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Ein gweledigaeth yw datblygu dinasyddion iach, 
uchelgeisiol, croesawgar a Chymreig sy’n falch o 

hanes a diwylliant cyfoethog ein cefndiroedd, ein 
prifddinas a’n gwlad.  Cefnogwn bob aelod i 

gyfrannu’n llawn at fwrlwm cymuned yr ysgol, i 
fwynhau dysgu a dyfalbarhau ac i fod yn garedig.  

Ein nod yw creu awyrgylch dysgu cynhwysol a 
chefnogol lle caiff pob unigolyn ei werthfawrogi. 

 
Coron Gwlad ei Mamiaith 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myfyrwyr Glantaf, seremoni dadorchuddio cerflun Betty Campbell Hydref 2021 
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Llythyr gan Gadeirydd y Corff Llywodraethol 
 
Annwyl Rieni / Warcheidwaid, 

Mae'n fraint ysgrifennu atoch eleni ar ran corff llywodraethu Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 
yn dilyn blwyddyn lwyddiannus a phrysur arall i'n hysgol. 
 
Mae dychwelyd i normalrwydd yn dilyn pandemig Cofid wedi bod yn heriol i bob aelod o 
gymuned yr ysgol ac rydym yn estyn ein cydymdeimlad a'n cefnogaeth twymgalon i bob 
teulu sydd wedi dioddef anawsterau neu golled.  Fodd bynnag, mae darllen yr adroddiad 
blynyddol yn tanlinellu gwytnwch a brwdfrydedd ein plant a'n pobl ifanc, sydd wedi cyflawni 
cymaint yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rydym wedi bod wrth ein bodd gyda'u hegni a’u 
hymrwymiad i gynnal Cyngerdd Nadolig, Eisteddfod Ysgol, Sioe Gerdd Nia Ben Aur a 
pherfformiadau yn Eisteddfod yr Urdd!  Yn ychwanegol, mae'r rhestr hir o lwyddiannau 
chwaraeon yn adlewyrchu talentau corfforol a chymeriad ein disgyblion!  Mewn cyfnod mor 
ansicr, pan mae adroddiadau newyddion yn llawn straeon negyddol, ymfalchïwn bod ein 
myfyrwyr wedi cyflawni cymaint dros y deuddeg mis diwethaf, gan ddangos i bob oedolyn y 
gall gwaith tîm a brwdfrydedd gyflawni cymaint! Llongyfarchiadau gwresog a diolch am eich 
gwaith! 
 
Ni fyddai hyn, wrth gwrs, yn bosibl heb ymroddiad, cefnogaeth ac arweinyddiaeth staff 
Glantaf sydd wedi gweithio mewn amgylchiadau anodd i gefnogi disgyblion.  Rydym yn eu 
cymeradwyo am eu gwaith unwaith eto eleni ac yn dymuno seibiant haeddiannol a bendithiol 
iddynt dros yr haf.   
 
Hoffwn longyfarch myfyrwyr ar ganlyniadau rhagorol TGAU a Safon Uwch a gyhoeddwyd ym 
mis Awst 2021.  Er i'r rhain gael eu dyfarnu heb arholiadau, nid oes amheuaeth bod y 
canlyniadau yn wirioneddol haeddiannol a bod myfyrwyr yn 2021 wedi profi heriau sylweddol 
wrth agosáu at ddiwedd eu cyfnod yn yr ysgol. 
 
Unwaith eto, yr ydym wedi croesawu aelodau newydd o staff i'r ysgol ym mis Medi.  Hoffwn 
hefyd ddiolch yn ddiffuant i'r wynebau cyfarwydd sydd wedi cyfrannu'n fawr at gynhesrwydd 
a chymeriad Glantaf, ac sydd wedi penderfynu ymddeol neu wedi cael eu dyrchafu i swyddi 
newydd ar ddiwedd tymor yr haf.   
 
Eleni, gwelwyd parhad o ran datblygu cwricwlwm newydd yng Nglantaf gan ganolbwyntio ar 
gynhwysiant, lles a chymorth ADY.  Fel Corff Llywodraethu, cawsom ein calonogi o glywed 
am y datblygiadau o ran ffocws newydd ar les yn ogystal â chanolbwyntio'n well ar 
amrywiaeth a chynhwysiant er mwyn i'n disgyblion a’n cymunedau gael eu cynrychioli'n well. 
Edrychwn ymlaen at ddatblygiadau pellach o'r gwaith hwn yn y dyfodol agos 
 
Rwy'n ddiolchgar iawn i aelodau'r corff llywodraethu, i Mr Evans a'r tîm arwain am eu gwaith 
caled yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac edrychaf ymlaen at weithio'n agos gyda chi i gyd yn 
y blynyddoedd i ddod. 
 
Yn ddiffuant, 
 
 
Mrs Elinor Patchell 
Cadeirydd y Corff Llywodraethu 
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Adroddiad blynyddol gan y Pennaeth, Matthew H T Evans. 
 
Mae'n bleser cyflwyno'r adroddiad blynyddol hwn i gymuned yr ysgol yn dilyn fy ail flwyddyn 
yma fel Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf.  Er gwaethaf blwyddyn heriol arall 
oherwydd y pandemig, mae wedi bod yn fraint gweithio ochr yn ochr â disgyblion mor 
dalentog ac aelodau staff ymroddedig. Yn wir, mae dychwelyd yn raddol i normalrwydd 
gwaith a bywyd byrlymus yr ysgol wedi bod yn bleser, ac edrychaf ymlaen at barhau a’r 
siwrne hon gyda’i gilydd.    
 
Mae hwn wedi bod yn gyfnod rhyfeddol yn ein bywydau ac yn hanes yr ysgol.  Byddwn yn ei 
chael hi'n anodd credu'r newidiadau rydym wedi'u profi mewn ymateb i'r pandemig.  O ran 
ein plant a'n pobl ifanc, rydym yn parhau i wrando a dysgu o'u profiadau a rhaid i ni ganmol 
eu gwydnwch wrth ymdopi â’r fath heriau.     
 
Wrth i ni nesáu at ddiwedd y flwyddyn ysgol, gallwn hefyd werthfawrogi'r cyfoeth a'r 
amrywiaeth a gafwyd yn ystod 2021-22.   Hoffwn ddiolch i holl staff yr ysgol am eu 
brwdfrydedd a'u hegni creadigol er budd ein plant a'n pobl ifanc.     
 
Ar ddiwedd 2021/22 hoffwn ddiolch i'r 
aelodau staff sy’n ffarwelio â ni eleni.  
Hoffwn ddiolch yn gyntaf i Mrs Delyth Medi 
Lloyd sy'n ymddeol ar ôl 34 mlynedd o 
wasanaeth yn yr ysgol fel Arweinydd 
Cerddoriaeth a'r Celfyddydau Perfformio. 
Mae Mrs Lloyd wedi rhannu ei chariad at 
gerddoriaeth yn frwdfrydig drwy gydol ei 
gyrfa, gan gefnogi, annog a chyfarwyddo 
disgyblion i gyfathrebu a dathlu creadigrwydd cerddorol yn eu gyrfaoedd a'u bywydau bob 
dydd.  Mae ei harweinyddiaeth dros y tri degawd diwethaf mewn Sioeau Cerdd, 
Eisteddfodau, cyngherddau a pherfformiadau wedi rhoi Glantaf a'i disgyblion ar gopaon 
llwyddiant cerddorol.  Hefyd yn ymddeol mae Dr Sian Powell (Bioleg) sydd wedi bod yng 
Nglantaf ers 2001 a Mrs Delyth Davies (Cemeg) sydd wedi bod yn addysgu gyda ni ers 
2009.  Mae Dr Powell a Mrs Davies wedi bod yn aelodau cadarn o’r Adran Wyddoniaeth gan 
gyfrannu at safonau addysgu uchel ond hefyd wrth ddod â chyfoeth o brofiad i wersi a 
darpariaeth yr adran. Yn syml ac yn ddiffuant, dymunwn bob llwyddiant a hapusrwydd iddynt 
i’r dyfodol. 
 
Bydd Mrs Marjorie Thomas, Arweinydd Canolfan Glantaf, yn gadael ei swydd eleni i barhau 
â'i gwaith ymchwil gyda Phrifysgol De Cymru i greu profion ac adnoddau darllen drwy 
gyfrwng y Gymraeg.. Mae'r gwaith ymchwil hwn yn allweddol i ddatblygu cymorth 
llythrennedd pellach mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a dymunwn yn dda i Mrs Thomas yn y 
gwaith.  Mae ei gwaith fel Cydlynydd ADY ac eleni fel Arweinydd y Ganolfan wedi sicrhau 
datblygiad yn y ddarpariaeth a'r gefnogaeth i ddisgyblion dros y 12 mlynedd diwethaf yng 
Nglantaf.  Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom ffarwelio hefyd â Mrs Siw Miler a oedd wedi 
gweithio yng Nglantaf fel Swyddog Cyllid a Mrs Gaynor Morgans fel rhan o'n tîm arlwyo, y 
ddwy ohonynt wedi gweithio yng Nglantaf am gyfnod estynedig.  Hoffwn ddymuno yn dda i 
Miss Katy Edwards, (Adran Saesneg); Miss Elinor Lewis (Add Gorff); Mr Raheem Rushton, 
(Mathemateg / Saesneg) wrth iddynt ymadael i ysgolion eraill yn ogystal â Mr Cai Roberts 
(Technoleg) a Mr Sam Chadwick (TGCh) sy'n gadael ar ddiwedd y tymor. O ran 
cynorthwywyr addysgu a staff cymorth, hoffwn ddymuno'n dda i Ms Megan Dodson, Mr Aled 
Jones, Mr Connor Lees, Ms Mali Young; Mr Josh Atkinson; Ms Heledd Jubb, Ms Sali Ruck; 
Ms Harrie Llewelyn a Ms Phoebe Lockwood wrth iddynt adael i swyddi eraill, dechrau 
cyrsiau hyfforddi athrawon, neu barhau â'u hastudiaethau yn y brifysgol.  

