio ar eu perfformiad yn yr ysgol 
gofynnwn i chi ein gwneud yn ymwybodol o hyn.  
Gall staff yr ysgol wirfoddoli i roi meddyginiaeth, mae ffurflen pwrpasol i’w 
lenwi ar gyfer cais o’r fath. Rhaid labelu pob meddyginiaeth yn glir a’i anfon 
yn y pecyn gwreiddiol ddaeth o’r fferyllfa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenoldeb Ysgol Hafod Lon yn ystod y flwyddyn ysgol 2020 I fyny 
at y ‘Lockdown’ oedd  



YMWELIADAU  
 
Bydd yna sawl achlysur yn ystod y flwyddyn ysgol pan bydd teithiau 
addysgiadol yn cael eu trefnu a bydd cwmniau theatr ac ati yn dod i’r ysgol i 
ennyn brwdfrydedd, addsygu a diddanu disgyblion. Bydd yr ymweliadau 
hyn yn cael eu defnyddio i atgyfnerthu cyfleoedd dysgu yn yr ystafell 
ddosbarth ac hefyd yn annog ac yn datblygu sgiliau cymdeithasol pwysig ac 
adeiladu hunan-barch. Rydym yn credu eu bod yn gyfraniad amrhisiadwy i 
hyrwyddo dysgu gydol oes yn ein plant.  
Mae yna lawer o adegau pan, o ganlyniad i niferoedd y disgyblion, na all yr 
ysgol dalu cyfanswm cost y daith a gofynnir i rieni i wneud cyfraniad 
gwirfoddol o swm penodol. Annogir unrhyw rieni sy’n cael anhawster 
cwrdd â’r costau hyn ddod i siarad â’r Pennaeth. Fel arfer, bydd costau ar 
gyfer teithiau preswyl yn cael ei gwasgaru dros nifer o daliadau.  
Mae cost y teithiau yn cynnwys teithio, cludiant, tâl mynediad ac yswiriant. 
Bydd manylion ar gyfer pob ymweliad yn cael eu hanfon at rieni cyn pob 
taith gyda ffurflen ganiatad i’w llofnodi i roi caniatad i’r plentyn i gymryd 
rhan.  
Cyn pob ymweliad bydd rhaid i staff dysgu gwblhau cais drwy system 
Cyngor Gwynedd sef Evolve. Bydd rhaid i bob ymweliad gael ei 
gymeradwyo drwy system Evolve gan y Pennaeth neu Swyddog Evolve. 
Bydd caniatad ar gyfer teithiau preswyl, gweithgareddau anturus a phob 
taith dramor hefyd angen cymeradwyaeth ac ystyriaeth y Corff 
Llywodraethol a chymeradwyaeth terfynol gan Yr Awdurdod Addysg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Polisi a Gwrthdrefnau 
Cwynion  

 
Mae Ysgol Hafod Lon wedi ymrwymo i ymdrin yn effeithiol â chwynion. Ein 
nod yw egluro unrhyw faterin nad ydych yn sicr ohonynt. Os yn bosibl, 
byddwn yn cywiro unrhyw gamgymeriadau a wnaed gennym a byddwn yn 
ymddiheuro. Ein nod yw dysgu o gamgymeriadau a defnyddio’r profiad 
hwnnw i wella’r hyn a wnawn.  
Ein diffiniad o gŵyn yw ‘mynegiant o anfodlonrwydd mewn perthynas â’r 
ysgol neu aelod o’i staff sy’n gofyn am ymateb gan yr ysgol’. 
Mae’r drefn gwyno yn sicrhau y gall unrhyw un sydd â diddordeb yn yr 
ysgol fynegi pryder, yn hyderus y bydd yn cael ei glywed, ac os oes sail, 
bydd yr ysgol yn mynd i’r afael â’r pryder mewn modd priodol ac amserol. 
Mae’r crynodeb canlynol yn amlinellu’r drefn ar gyfer delio â phryderon 
neu gwynion yn Ysgol Hafod Lon. Mae’r polisi llawn ar gael i’w weld ar 
wefan yr ysgol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
      
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bydd y weithdrefn i’w dilyn mewn achos o bryder neu gŵyn am 
yr ysgol, yr amod nad yw’ rpryder neu gŵyn yn dod o dan 
weithdrefnau statudol eraill.  

 

Cam A: Codwch eich pryder gyda’r person priodol (gweler 6.4 a 
6.5) o fewn 10 diwrnod ysgol  
 

Wedi ei 
ddatrys. Heb ei 

ddatrys 

Ysgrifennu at y pennaeth o fewn pump diwrnod ysgol  
 

Cam B: Bydd Pennaeth person * neu arall a ddynodir gan yr ysgol yn 
ymchwilio i’ch cwyn ac yn cwrdd â chi. Byddwch yn derbyn llythyr o 

fewn 10 diwrnod ysgol o dderbyn eich llythyr gyda’r canlyniad.  
 