 

Mrs Delyth Medi Lloyd a chôr bechgyn buddugol Eisteddfod Dinbych 2022 
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Ar ran cymuned yr ysgol yng Nglantaf, ein diolch diffuant a'n dymuniadau gorau i chi i gyd 
am eich cyfraniad a'ch cefnogaeth gwerthfawr.       
  
Perfformiad yr ysgol 
Nid oedd myfyrwyr yng Nghymru yn gallu sefyll arholiadau yn haf 2021, ac felly ni 
fydd data perfformiad ysgolion ar gyfer Haf 2021 yn cael ei gyhoeddi fel mewn 
blynyddoedd blaenorol.  
 
Mae angen i mi longyfarch y myfyrwyr am eu gwaith yn eu asesiadau TGAU a Safon Uwch 
yn haf 2021. Er bod yr asesiadau yn Haf 2021 yn wahanol i'r rhai mewn blynyddoedd 
blaenorol, roedd paratoi myfyrwyr yn ofalus ac yn drylwyr ac yn golygu bod y canlyniadau 
hyn yn adlewyrchu galluoedd a chyrhaeddiad disgyblion yn gwbl haeddiannol yn dilyn eu 
profiadau diweddar. Llongyfarchiadau i'r disgyblion am eu gwaith a'u gwydnwch ac i'w 
hathrawon a'u rhieni am eu cefnogaeth a'u harweiniad.  
 
Canlyniadau TGAU a Galwedigaethol Lefel 1/2 
Roedd canlyniadau TGAU / Galwedigaethol yn haf 
2021 yn rhagorol, gydag 87% o ddisgyblion yn 
ennill 5 A*-C a 50% yn ennill 5 cymhwyster A*-A; 
Cyflawnodd 77% o'r disgyblion 5 A*-C gan 
gynnwys Mathemateg a naill ai Cymraeg neu 
Saesneg a chyflawnodd 95% o ddisgyblion 5 A*-
G.  Mae canlyniadau Glantaf yn 2021 yn cyfateb i'r 
safonau uchel mewn perfformiad dros y pedair 
blynedd diwethaf a'r perfformiad disgwyliedig o'i 
gymharu ag ysgolion tebyg.  
  
Rwy'n falch o nodi'r cyrhaeddiad o fewn Bagloriaeth Cymru, lle'r oedd A*-C yn 91%. Mae 
hyn yn adlewyrchu gwaith disgyblion o fewn y prosiect unigol lle mae safon y gwaith yn 
uchel iawn.  
   
Canlyniadau Safon Uwch a Galwedigaethol Lefel 3 
Roedd Bl13 hefyd yn dathlu graddau haeddiannol gyda nifer yn perfformio i safon uchel 
iawn. Mae'n braf nodi bod 40% wedi cyflawni 3 A*/A, a llwyddodd pob disgybl ym Ml13 i 
sicrhau eu lle yn eu dewis cyntaf neu ail ddewis o ran addysg uwch. O fewn cymhwyster 
Bagloriaeth Cymru, roedd yn dda bod 53% o'n disgyblion wedi sicrhau gradd A*/A. 
 
Nosweithiau Rhieni a Chyfathrebu (Atodiad B) 
Un fantais diweddar fu'r cynnydd mewn ffyrdd o gyfathrebu drwy dechnoleg. Rydym wedi 
cynnal nosweithiau gwybodaeth i rieni ac wedi cynnal Nosweithiau Rhieni drwy School 
Cloud sydd wedi bod yn ffordd effeithiol a phoblogaidd o rannu diweddariadau ar gynnydd a 
chyrhaeddiad.  Mae’n galluogi cyfarfodydd un-i-un gydag athrawon pwnc ar gyfer rhieni a 
disgyblion.  Cawsom adborth cadarnhaol gyda rhieni yn falch o drafod gwaith eu plant fel 
hyn.  Byddwn yn parhau i ddefnyddio technoleg i gynnal cyfarfodydd gan gynnwys 
nosweithiau rhannu gwybodaeth a lansio opsiynau.  Fodd bynnag, roeddem hefyd yn falch o 
groesawu rhieni Bl 7 i ymweld â'r ysgol lle roedd yr adborth yn gwerthfawrogi'r cyfle i gwrdd 
ag athrawon a siarad yn uniongyrchol am gynnydd a lles.  

 
Un ychwanegiad eleni oedd sefydlu Noson Rieni ychwanegol gyda'r Tiwtor Personol. Roedd 
y sgyrsiau hyn yn gynnar yn y flwyddyn academaidd yn gyfle i drafod lles a materion 
ehangach yn ymwneud â pherthnasoedd, cyfraniad a hapusrwydd pob plentyn. Ers y 
pandemig rydym yn parhau i anfon cylchlythyr bob pythefnos ar gyfer rhieni a’i rannu hefyd 
ar ein cyfrif trydar @Ysgol_Glantaf   Mae'r cyswllt yn rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau yn 
ogystal â bod yn ddathliad o waith disgyblion.  
 

Canlyniadau TGAU Mathemateg llewyrchus yn Ionawr 2022! 
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Yn olaf, rydym yn falch o sefydlu Cyfeillion Glantaf fel fforwm newydd i weithio ochr yn ochr 
â'r ysgol.  Hysbysebir ein cyfarfodydd yn y cylchlythyrau ac mae croeso i bawb ymuno â'n 
trafodaethau.  

Datblygiadau Cwricwlwm & Chwricwlwm i Gymru  
Rydym wedi sefydlu cyrsiau newydd ar gyfer disgyblion CA4 o fis Medi 2021, fel cwrs Gofal 
Plant, Dylunio Graffeg a Gweithgareddau Awyr Agored sy'n ymestyn ein llwybrau 
galwedigaethol.  Rydym hefyd yn falch o gynnig Cymhwyster Llythrennedd Ariannol gyda'r 
London Institiute in Banking Finance (LIBF), a fydd ar gael i bawb ym Ml 10 yn 2022/23. 
Byddwn yn ehangu ein cwrs Lefel 3 Hyfforddi Chwaraeon i ddyfarniad dwbl a dechrau cwrs 
Celf a Dylunio Creadigol newydd ar Lefel 2 yn y CA5. 
 
Lansiodd Glantaf gwrs newydd ym mis Medi ar gyfer 
Bl 7 sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â 
chwricwlwm newydd Cymru. Daeth "Coron Gwlad" 
ag athrawon o bob un o'r chwe Maes Dysgu, i greu 
cynllun gwaith a oedd yn canolbwyntio ar fedrau 
disgyblion. Mae'r adborth gan ddisgyblion ac 
athrawon am Coron Gwlad wedi bod yn galonogol 
wrth i’r cwrs ddatblygu gwydnwch a lles disgyblion. 
Mae agwedd lles y cwrs yn canolbwyntio ar y llyfr "I am Awesome", y mae ei bwyslais ar 
adeiladu dycnwch a hunanhyder. Mae elfen arall y cwrs yn archwilio hunaniaeth leol o fewn 
ein treftadaeth ddinesig Gymreig.  
 
Roeddem yn falch iawn o ymuno ag ysgolion cyfrwng Cymraeg eraill yn Ne Cymru ar 
ddiwrnod HMS oedd yn rhannu arfer da.  Ymunodd ugain o ysgolion i glywed siaradwyr a 
oedd yn cynnwys Jeremy Miles AS, y Gweinidog dros Addysg a'r Gymraeg; Yr Athro 
Charlotte Williams awdur adroddiad diweddar Llywodraeth Cymru "Cyfraniadau a Cynefin"; 
yn ogystal â Rachel Clarke, Arweinydd Addysgol, a chyfarwyddwr "Promoting Equality" ac 
sydd hefyd yn wyres Betty Campbell. I ddilyn, roedd staff yn gallu ymuno ag ystod o weithdai 
ar ddatblygiadau addysgol: maes ADY; dysgu gwahaniaethol; lles; amrywiaeth; disgyblion 
abl a thalentog; tracio; cynlluniau gwella ysgol a strategaethau addysgu effeithiol. Cynigiodd 
Glantaf weithdai ar gynhwysiant ac amrywiaeth gan edrych ar ein taith i sicrhau cwricwlwm 
sy’n adlewyrchiad gwell o'n dinas amlddiwylliannol yn ogystal ag edrych ar hyrwyddo 
Diwrnod Rhyngwladol Menywod a gyrfau eang i ferched. Roedd ein HMS diweddaraf gyda'n  
clwstwr â'r thema o rannu arfer da mewn addysgu a dysgu.  Ymhlith y prif siaradwyr roedd 
cyn-ddisgybl Pwll Coch a Plasmawr, Emily Pemberton sydd wedi siarad yn uniongyrchol am 
ei phrofiadau o safbwynt amlddiwyllianedd ynghŷd â Dr Sian Griffiths, Guto Aaron, Cerian 
Angharad sy'n gweithio i hyrwyddo mynediad i lwybrau gyrfa mewn pynciau gwyddonol.  
 
O fewn y Chweched Dosbarth, roedd twf pellach yn y niferoedd sy'n dewis dychwelyd neu 
ymuno â Glantaf, gyda 73% o'r garfan yn dychwelyd i ddechrau astudiaethau ôl-16 ym mis 
Medi 2021. Rydym yn falch o barhau â'n cynigion partneriaeth drwy BroPlasTaf, sy'n sicrhau  
colofnau opsiwn gyda 35 o gyrsiau gwahanol i fyfyrwyr CA5.  
 
Roeddem yn falch o gryfhau ein hymrwymiad i ddatblygu Cwricwlwm i Gymru yng Nghlwstwr 
Glantaf. Mae hyn wedi golygu adeiladu ar ein fforymau ym mhob grŵp blwyddyn o Feithrin i 
Fl6. Cydweithiodd athrawon o'r saith ysgol gynradd ar faes dysgu Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg yn ystod 2021/22. Roedd hyn yn cynnwys cynllunio gwaith gyda'i gilydd, rhannu 
arfer da ac adnoddau a mapio taith disgyblion drwy'r camau dilyniant.  Mae hyn wedi bod yn 
sail i'r Cynllun Gwella Clwstwr ac roedd yn ffocws ar ein diwrnod HMS ym mis Mehefin. Ochr 
yn ochr â'r datblygiad hwn, gweithiodd ein Cydgysylltwyr Rhifedd gyda'i gilydd i ganolbwyntio 
ar faes llafur cytûn i ddatblygu rhifedd a mathemateg.  Mae cynlluniau ar waith i ymestyn ein 
ffocws yn 2022/23 i gynnwys y Celfyddydau Perfformio fydd yn cynnwys cydweithio, 
ymweliadau disgyblion a datblygu pellach o ddarpariaeth Cwricwlwm i Gymru yn 2022/23 

Taith Coron Gwlad Bl7 i Barc Treftadaeth y  Rhondda 
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Ymwelodd aelodau o'n Corff Llywodraethol â phob adran i gymryd rhan mewn cyfarfod 
adran ac i glywed am ddatblygiadau. Mae'r ymweliadau cyswllt hyn yn sicrhau bod y Corff yn 
cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad proffesiynol staff, yn ogystal â sicrhau bod 
Penaethiaid Adrannau yn cael eu cefnogi'n dda yn eu gwaith. 
 
Gwaith partneriaeth wrth ddatblygu’r cwricwlwm.  
Un o nodweddion allweddol adeiladu cwricwlwm newydd yw creu partneriaethau newydd a 
gweithio'n agos gydag ysgolion a sefydliadau eraill. 
 
Gweithiodd Glantaf yn agos gyda darparwr AGA Prifysgol Fetropolitan Caerdydd (ac Adran 
Addysg Prifysgol Abertawe) fel Ysgol Hyfforddiant Clinigol, gan groesawu 14 o athrawon dan 
hyfforddiant ar draws sawl adran. Mae Mrs Megan Rumming, Pennaeth Cynorthwyol 
(Addysgu a Dysgu) wedi bod yn gweithio o fewn Consortiwm Canolbarth y De fel 
Ymarferydd Arweiniol uwch ar gyfer addysgeg sy'n gweithio ar draws ysgolion i rannu arfer 
da a darparu hyfforddiant ar arwain D&A i ysgolion partner.  Mae hi hefyd wedi arwain ein 
gwaith mewn Siarad a Gwrando drwy hwyluso grŵp traws-sector i edrych ar waith Llais 21 a 
rhannu'r hyn mewn HMS.   
 
Mae Glantaf hefyd yn gweithio mewn partneriaeth agos ag ysgolion cyfrwng Cymraeg eraill, 
yn CYDAG (Ysgolion Cyfrwng Cymraeg ledled Cymru) a chyda Gyda'n Gilydd (Ysgolion 
Cyfrwng Cymraeg yng Nghonsortiwm Canolbarth y De). Eleni, gwnaethom barhau â'n 
trafodaethau strategol gyda Chymwysterau Cymru a CBAC i ymestyn y cynnig 
galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae 
Glantaf wedi bod yn bartner allweddol i sefydlu 
gweithgorau o fewn chwe maes galwedigaethol: 
Busnes / Gwasanaethau Cyhoeddus / Chwaraeon 
ac Addysg Awyr Agored / Twristiaeth / Gofal Plant 
a'r Celfyddydau Creadigol.  Mae Glantaf wedi 
arwain ar y grŵp Twristiaeth ac rydym wedi 
cyfrannu at datblygiadau cwricwlwm Lefel 3 
Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored Lefel 2. 
 
Ar gyfer mis Medi 2022, bydd Glantaf yn parhau fel ysgol bartner gyda llwybr hyfforddi 
athrawon rhan-amser y Brifysgol Agored a cael ein derbyn fel ysgol bartner Llywodraeth 
Cymru ar lwybr pontio Cynradd > Uwchradd. Mae'r cyrsiau hyfforddi yn ymestyn ein capasiti 
staffio ac yn cynyddu’r gweithlu cyfrwng Cymraeg i'r dyfodol. 

 
Buddsoddiad campws a TGCh    
Mae Glantaf wedi elwa o fuddsoddiad sylweddol mewn Technoleg Ddigidol eleni gan Gyngor 
Caerdydd a Llywodraeth Cymru.  Mae hyn wedi golygu ein bod wedi darparu dyfais bersonol 
ar gyfer pob disgybl ym Ml8 a Bl9. Mae'r buddsoddiad wedi ein galluogi i adolygu ein 
cwricwlwm er mwyn integreiddio sgiliau digidol yn well i’n haddysgu.  Mae'r buddsoddiad  
hefyd wedi ein galluogi i uwchraddio ein offer Sgrin a Sain yn neuadd yr ysgol. 

 
Mae buddsoddiad pellach ar y campws wedi cynnwys 
gosod boeler newydd ar gyfer y prif adeilad a’r bloc 
gwyddoniaeth; ymestyn ein storfeydd mewn dau safle y 
tu fas (ar gyfer beiciau ysgol a desgiau arholiad); 
adnewyddu ein harwyddion a buddsoddi'n sylweddol yn 
ein peiriannau llungopio. Eleni, rydym hefyd wedi  
darparu ystafell ddosbarth ychwanegol ar gyfer Canolfan 
Glantaf ac rydym yn disgwyl buddsoddiad pellach i 
drawsnewid bloc toiledau segur yn dai bach pwrpasol i’r 
Ganolfan. 

Côr merched hŷn: Eisteddfod Dinbych  

Bl7 hyderus, Glantaf Tachwedd 2021 
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Yn dilyn trafodaethau'r Corff Llywodraethu, byddwn yn cynllunio buddsoddiadau pellach yn 
2022/23 i greu canolfan les arbennig; buddsoddi mewn cysgodfeydd awyr agored; cynyddu 
ein ffynhonnau dŵr ac adnewyddu ein bysiau mini. 
  
Lles ac amddiffyn   
Mae dychwelyd at normalrwydd wedi ein galluogi i groesawu rhai o'n partneriaid addysgol yn 
ôl i Glantaf i ddarparu gweithdai a sesiynau rhyngweithiol i'n myfyrwyr. Mae'r rhain wedi 
cynnwys: 
Cerdyn Coch i Hiliaeth  Bl 7   Gweithdai cydraddoldeb 
Elevate    Bl 12/13  Hyfforddiant Mentor Cymar  
Bullies Out   Bl 8    Peer2Peer Strength is Sharing 
Brook     Bl 12/13  Cydsyniad Rhywiol a Speicio 
Brook    Bl 8   Urddas Mislif 
Brook    Bl 10   Diogelwch Rhyngrwyd 
Heddlu De Cymru  Bl 8/9   Trosedd cyllyll 
 
Rydym wedi elwa o hyfforddi ein myfyrwyr hŷn fel mentoriaid cymar ble maent yn rhoi o'u 
hamser, i helpu disgyblion sydd yn teimlo bywyd ysgol yn anodd. 
 
Gwnaethom ymestyn ein cymorth lles drwy sefydlu canolfan les newydd i ddisgyblion yn un 
o'n hen ystafelloedd dosbarth D&T.  Roedd ein cymorth o fewn y ganolfan hon yn cynnwys 
ymyriadau grŵp fel 'Disgybl Ffrwydrol', 'ELSA', Talkabout, Thrive, (sy'n gysylltiedig ag Iechyd 
Meddwl Sylfaenol), Therapi Celf, Byw'n Iach a Ffitrwydd yn ogystal â darpariaeth cwricwlwm 
amgen. Byddwn yn adleoli'r ganolfan mewn ardal fwy canolog o'r ysgol yn yr haf.  
 
Rydym hefyd wedi bod yn falch iawn o sefydlu grŵp cefnogi disgyblion LHDTQ+ yn yr ysgol 
sydd wedi dechrau cyfarfod yn rheolaidd ac sydd ar hyn o bryd yn cynllunio eu gwaith i 
hyrwyddo cydraddoldeb o fewn cymuned yr ysgol. 
 
Yn ystod yr Hydref, cwblhaodd pob disgybl arolwg i'r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion 
sy’n edrych ar iechyd a lles disgyblion.  Mae'r arolwg yn canolbwyntio ar ddeiet; 
gweithgarwch corfforol ac iechyd a lles emosiynol. Mae'n galluogi ysgolion i gymharu eu 
canlyniadau o fewn cyd-destun cenedlaethol, gan edrych ar agweddau ac ymddygiad 
bechgyn neu ferched. Mae'r arolwg hefyd yn rhoi awgrymiadau i ysgolion ar strategaethau 
sy’n hyrwyddo bywyd iach ymysg pobl ifanc.  
 