Cwyn heb ei ddatrys  

Cam C: Ysgrifennu at gadeirydd y llywodraethwyr 
** fewn pum diwrnod ysgol  
 

Wedi ei 
ddatrys 

Clywed cwyn trwy llywodraethol bwyllgor cwynion y corff o fewn 15 
diwrnod ysgol o dderbyn eich llythyr  
 

Byddwch yn cael eich hysbysu o’r canlyniad o 
fewn 10 diwrnod ysgol.  
 



 
 
 

AMDDIFFYN PLANT  
Fel ysgol ofalgar sydd â chyfrifoldeb uniongyrchol am blant, ein pryder cyntaf yw 
lles y plentyn. Mae’n ofyniad cyfreithiol y dylai pob ysgol gael Person Dynodedig 
Amddiffyn Plant. Yn Ysgol Hafod Lon ein Person Dynodedig ar gyfer Amddiffyn 
Plant yw Mrs Donna Rees Roberts a Miss Yvonne Moseley. Mae gan yr ysgol 
rwymedigaeth gyfreithiol i gysylltu ag asiantaethau eraill lle mae pryderon 
amddiffyn plant. Mae’n ddyletswydd ar y Corff Llywodraethu i sicrhau bod y 
gweithdrefnau priodol yn eu lle ar gyfer amddiffyn plant rhag camdriniaeth. Y 
Llywodraethwr a benodwyd ar gyfer Amddiffyn Plant yw Mr Gwynfor Owen.  
Bydd pob mater sy’n ymwneud â materion amddiffyn plant yn cael ei drin yn unol 
â Polisi Amddiffyn Plant yr ysgol.  

CYDRADDOLDEB  
Mae’r ysgol hon yn gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn 
cydnabod bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac amcanion.  
Hyrwyddwn gysylltiadau da a chyd-barch o fewn a rhwng ein disgyblion, staff, 
llywodraethwyr a’r rhieni, rhai sy’n gofalu am a gwarcheidwaid ein disgyblion, 
beth bynnag fo eu tarddiad ethnig, rhyw, oedran, statws priodasol, cyfeiradaeth 
rhywiol, anabledd, newid o ran rhyw, crefydd neu anffyddiaeth, iaith, cenedl, 
cyfrifoldeb am unrhyw ddibynyddion neu am unrhyw reswm arall nas gellir 
dangos bod cyfiawnhad drosto.  
Mae’r ysgol yn cydnabod y ceir cymdeithasau amrywiol yng Nghymru a’r DU, yn 
cynnwys unigolion o lawer o wahanol gefndiroedd. Mae’n bwysig bod pob 
plentyn a’r holl bobl ifanc wedi eu paratoi’n ddigonol i fyw mewn cymdeithas mor 
amlddiwylliannol ac amrywiol. Ein nod yn ein hysgol yw delio â gwahaniaethu a 
hyrwyddo cyfle cyfartal a chysylltiadau da ar draws pob agwedd o fywyd ysgol. 
Gwnawn hynny trwy:  
• Greu ethos ble mae pob plentyn a pherson ifanc unigol yn teimlo ei fod yn cael 

ei werthfawrogi a’i fod yn ddiogel;  
• Creu ymdeimlad o hunan-barch a hyder yn ein plant a’n pobl ifanc, fel y gallant 

ddefnyddiio’r rhinweddau hyn i ddylanwadu ar eu perthynas ag eraill; 
• Bod a disgwyliadau cyson uchel o blant a phobl ifanc yn eu hymddygiad ac yn 

eu dysg;  

Wedi ei ddatrys  



• Lleihau rhwystrau i ddysgu, fel y gall pob plentyn ac unigolyn ifanc dderbyn yr 
un cyfle i gyflawni;  

• Sicrhau ystyriaeth addas a cytbwys i anghenion dysgu pob plentyn ac unigolyn 
ifanc, trwy ein cynlluniau gwaith a’n cynlluniau gwers;  

• Adnabod gweithdrefnau eglur ar gyfer delio’n gyflym â digwyddiadau o 
ymddygiad gwahaniaethol;  

• Creu hyder ymhlith plant a phobl ifanc a staff i herio ymddygiad rhagfarnllyd 
ac ymosodol;  