Mae ein canlyniadau'n dangos bod ein myfyrwyr yn sgorio'n well na thueddiadau 
cenedlaethol yn y meysydd canlynol: 

• Y rhai sy’n mwynhau brecwast yn ystod yr wythnos  

• Disgyblion sy’n bwyta llysiau a ffrwythau yn aml  

• Y rhai sy’n fodlon a’u bywydau (yn agos i’r cyfartaledd cenedlaethol)  

• Yfed digon o ddwr (sylweddol is o ran niferoedd yn yfed diodydd egni / llawn siwgr)   

• Y rhai sy’n gwneud gweithgaredd corfforol cyson  

• Niferoedd sy’n cerdded neu seiclo i’r ysgol  

• Lefelau is o arferion eisteddog   

• Patrymau cwsg gwell (yn y gwely cyn 11.30pm!)  

• Llai o amser ar sgrin na’r cyfartaledd cenedlaethol   

• Llai o brofiadau o fwlio ar y we  
 
Mae'r arolwg hefyd yn tynnu sylw at feysydd lle gall cymuned yr 
ysgol wella (a bydd bellach yn rhan o'n cynllun datblygu ysgol)  

• Eglurder o ran systemau cymorth – ymwybyddiaeth o 
bwy i droi ato am gymorth  

• Digwyddiadau yn ymwneud â bwlio   

Band Sioe Gerdd Nia Ben Aur 



Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 

 

Coron gwlad ei mamiaith 

• Gwella gwytnwch i ddelio â disgwyliadau a phwysau gwaith  

• Pryderon am ddelwedd corff 

• Rhoi lle mwy blaenllaw i lais y disgybl o fewn cymuned yr ysgol  
    
Darpariaeth bwyd a diod  
Mae Glantaf yn ffodus i gael tîm hynod brofiadol o staff arlwyo o dan arweiniad Ms Serina 
Shepheard a Mrs Julie Burns. Er maint bychan ein cegin a'n ffreutur, rydym wedi cynnig 
darpariaeth llawn drwy’r flwyddyn ac wrth gynyddu ein staffio rydym wedi lleihau amser 
ciwio. Mae'r ddarpariaeth arlwyo yn yr ysgol yn boblogaidd gyda disgyblion, gyda  cynnydd 
yng ngwerthiant 'pryd y dydd', am bris o £3.05.  Mae'r opsiynau dyddiol sydd ar gael – fel 
pryd y dydd, potiau Pasta, Salad, Pizzas a byrbrydau hefyd yn cynnwys opsiynau iach o 
ffrwythau, tatws pôb a llenwadau, baguettes, a phaninis i annog bwyta'n iach a deiet 
cytbwys. Mae ein Bistro ar agor drwy'r dydd i fyfyrwyr Chweched Dosbarth, yn parhau i fod 
yn boblogaidd ac yn darparu amgylchedd gweithle anffurfiol i'n myfyrwyr. Dyfarnwyd y radd 
5 gradd ar gyfer safonau hylendid i Glantaf yn 2019. Mae gennym ffynhonnau dŵr ar gyfer 
disgyblion a darperir dŵr yn rhad ac am ddim hefyd yn ystod y amser cinio. Rydym yn 
parhau i ddefnyddio'r system dalu heb arian parod sy'n hynod effeithiol i ddisgyblion gael 
gwasanaeth cyflym wrth y til.  
 
Canolfan Glantaf / Cymorth ADY (Atodiad C)    
Gweler Atodiad C am adroddiad manwl ar waith Canolfan Glantaf gan ein hawreinydd, Mrs 
Marjorie Thomas. 
 
Mae'r Ganolfan wedi arwain rhaglen lawn o gwricwlwm cyfoes a pherthnasol ac wedi 
canolbwyntio ar annog disgyblion i fod yn ddinasyddion hapus, gweithgar a gofalgar yn yr 
ysgol a'r gymuned ehangach. Roedd hyn yn arbennig o wir am eu gwaith yn hyrwyddo 
dathliadau cenedlaethol fel Diwrnod Syndrom Down; Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth; 
Dydd Miwsig Cymru; Eisteddfod yr Urdd a phen-blwydd Mr Urdd yn 50 oed yn ogystal â mis 
Balchder. 
 
Manteisiodd y disgyblion yn llawn hefyd ar y set o feiciau arbenigol ar gyfer plant Y 
Ganolfan, a noddwyd gan Gynllun Teithio Llesol Caerdydd. Uned hynod boblogaidd arall 
oedd y gweithdai ar ioga, sesiynau meddwlgarwch a myfyrdod a roddodd brofiadau 
gwerthfawr i ddisgyblion. 
 
Yn olaf, roeddem yn falch iawn o ehangu ein lleoliadau profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr hŷn 
yn Y Ganolfan eleni. Mae hyn wedi galluogi disgyblion i fagu hyder wrth weithio gydag eraill 
mewn gwahanol gyd-destunau ac mewn amrywiaeth o weithleoedd, o leoliadau arlwyo, 
gwaithgynhyrchu, chwaraeon ac addysg. Mae'r cynnig hwn a phartneriaeth estynedig gyda 
grwpiau a busnesau cymunedol yn faes allweddol i'w ddatblygu ar gyfer Y Ganolfan ar gyfer 
y dyfodol.  
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad ar gynyddu ein cefnogaeth arbenigol ochr yn ochr â Chanolfan 
Glantaf gan Gyngor Caerdydd eleni, i sefydlu 
Canolfan Cymorth Awtistiaeth yng Nglantaf o fis 
Medi 2023.  Mae'r Cabinet wedi cytuno ar yr 
argymhelliad, ac edrychwn ymlaen at gynllunio’r 
buddsoddiad hwn i Glantaf dros y blynyddoedd 
nesaf, er bod sefydlu'r Ganolfan erbyn mis Medi 
2023 yn hynod uchelgeisiol. Mae'r cynlluniau 
presennol yn golygu y byddai'r buddsoddiad yn 
golygu ail-leoli Canolfan Glantaf i adeilad newydd 
21ain Ganrif ar y campws, a fyddai'n welliant mawr 
ar ein lleoliad a’n adnoddau presennol.   Canolbwyntio ar waith yng Nghanolfan Glantaf! 
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Llais y disgybl a phrif swyddogion    
Roeddem yn falch iawn o sefydlu Senedd Ysgol newydd yn nhymor yr hydref, a oedd yn 
cynnwys dull newydd i ddisgyblion ddod yn Aelodau o'r Senedd. Roedd myfyrwyr yn gallu 
cynnig eu hunain i'w hethol drwy ffurflen syml yn amlinellu eu gweledigaeth, eu gwerthoedd 
a'u cyfraniad, a rannwyd rhain i bob dosbarth cyn cynnal etholiad rhithwir. Roedd sgyrsiau 
â'r Senedd yn hynod werthfawr wrth iddynt fynd i'r afael â materion sy'n peri pryder, a oedd 
yn cynnwys: darpariaeth lles / materion sy'n ymwneud â thegwch grwpiau lleiafrifol / 
cysgodfeydd awyr agored / argaeledd ffynhonnau dŵr. Mae'r rhain wedi dod yn feysydd 
datblygu yng nghynllun datblygu'r ysgol neu wedi'u cynllunio ar gyfer mis Medi. Roedd 
aelodau'r Senedd hefyd yn tywys gwesteion ar ymweliadau ysgol neu adrannol, yn gallu 
cwrdd ag ymwelwyr fel Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, a 
rhoddwyd adborth hefyd i ymgynghoriadau yn yr ysgol a gyda’r Cyngor Sir.    
 
Mae awgrymiadau ar gyfer datblygu ar gyfer 2022/23 yn cynnwys hyfforddiant penodol i 
Aelodau'r Senedd wrth iddynt ymgymryd â'u cyfrifoldebau yn ogystal â mwy o rolau arwain 
i'n Prif Swyddogion ar osod agenda a chynllunio gweithgaredd.  Byddem hefyd yn rhagweld 
creu cyswllt mwy rheolaidd rhwng y Corff Llywodraethu a gweithgarwch Senedd yr ysgol.  
Edrychwn ymlaen at glywed barn disgyblion ar faterion fel mentrau addysgu a dysgu, cyrsiau 
newydd yn yr ysgol, yr arolwg iechyd a lles yn ogystal â'n cwricwlwm lles newydd yn 
2022/23.  
 
Roedd Aelodau'r Senedd hefyd yn cynrychioli'r ysgol yng ngwasanaeth Dydd y Cofio yn 
Llandaf ar Ddydd y Cadoediad.  Cynrychiolwyd Glantaf hefyd wrth ddadorchuddio cerflun 
Betty Campbell yng Nghanol y Ddinas ac yn y dathliadau i nodi Diwrnod Rhyngwladol 
Mamiaith ym Mae Caerdydd.         
 
Roeddem yn falch iawn o weld y gwaith a wnaed gan grŵp o'n myfyrwyr yn gweithio ochr yn 
ochr â disgyblion o Ysgol Uwchradd Llanwern yng Nghasnewydd ar gydraddoldeb ac 
amrywiaeth ym mywyd yr ysgol.  Mae eu gwaith wedi sbarduno llawer o fentrau newydd o 
fewn yr ysgol o edrych eto ar destunau gosod i gynnwys engreifftiau mwy cyfoethog o fewn 
hanes a diwylliant Cymru.  Gweithiodd y myfyrwyr gyda'i gilydd i greu fideo effeithiol iawn, 
gan rannu eu profiadau yn yr ysgol a sut y byddent yn dymuno i athrawon ailfeddwl am ein 
darpariaeth a'n cefnogaeth.   
 
Eleni, roeddem yn gallu dechrau ein rhaglen Mentora Cymheiriaid lle mae disgyblion hŷn yn 

mentora ac yn cynghori disgyblion yn Bl 7-8. Cawsom ein calonogi hefyd gan y niferoedd 

uchel sy'n gwirfoddoli ym Mlwyddyn 12 a 13 yn ein hymyriadau cymorth llythrennedd a 

rhifedd.  Neilltuodd dros 100 o fyfyrwyr y 6ed Dosbarth wersi bob wythnos i weithio gydag 

unigolion i wella oedran darllen disgyblion a gweithio drwy ymarferion mathemateg. Mae 

adborth myfyrwyr o'r sesiynau hyn wedi bod yn gadarnhaol iawn. 

 

Byddwn hefyd yn diolch am arweiniad a chyfraniad ein Prif Swyddogion eleni, o fewn 

cyfarfodydd y Corff Llywodraethu neu drafodaethau anffurfiol ar ddigwyddiadau elusennol a 

gweithgaredd yn yr ysgol.  Ein diolch a'n dymuniadau gorau i Fred Wright, Lily Mohammed, 

Ariadne Koursarou ac 

Osian Davies, prif 

swyddogion 2020-21 a 

dymunwn yn dda i’r criw 

eleni sef, Gwen Evans, 

Dafydd Scourfield, Luned 

Evans ac Elen Morlais 

Williams. 

 
Gweithdy Forces Fitness gyda disgyblion Glantaf 
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Datblygu arweinyddiaeth a newidiadau staffio  
O ran y corff staff, gwnaed penodiadau pellach yn yr ysgol. Penodwyd Mr Dyfrig G Rees 
(Dirprwy Bennaeth); Mrs Catrin Arnopp (Pennaeth Cynorthwyol Cydlynydd ADY); Mrs Gwen 
Morgan (Arweinydd D&T);  Mrs Dwynwen Davies (Arweinydd Cynnydd Bl 7 – Mamolaeth); 
Miss Ffion Jenkins (Cyd-Gydlynydd Bagloriaeth Cymru, Mamolaeth); Ms Gwenno Evans; Ms 
Bethan Jones a Mr Llywelyn Thomas (Saesneg), Mr Lloyd Macey (Cymraeg); Mrs Sian 
Muliro (Mathemateg); Mr Sam Chadwick (TGCh); Mr Gruff Owen Jones (Gwyddoniaeth); Mr 
Rhys Tomos (Cerddoriaeth); Ms Elinor Lewis (Addysg Gorfforol / Gwyddoniaeth); Mr Cai 
Roberts (D&T) a Mr Raheem Rushton (Math/Saesneg). Roedd hefyd yn dda croesawu Ms 
Sali Ruck; Ms Mali Young; Mr Daniel Brown; Mr Josh Atkinson; Ms Harrie Llewellyn; Ms 
Phoebe Lockwood sy'n gweithio yn ein darpariaeth ADY neu Ganolfan Glantaf. Croesawyd 
Mrs Melanie Spearey (Rheolwr Busnes); Mrs Janine Davis (Swyddog Cyllid); Ms Eve 
Pearson (Derbynfa); Mr Rhun Garner (Swyddog Cymorth i Deuluoedd); Mr Gethin Owen 
(Swyddog Datblygu Rygbi); Mrs Anne-Marie Jones (Technegydd Labordy); Ms Heledd Jubb 
(Reprograffeg / Technegydd TGCh) a Mlle Perrine Hedin a Frl Chiara O'Sullivan â'r 
adrannau Ffrangeg ac Almaeneg fel cynorthwywyr iaith 
 
Roeddem yn falch iawn o barhau â'n partneriaeth â BroPlasTaf a Bro Morgannwg lle 
gwnaethom sefydlu gwaith partneriaeth ar gyfer ein Harweinwyr Cynnydd a Lles i rannu arfer 
da a chynnal rhywfaint o ymchwil addysgol i ffactorau sy'n dod i'r amlwg ym maes gofal a 
chymorth.      
   
Gweithgareddau allgyrsiol 
Un nodwedd amlwg o gymuned Glantaf yw ehangder a chyfoeth ein bywyd 
allgyrsiol.  Mae wedi bod yn galonogol iawn dychwelyd i amrywiaeth eang o 
weithgarwch allgyrsiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yn arbennig, cynnig 
cwrs tri diwrnod preswyl i Langrannog ar gyfer Blwyddyn 7 ac 8 a fu'n hynod 
werthfawr a phoblogaidd gyda myfyrwyr. 

 
Roedd ymweliadau allgyrsiol neu addysgol eraill yn cynnwys: - 

• Taith breswyl Awyr Agored Bl9 i Ganolfan Fynydda Storey Arms   

• Gweithdy celf a Dylunio i Bl12/13 yn Coleg y Cymoedd 

• 130 disgybl o Fl 7,8 & 10 taith breswyl Pêl Rwyd i Boreton Park, Sir Amwythig  

• Taith Bl 8 Add Gref i’r Gurdwara 

• Taith Bl 7 Coron Gwlad i Barc Treftadaeth y Rhondda   

• Taith Bl9 i weld y machlud o gopa Pen y Fan (mewn niwl trwchus!) 

• Taith Bl12/13 i weld perfformiad o King Lear yn Llundain 

• Gweithdai UCAS i Bl 12 ym Mhrifysgol Met Caerdydd  

• Alldaith Gwobr Dug Caeredin i Bl10 ac 11 yng Ngaerdydd a Phenrhyn Gwyr  

• Taith Bl 9 D&T i ymweld â Wild Creations  

• Gweithdai Drama Bl9 gyda Choleg y Drindod am eu perfformiad “Crazy for 
You”  

• Taith Cofebau Rhyfel gyda Dr Gethin Matthews a’r arlunydd Sion Tomos 
Owen 

• Cystadleuaeth ddadlau DebateMate Bl9 yn Stadiwm y Principality 

• Bl7 AddGef ymweliad âg Eglwys yr Holl Saint a chwrdd â’r Tad John 

• Tim Rhedeg Glantaf yn sialens Ras am Fywyd  yn Gorff 2022 

• Taith Bl7 Dyniaethau i Ganol Dinas a Bae Caerdydd  
 
Roeddem wrth ein bodd yn croesawu ymwelwyr a phartneriaid i’r ysgol oedd yn cynnwys:  

• Arweinydd Cyngor Caerdydd, Cyng Huw Thomas 

• Pianydd a chyfansoddwr, Iwan Llywelyn Jones a chydweithwyr o Adran 
Gerddoriaeth, Prifysgol Bangor i gynnal gweithdai perfformio gyda myfyrwyr 
Chweched Dosbarth.    
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• Gweithdai gyrfau gyda Gyrfa Cymru ar gyfer pob blwyddyn yn ystod 2021/22.  

• Gweithdy teisennod gyda Valentin Cakes ar gyfer y Fagloriaeth yn Bl10  

• Amrywiol siaradwyr a chyn-ddisgyblion ar gyfer Dydd Rhyngwladol y 
Merched a Dydd Mewnywod mewn STEM.  

• Cyflwyniad ysbrydoli gan sylfaenydd Supercars SCC, Brad Carr 

• Creu fideo hyrwyddo gyda Cymdeithas Bel Droed Cymru ar gyfer eu 
hymgyrch FAW #iddynthwy gyda myfyrwyr Glantaf a Gemma Grainger  

• Sesiwn hawl i holi gyda Tom Walker, Bargyfreithiwr Trosedd gyda Blake 
Morgan i Fl8 

• Gweithdai digartrefedd gyda Shelter Cymru i Bl9 (Adran Gymraeg) 

• Actor Gareth Bale ar ei berfformiad yn “Grav” gyda Bl9 Cymraeg 

• Actor a Chyflwynydd Shelley Rees Owen ar ei pherfformiad o “Shirley 
Valentine” TGAU Cymraeg 

• Positively You: gweithdai paratoi a sgiliau adolygu i Bl 10 

• Awdures Jane Blank – TGAU Saesneg 

• Mr Lloyd Macey a drefnodd ymweliad Cobiau Cymreig fel rhan o astudiaeth 
Bl7 Coron Gwlad  

• Forces Fitness gweithdai ymarfer i Bl8 & 9 

• Gwr Busnes, Tim Penn ar bwysigrwydd ieithoedd modern – gweithdy i Bl8 

• Noson Ffilm i Bl 7 a chasglu arian i elusen Llamau   
 
Roeddem hefyd yn falch iawn o groesawu dau grŵp o athrawon ac arweinwyr addysgol a 
oedd ar ymweliad arfer dda â Chymru. Roedd gan benaethiaid o Lithwania ddiddordeb  
mewn dysgu yn ddwyieithog yn ogystal â chael cipolwg ar lwybrau hyfforddi athrawon yng 
Nghymru. Bydd y grŵp o Ffrainc (rhan o raglen Erasmus), yn ymchwilio i addysgu 
dwyieithog i hyrwyddo amlieithrwydd. Mae'r ymweliadau hyn yn cynnig cyfle pwysig i'n staff 
a'n disgyblion gael trafodaethau ar eu profiadau a all agor drysau a syniadau ar gyfer y 
dyfodol.  
 