• Herio stereoteipiau a hyrwyddo delweddau positif.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IECHYD A DIOGELWCH  
Mae gan yr ysgol Bolisi Iechyd a Diogelwch cynhwysfawr ac rydym yn ceisio darparu 
amgylchedd diogel a sicr i bawb. Hefyd, mae gan yr ysgol Swyddog Diogelwch 
Iechyd a enwebwyd sef Miss Yvonne Moseley. Mae adolygiad o asesiadau risg ysgol 
gyfan yn cael ei gynnal bob blwyddyn ac yn caniatau i’r ysgol, ei llywodraethwyr, 
staff a’r AALl i fynd i’r afael ag unrhyw feysydd sy’n peri pryder o fewn cyfyngiadau 
ariannol rhesymol. Mae’r meysydd a gwmpasir i gyd yn feysydd allanol a mewnol, 
gan gynnwys lloriau, ardaloedd defnydd uchel, gwydr, offer trydanol,l ac offer 
addysg gorfforol a chwarae. Bydd Asesiadau risg pellach yn cael eu cynnal fel y bo’n 
briodol ar gyfer materion penodol lle gallai elfen o risg fod yn gysylltiedig, megis 
codi a thrin, tripiau ysgol, gwyddoniaeth, technoleg, addysg gorfforol, meysydd 
galwedigaethol, trafnidiaeth a mynediad i’r safle, darpariaeth breswyl ac ati.  
Mae tir yr ysgol yn cael ei archwilio’n rheolaidd gan y Swyddog Diogelwch a bydd 
unrhyw ddiffygion neu beryglon yn cael eu hadrodd i’r Pennaeth. Bydd unrhyw 
waith cynnal a chadw neu atgyweirio a nodwyd drwy’r broses hon yn cael ei 
gwblhau ar yr amser cynharaf posibl, yn amodol ar gyllid.  
Mae ymarfer tân yn cael ei gynnal ar adegau amrywiol heb unrhyw rybudd i sicrhau 
bod gweithdrefnau priodol yn cael eu dilyn gan bob aelod o staff a’r disgyblion. 
Bydd yr amser a gymerir i adael yr adeilad ac unrhyw oedi neu anawsterau yn cael 
eu nodi yn briodol ac yn cael ei gwiro. Ni chaniateir ysmygu ar unrhyw adeg, o fewn 
yr adeilad nac ychwaith ar dir yr ysgol. Gofynnwn felly i holl rieni a gofalwyr sy’n 
dod â plant yn ôl a blaen i’r ysgol i gydymffurfio â’r rheol hon.  
Mae llawer o’r staff wedi ymgymryd â hyfforddiant cymorth cyntaf sylfaenol. Mae 
pob damwain yn cael ei gofnodi.  
Ni all yr ysgol ddarparu ar gyfer, na rhagweld pob posibilrwydd, ond byddwn yn 
ymdrechu i wneud ein gorau bob amser. 

 
 
 
 
 
 

 
 



TRAFNIDIAETH 
Mae’r AALl yn darparu cludiant i bob disgybl yn Ysgol Hafod Lon sydd angen y 
gwasanaeth hwn. Mae’n bwysig cofio bod yn ofynnol i ddisgyblion sydd yn 
defnyddio’r gwasanaeth hwn i ymddwyn mewn modd priodol bob amser i sicrhau 
eu diogelwch eu hunain ac eaill. Mae’r cwmni bysiau yn rhydd i wrthod cludo 
unrhyw ddisgybl sy’n camymddwyn.  
Mae’r Ysgol yn agor am 9yb a bydd rhaid i blant aros yn y cerbydau cludiant tan y 
bydd y drysau ar agor. Ar ddiwedd y diwrnod ysgol bydd y plant yn cael eu 
hebrwng i’r cerbydau gan aelodau o’r staff.  
Mae yna ddau man gollwng yn yr ysgol sef y brif fynedfa a mynedfa drwy’r iard 
Uwchradd, bydd yr adran gludiant yn cadarnhau gyda’r cwmniau cludiant pa 
bwynt gollwng i’w ddefnyddio. Bydd unrhyw riant sydd yn dymuno cludo eu plant 
i’r ysgol yn defnyddio y brif dderbynfa os nad oes trefniant arbennig gyda’r ysgol. 

 

GWEITHDREFNAU TWYYDD GARW NEU 
CAU MEWN ARGYFWNG 
Yng Ngwynedd mae cyfnodau o dywydd garw yn gymharol anghyffredin ac 
eithriadau prin yw’r adegau ble mae’n rhaid i ysgolion gau mewn amgylchiadau o’r 
fath. Serch hynny, os bydd tywydd gwael a allai arwain at gau’r ysgol, ffoniwch i 
wirio cyn cychwyn. Mewn amgylchiadau eithriadol efallai y bydd angen cau’r ysgol 
ar fyr rybudd. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â rhieni dros y ffôn, drwy 
orsafoedd radio lleol a Gwefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk/cau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gwynedd.gov.uk/cau
http://www.bing.com/images/search?q=snow&view=detailv2&&&id=919EA150AF4A0C98C937DC4CC13B988A454E1D47&selectedIndex=60&ccid=m5KzE0J%2b&simid=608042648128851684&thid=JN.Ejmn%2bv1oIi7nSU6WbmxO4g


 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
             
 

 
       

 
 
         
     
 

 

Er bod y manylion yn y ddogfen hon yn gwyir 
ar y dyddiad cyhoeddi, ni ddylid cymryd yn 
ganiataol na fydd unrhyw newidiadau yn 

effeithio y trefniadau perthnasol cyn dechrau, 
neu yn ystod, y flwyddyn ysgol neu mewn 

perthynas â blwyddyn ysgol sy’n dilyn.  
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