Pleser oedd dychwelyd i Eisteddfod yr Urdd yn ystod gwyliau'r Sulgwyn. Eleni gwelwyd 
trefniadau newydd o dri pafiliwn lle rhoddwyd llwyfan "cenedlaethol" i bob cystadleuydd.  
Dyma ddatblygiad gwych sy'n parchu ehangder talent sydd yng Nghymru. Roedd myfyrwyr 
Glantaf yn amlwg mewn sawl cystadleuaeth, a diolch i'r holl ddisgyblion a gynrychiolodd yr 
ysgol gyda'r fath egni. Roedd llwyddiannau Glantaf yn niferus mewn cystadlaethau:  
llenyddiaeth (Heledd Newton), cyfansoddi (Caleb Griffiths & Milo Davies), celf a dylunio 
(Cadi Davage; Beca Davage, Martha King). Dylem son yn arbennig am berfformiadau: Remy 
Segrott (Cello); Megan Jones (Pres); Betsan Lees; Lili Mohammed, Nansi Rhys Adams 
(Canu); Mari Fflur Thomas (Llefaru) ac Elen Morlais (Dawns) yn ogystal â Chôr Bechgyn Iau 
(1af) a Chôr Merched Hŷn ac Ensemble Offerynnol (2il). Llongyfarchiadau diffuant hefyd i 
Nansi am ennill Ysgoloriaeth Eisteddfod o £2,000 yn dilyn ei llwyddiannau nodedig.  
 
Roedd dathlu ein Cyngerdd Nadolig ym mis Rhagfyr yn hwb gwirioneddol wrth werthfawrogi 
perfformiadau ein pobl ifanc. Er bod y niferoedd yn gyfyngedig, roedd cannoedd yn gallu 
ymuno yn Eglwys Garmon Sant (ar zoom!) gan fwynhau talentau cerddorol ein disgyblion. 
Roedd ein côr a disgyblion hefyd yn cymryd rhan yng Nghyngerdd Nadolig Caerdydd a'r Fro 
yn Neuadd Dewi Sant, a dychwelon nhw hefyd i berfformio 
yng Nghyngerdd y Gwanwyn.  
 
Eisteddfod Ysgol 
Cynhaliwyd ein Eisteddfod Ysgol yn y Ganolfan Chwaraeon 
Genedlaethol yng Ngerddi Soffia, ac roedd yn fendigedig i 
fwynhau diwrnod lawn hwyl ac egni. Illtud oedd enillwyr y prif 
darian, ond mewn gwirionedd yr enillwyr go iawn oedd yr holl 
ddisgyblion hynny a berfformiodd ar lwyfan ac a fwynhaodd 

Enillwyr Eisteddfod Ysgol 2022  
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ddathliad bywiog o ddiwylliant a threftadaeth Cymru. O gystadlaethau llefaru, dawns, drama, 
cân, perfformiad taro gwych (Ariadne!) ac arddangosfa gymnasteg (â gododd yr ysgol cyfan 
ar eu traed!), gwnaethom fwynhau diwrnod gwych o berfformiadau cofiadwy. 
Llongyfarchiadau arbennig i Esyllt Hedd (Bl 13) ar ennill Coron yr Eisteddfod (Rhyddiaith 
Saesneg), a Gwen Down (Bl13) ac Alys Looker (Bl7) ar ennill Cadair yr Eisteddfod (Gwobr 
Uwch ac Iau).  Yn olaf, ni ellid bod wedi cyflawni hyn heb arweiniad ardderchog ein 
Chweched Dosbarth – da iawn chi a diolch! 
 
Sioe gerdd Nia Ben Aur  
Roedd llwyfannu'r Sioe Gerdd Gymreig eiconig "Nia Ben 
Aur" eleni yn gamp aruthrol, oherwydd realiti cyfyngiadau 
Cofid a rwystrodd ein paratoadau. Fodd bynnag, roedd ein 
myfyrwyr yn llysgenhadon gwych i'r ysgol wrth ail-lwyfannu'r 
clasur Cymreig hwn gyda'r fath egni a graen! O arbenigwyr 
sain a goleuo a thîm cefn llwyfan talentog i ddoniau 
perfformio'r rhai yn y band, y corws, a'r prif gymeriadau, 
roedd yn bleser nodedig! Ein diolch diffuant am 
berfformiadau mor gofiadwy ac rydym yn cymeradwyo gwaith diflino ein hathrawon a 
ymladdodd yn erbyn pob rhwystr i gynnal safon uchel treftadaeth gerddorol Glantaf!  
 
Arddangosfa Celf a Dylunio 
Roedd yn braf ymweld a’n harddangosfa boblogaidd gan yr Adran Gelf, sy’n canolbwyntio ar 
bortffolios disgyblion Bl 11-13. Roedd yr arddangosfa amrywiol, liwgar a oedd hefyd yn 
ysgogi'r meddwl yn agored i'n cydweithwyr clwstwr yn ystod ein HMS ac yn tanlinellu 
cyflawniadau gwych y disgyblion sy'n rhagori yn y maes. 
 
Llwyddiannau Chwaraeon  
Ym mis Medi cynhaliwyd ein Noson Gwobrau Chwaraeon flynyddol lle cawsom gyfle i 
longyfarch myfyrwyr gyda'n gwobrau am gyfraniad yn 2020/21: 
 Gwilym Evans  (Rygbi)    Gwobr Peter Manning  
 Emily Savastano (Hoci)     Gwobr Jan Robinson  
 Aimee Callow  (Athletau)   Gwobr Dai Williams  
 Cadi Enoch  (Pêl Rwyd)   Gwobr Gaynor Jones  
 Hannah Jones (Merched)   Gwobr Brenda Goodfellow 
 Iwan Pyrs Jones (Bechgyn)    Gwobr Keri Evans 
 Cerys Bailey  (Chwarae Teg)   Gwobr Malcolm Thomas   
 
Edrychwn ymlaen at groesawu cymuned yr 
ysgol gyfan i'r digwyddiad blynyddol hwn 
ym mis Medi – dyddiad eich dyddiaduron: 
15 Medi 2022! 
 
Mae wedi bod yn bleser gweld ein timau  
chwaraeon yn dychwelyd ac maent wedi 
cael tymor hynod lwyddiannus o 
chwaraeon cystadleuol fel y dengys y tabl 
isod (heb unrhyw drefn benodol!)  
 

Camp Oedran  
Merched (M) / 
Bechgyn (B) 

Teitl 

Rygbi 
Gyngrhair  

dan14 (M) Gêm gyn-derfynol Cwpan Prydain (gem derfynol 
8/7/2022)  

Bl 8 (B) Pencampwyr Cwpan Cymru 

Rose ac Ariadne yn sioe gerdd “Nia Ben Aur" 

Tîm hŷn merched 7 bob ochr Glantaf Buddugwyr Plât Cenedlaethol yr Urdd 
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Chwarteri Cwpan Prydain  

Bl 9 (B) Pencampwyr Cymru 

Chwarteri Cwpan Prydain 

Bl 10 (B) Pencampwyr Cwpan Cymru 

Chwarteri Cwpan Cymru 

BL 11(B) Pencampwyr Cwpan Cymru 

Gêm gyn-derfynol Cwpan Prydain 

Criced dan15 (M)  Pencampwyr dan-do De Cymru 
Pencampwyr dan-do Cymru 

Bl 10 (B) Pencampwyr Ysgolion Caerdydd a’r Fro  
Pêl-droed Bl 7 (M) (Timau A&B) Pencampwyr Caerdydd a’r Fro 

Pencampwyr Caerdydd a’r Fro 
BL 8 (M)  2il safle Caerdydd a’r Fro 

Bl 9-11 (M) 2il safle Caerdydd a’r Fro 

dan13 (M)  Pencampwyr Cwpan Cymru  

Bl 10 (B) Pencampwyr Caerdydd a’r Fro 

Pencampwyr Cwpan Cymru 
Pêl-Rwyd Bl 7 (M) 3ydd safle Caerdydd a’r Fro 

Bl 8 (M) Pencampwyr Plât yr Urdd  

Bl10 (M) 2il safle Caerdydd a’r Fro 

Bl11 (M) 2il safle Caerdydd a’r Fro 

dan16 (M)  Enillwyr Cwpan Ann Smart y Sir  
3ydd safle Cwpan Ann Smart Cenedlaethol 

dan18 (M)  Enillwyr Cyngrhair Hyn Caerdydd a’r Fro  
2il safle Cwpan Cenedlaethol yr Urdd  
Enillwyr Cwpan y Llywydd y Sir  
3ydd safle Cwpan y Llywydd Cenedlaethol  

Pêl-Fasged dan13 (M) Enillwyr De Cymru 
2il safle Cwpan Cymru  

dan15 (M) Enillwyr De Cymru 
2il safle Cwpan Cymru  

dan18 (M) Enillwyr Cwpan Cymru 

dan18 (B) 2il safle Cwpan Cymru 

Rygbi’r 
Undeb 

dan14 (M) 2il safle Gleision Caerdydd  

dan16 (M) 2il safle Gleision Caerdydd  

dan13 (M) 2il safle 7 bob ochr yr Urdd   

dan15 (M) 2il safle 7 bob ochr yr Urdd  

dan18 (M) Pencampwyr 7 bob ochr yr Urdd 

Bl 7 (B) Cwpan Ysgolion Caerdydd 
2il safle 7 bob ochr yr Urdd  

Bl 8 (B) Pencampwyr Cwpan Caerdydd 
Pencampwyr 7 bob ochr yr Urdd  
Pencampwyr 7 bob ochr Caerdydd  

Bl 9 (B) Enillwyr Plât 7 bob ochr Parc Rosslyn 
Pencampwyr Cwpan Caerdydd 
Pencampwyr Cyngrhair Caerdydd  
Gêm gyn-derfynol Cwpan Prydain  

Bl 10 (B) 2il safle Cwpan Caerdydd   

Bl 11 (B) 2il safle Cwpan Caerdydd 

Tim XV 1af (B) Enillwyr Plât Ysgolion Cymru  
Pencampwyr 7 bob ochr yr Urdd   
Pencampwyr 7 bob ochr Coleg Crist Aberhonddu  
Pencampwyr 7 bob ochr Gorllewin Lloegr  
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Gymnasteg dan13 (B) Pencampwyr Milano Ysgolion Prydain 

dan14 (B) Pencampwyr ACRO Ysgolion Prydain  

dan16 (cymysg) 
dan14 (cymysg) 

Pencampwyr Prydain Llawr a Llorwedd  
Pencampwyr Prydain ACRO   

Hoci Bl 7 (M)  (A&B Tîm) Pencampwyr Caerdydd a’r Fro 
Bl 8 (M) (A&B Tîm) Pencampwyr Caerdydd a’r Fro 
Bl 9 (M) Pencampwyr Caerdydd a’r Fro 
Bl 10 (M) Pencampwyr Caerdydd a’r Fro 
Bl 11 (M)  Pencampwyr Caerdydd a’r Fro 
dan18 (M)  Pencampwyr Caerdydd a’r Fro 
dan12 (M) Tim A: 2il safle Cwpan Cymru  

Tim B: 2il safle Plat Cymru  

dan14 (M)  Pencampwyr Cwpan Cymru  

dan16 (M) 3ydd safle Cwpan Cymru  

dan18 (M)  Pencampwyr Cwpan Cymru 

dan12 (B) Pencampwyr Cwpan De cymru 
2il safle Cwpan Cymru 

dan14 (B) Pencampwyr Cwpan De Cymru  
3ydd safle Cwpan Cymru  

dan18 (B) Pencampwyr Cwpan De Cymru 
Pencampwyr Cwpan Cymru  

Traws 
Gwlad 

Bl 7 (M)  Enillwyr Cyngrhair Caerdydd a’r Fro  

Bl 7&8 (M) Pencampwyr Ysgolion Cymru 

Bl 8&9 (M)  Enillwyr Cyngrhair Caerdydd a’r Fro  

Bl 9&10 (M) Pencampwyr Ysgolion Cymru 

Hyn (M) Enillwyr Cyngrhair Caerdydd a’r Fro  
Pencampwyr Ysgolion Cymru 

 
Mae'r tabl yn dangos ehangder a dyfnder talent chwaraeon yng Nglantaf, ac ymroddiad tîm 
hynod o athrawon a hyfforddwyr. Llongyfarchiadau i holl aelodau'r ysgol wrth ddathlu rhestr  
o gyflawniadau mor arbennig mewn un tymor!  
 
Hoffwn longyfarch myfyrwyr a enillodd anrhydedd / gynrychiolaeth genedlaethol neu 
ranbarthol yn ystod y flwyddyn: Dafydd Armstrong (Pencampwr Gymnasteg Dan 14 
Prydain); Kier Palmer, Emily Savastano, Iona Roderick a Tomos Williams (Hoci Cymru); 
Rhys Politt; Elgan Williams; Rhys Matthews; Ethan Hanigam; Ollie Gould; Morgan Burrows; 
Will Holland; Joseff Maitland (Criced Dwyrain Cymru); Efa 
Williams, Beca Evans ac Esther Wolley yn ogystal ag Elgan 
Williams, Rhys Pollitt a Rhys Matthews (Criced Cymru);  Wil 
Adams (Hwylio – Dosbarth Optimist); Amelia Williams (Hoci Iâ 
GB); Caleb Griffiths (Codi Pwysau); Izzy England, Elin Thomas, 
Kate Wood, Elen Price, Elffin Bryant, Megan Elin Jones, Elan 
Hall, Tom Prickett, Ioan Dixon, Owain Gruffudd (Pêl-droed 
Caerdydd a'r Fro); Tom Prickett, Reggie Burgess, Alyas 
Debono (Pêl-droed, Clwb Dinas Caerdydd); Carys Mayers, Maia Griffiths, Mali Emmerson, 
Alys Looker, Manli Phillips, Rebecca Derrick, Rhiannon Derrick, Elffin Bryant, Sioned John, 
Iona Roderick, Gabriella Pascoe, Manon Davis, Gethin Lewis, Macsen Martins Hughes, Cai 
Davies (Trawsgwlad Caerdydd a'r Fro) Mabli Phillips (Trawsgwlad Cymru) Lowri Broughton, 
Mali Davies, Catrin Powell, Megan Hutchings, Izzy Thomas, Cadi-Gwen Sandall, Iona 
Roderick, Awen Dwyer, Mali Newis, Mali Martin, Olivia Lucas (Pêl-rwyd Caerdydd a'r 
Fro),Lowri Broughton, Catrin Powell, Mali Davies (Pêl-rwyd Cymru);  Lloyd Lucas (capt) , 
Tom Cadman, Ioan Penry, Ioan Dixon, Regan Guerrin, Taylor Coles, Finn Cooksley, Ellijah 
Jeffers, Tom Woods, Ton Howe, Harri Stiff, Joelle Crocker (Rygbi Ysgolion Caerdydd); Rob 

Chweched Dosbarth yng Nglantaf 
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Davies, Iwan Griffiths, Mike Davies, Ethan Perry, Charlie Morgan, Cohen Davies, Dewi 
Thomas, Tom Weekley, Harri Wilde, Ben Geraghty, Rhys Burleton, Dewi Hobbs, Morgan 
Bowen, Jac Davies (Gleision Caerdydd): Harri Wilde (Cymru dan16): Jac Davies (Sgwad 
Cymru 7 bob ochr).    
 
Rydym bob amser yn falch iawn o glywed am lwyddiant a chynnydd talentog ein disgyblion, 
felly parhewch i rannu eich llwyddiannau gyda ni fel ysgol a'n hymddiheuriadau os yw rhai 
cyflawniadau ar goll o'r rhestr uchod.  
   
Enillodd 42 o fyfyrwyr Bl12 a 56 ym Mlwyddyn 11 Wobr Efydd Dug Caeredin (Rhagfyr 2021), 
gan gwblhau eu halldaith yn y Gwyr ac o amgylch Caerdydd. Rydym 
hefyd wrth ein bodd bod 68 o fyfyrwyr wedi cofrestru ar y cynllun o 
Bl10 eleni i'w gwblhau yn ystod haf 2022. 
 
Llongyfarchwn Tomas Davies ac Alys Smith am eu llwyddiant yn 
Olympiad Ffiseg y DU a'n tîm Bl10 o fewn Her Gwyddoniaeth Cymru a 
drefnwyd gan Brifysgol Caerdydd.    
 
Llongyfarchiadau gwresog i chi i gyd, ar eich dyfalbarhad, eich 
brwdfrydedd a'ch egni o fewn eich dewis chwaraeon neu gamp, ac 
edrychwn ymlaen at glywed am eich llwyddiant parhaus yn 2022/23.   
 
Clwstwr Glantaf – pontio cynradd i uwchradd  
Parhaodd ein partneriaethau cynradd yn ystod y flwyddyn. Ymwelodd rhai myfyrwyr Bl 7 a’r 
cynradd i gynnal sesiynau Hawl i Holi gyda Bl 6 yn dilyn eu hwythnosau cyntaf yng Nglantaf. 
Gwnaethom barhau i ddysgu gwersi rhithwir byw i'n clwstwr mewn Ieithoedd Tramor 
Modern: Bl 5 (Almaeneg) a Bl 6 (Ffrangeg), a fydd yn parhau ym mis Medi. Roeddem yn 
gallu ymweld â Bl6 gyda nifer o'n llysgenhadon Bl10 i baratoi ar gyfer y cyfnod pontio ac 
roeddem yn falch iawn o groesawu pob disgybl am dri diwrnod llawn i fwynhau bywyd ysgol 
uwchradd, cyn iddynt ddechrau ym mis Medi. 
 
Yn dilyn ein rhaglen Datblygu'r Cwricwlwm ym Mlwyddyn 4 y llynedd, roeddem yn falch o 
ymestyn ein gwaith clwstwr drwy ganolbwyntio ar lwybrau STEM o fewn Cwricwlwm i 
Gymru. Partnerwyd pob ysgol gynradd i dreialu ffyrdd arloesol o addysgu Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg a mapio'r camau cynnydd o fewn y maes.  Roedd y gwaith partneriaeth hwn yn 
cynnwys ymweliad â Glantaf i Bl6 i fwynhau tasgau yn ein labordai, ystafelloedd TG a 
gweithdai D&T.  Dyma fydd canolbwynt HMS ein Clwstwr ym mis Mehefin ac edrychwn 
ymlaen at ymestyn y dull clwstwr hwn o ymdrin â'r Celfyddydau Perfformio yn y flwyddyn i 
ddod. Parhaodd ein cwricwlwm Mathemateg i gael ei diwygio gan ein Harweinwyr 
Cwricwlwm er mwyn sicrhau dilyniant a chysondeb yn ein darpariaeth. 
 
Athletau 
Gwnaethom fwynhau Diwrnod Athletau bywiog a chystadleuol yn Stadiwm Lecwydd gydag 
Illtud yn cymryd y prif darian ar y dydd.  
 
Cynllun Arweinwyr Creadigol 
Dychwelodd y rhaglen Arweinwyr Creadigol eleni i weithio gyda'r Adran Addysg Gorfforol a 
grŵp o fyfyrwyr Bl9. Eu ffocws oedd ymchwilio i effeithiau ffordd o fyw eisteddog ac fe 
lwyddon nhw i greu ffilm yn tynnu sylw at yr effeithiau gyda'r cyfarwyddwr ffilm, Jo White. 
Cafodd y myfyrwyr gyfle i weithio gydag offer arbenigol, dysgu am yr union derminoleg a 
thechnegau a ddefnyddiwyd wrth ffilmio a sut i olygu ffilm i greu'r cynnyrch terfynol. 
Rhannwyd y ffilm yn y gwasanaeth ar gyfer gweddill cymuned yr ysgol.  
 
 
 

Pencampwyr Cwpan Pêl Droed Cymru 

Alyas ac Elan (Bl 10 a dan13) 
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Gwisg Ysgol 
Y llynedd gwnaethom adolygu ein gwisg ysgol a lleihau nifer yr eitemau sydd eu hangen yn 
ogystal â chynyddu rhywfaint o ddewis i ddisgyblion. O fis Medi roeddem yn cynnig crys polo 
llewys hir i ddisgyblion yn ogystal â dewis o 'doriadau' yn y siorts ysgol. Dylai'r newidiadau 
arwain at arbedion i rieni a mwy o ddefnydd ar gyfer eitemau unigol. Nodyn i'ch atgoffa hefyd 
fod yr ysgol yn parhau â'n gwasanaeth ailgylchu am ddim sy'n cynnig gwisg ysgol o 
ansawdd da i unrhyw deuluoedd sydd angen eitemau ychwanegol o wisg ysgol. I gyfrannu 
neu fanteisio ar y cynnig hwn, cysylltwch â phrif dderbynfa'r ysgol. 
 
Cymorth i elusennau 
Nodwedd arall o'n cymuned yw'r ymateb diffuant y mae disgyblion yn ei ddangos i elusen. 
Gwelsom ymateb cadarnhaol i'n hapeliadau eleni a oedd yn cynnwys:  
 
Miri Melyn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl   
Apêl Siwmper Nadolig at Gronfa Achub y Plant  
Hamperi Nadolig i deuluoedd yng Nghaerdydd 
Ymwybyddiaeth Cerdyn Coch i Hiliaeth  
Ymwybyddiaeth Diwrnod Rhyngwladol y Llyfr 
Dydd Rhyngwladol Menywod 
Sanau Rhyfedd i Ddydd Syndrom Down  
Gwisgo Coch i Gymru at Ysbyty Felindre  
Dathliadau Pride  
 
Roeddem yn falch o weld myfyrwyr Chweched Dosbarth ar Daith Gerdded Noddedig "O 
Bont i Bont" o Bontypridd i Glantaf yn Medi i gefnogi Teenage Cancer Trust; Sefydliad 
Prydeinig y Galon a banciau bwyd Caerdydd.  Roedd hefyd yn galonogol gweld yr ymateb 
rhyfeddol i'n taith gerdded Bl10, er budd The Girl Effect  (£3,235), ac apêl yr ysgol gyfan i 
apêl UNICEF (Wcráin, £1,400). Dyma elfen eithriadol o fywyd yma yng Nglantaf.  
 
Cynllun Gwella Ysgol  
 

▪ Dysgu ac addysgu 
Wrth ddychwelyd ôl pandemig, dylem ganolbwyntio ar fabwysiadu'r sgiliau rydym wedi'u 
dysgu yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Bydd ein ffocws ar dri phrif faes addysgu a dysgu. 
Yn gyntaf, canolbwyntio ar sut y gallwn wneud ein haddysgu yn fwy ymatebol i anghenion a 
dilyniant ein disgyblion, drwy addasu ein haddysgu i anghenion disgybl unigol. Yn ail, cynnal 
ein huchelgais ar gyfer pob disgybl, drwy ganolbwyntio ar addysgu i'r brig, gan sicrhau bod 
pob dysgwr yn ymgysylltu ac yn perfformio i'w botensial. Yn olaf, byddwn yn parhau i 
ganolbwyntio ar Siarad a Gwrando i roi i'n myfyrwyr yr empathi o ddysgu gan eraill ond y 
rhuglder mewn cyfathrebu y mae ei angen arnynt i ddod yn ddinasyddion gweithgar yn eu 
cymunedau i’r dyfodol. 

 
▪ Cymorth lles 

Wrth sgwrsio â disgyblion a staff mae wedi dod yn amlwg bod gan ddisgyblion ddiddordeb a 
brwdfrydedd gwirioneddol i ddysgu strategaethau yn ymdrin a iechyd a lles. Cawsom ein 
calonogi gan ymateb disgyblion i Her Haf 2022 lle gofynnwyd i bawb leihau eu defnydd o 
ffonau a dod yn aelodau mwy gweithgar a charedig o gymuned yr ysgol. Mae'n braf gweld 
plant a phobl ifanc yn siarad mewn tôn mwy caredig, i fod yn rhydd o ffonau a gobeithio i fod 
yn fwy egnïol drwy feicio neu gerdded yn amlach. Bydd ein gwersi lles yn cael eu addasu’n 
sylweddol yn ystod 2022/23 gyda'r rôl arweiniol yn cael ei gymryd gan diwtor bugeiliol  
gydag elfennau lles ychwanegol yn cael eu mapio gan bob adran.  Bydd y ddarpariaeth hon 
hefyd yn cynyddu'r amser sydd ar gael i ddisgyblion CA4 baratoi ar gyfer eu harholiadau 
TGAU gan gydbwyso eu llwyth gwaith yn fwy priodol. 

Dydd Siwmperi Nadolig i gefnogi Cronfa Achub y Plant 
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▪ Datblygu Cwricwlwm i Gymru 

Bydd Glantaf yn parhau i adolygu ei gwricwlwm 
drwy dreialu dulliau arloesol o addysgu a datblygu 
ein gwaith cynllunio â'n partneriaid cynradd. Eleni 
rydym wedi treialu cwrs Coron Gwlad yn 
llwyddiannus sydd wedi cyfoethogi ein dull o 
addysgu yn seiliedig ar sgiliau. O fewn y clwstwr, 
rydym wedi bod yn gweithio i rannu arfer da a 
chydweithio ar ddilyniant ar draws y continwwm dysgu. Cawsom ein hannog hefyd i adrefnu 
ein darpariaeth yng ngoleuni'r agenda cynhwysiant, er mwyn sicrhau bod ein cwricwlwm yn 
adlewyrchu cymunedau a chefndir amlddiwylliannol ein disgyblion yn fwy cyson. Rydym yn 
falch bod ein hathrawon wedi cynnwys enghreifftiau mwy amrywiol a bywiog o ddiwylliant 
cyfoes Cymru o fewn y celfyddydau, mewn llenyddiaeth, mewn pynciau dyniaethau, a drwy 
hyrwyddo modelau rôl benywaidd mewn STEM a meysydd eraill. Nid yw'r gwaith hwn wedi'i 
gwblhau, ond rydym wedi cael ein cymell yn y gwaith hwn drwy glywed profiadau ein 
disgyblion ein hunain, siarad yn uniongyrchol â disgyblion Llanwern, ac mewn fideo hyfforddi 
a fydd yn cael ei rannu gyda'r holl staff. Os oes un agwedd ar ddatblygu'r cwricwlwm sydd 
wedi'i chroesawu gan staff addysgu Glantaf, mae eu cefnogaeth i'r datblygiad hwn wedi bod 
yn hollbwysig. 
     

• Deddf newydd ADY a rhaglen trawsffurfio / buddsoddiad i ganolfan arbenigol a 
chymorth ehangach o fewn ADY   

Bydd y ddeddf ADY newydd yng Nghymru yn golygu y bydd angen i bob ysgol yng Nghymru 
gymryd rhan mewn rhaglen drawsnewid i ateb gofynion deddfwriaeth newydd. Yng Nglantaf 
rydym wedi bodloni'r holl derfynau amser a nodwyd gan y ddeddf newydd ac edrychwn 
ymlaen at weithredu a gweld effaith y ddeddf ar draws cymuned yr ysgol. Yn amlwg, bydd y 
gofynion hyn yn rhan hanfodol o'n hyfforddiant staff ar gyfer y dyfodol. Mae hyn hefyd yn 
cyfateb i'r twf yn y galw am leoedd yn ein darpariaeth arbenigol, Canolfan Glantaf, yn ogystal 
â chynnydd yn y galw am gymorth cyfrwng Cymraeg mewn Awtistiaeth ac ADY o fewn 
addysg brif ffrwd yng Nghaerdydd.   
   
Rydym yn falch y bydd gwelliannau pellach gan gynnwys tai bach dynodedig ac ystafell 
newid bwrpsasol yn cael eu gwireddu yn ystod Tymor yr Haf. Rydym yn falch iawn o 
groesawu Mrs Bethan Davies i ymuno ym mis Medi 2022 fel Arweinydd y Ganolfan 
Adnoddau Arbenigol yng Nglantaf gan weithio ochr yn ochr â Mrs Catrin Arnopp, Pennaeth 
Cynorthwyol a Chydlynydd ADY yng Nglantaf.  Mae penodiadau Mrs Gwenno Rowlands 
eleni fel Dirprwy CADY a Mr Joel Richards (Adran Addysg Gorfforol) wedi sicrhau bod 
rhannu arfer da o ran gwahaniaethu a chymorth lles myfyrwyr yn flaenoriaeth glir ar gyfer y 
dyfodol. 
   
I gloi,  
Ar ddiwedd y flwyddyn brysur a chynhyrchiol hon, byddwn yn diolch yn ddiffuant i'r plant am 
eu cwmni, eu hiwmor a'u cyfraniad gwerthfawr, i staff am eu hegni, eu creadigrwydd a'u 
hymrwymiad i bob disgybl ac i chi fel rhieni a'r gymuned ehangach am eich cefnogaeth 
diflino i'n hysgol.   
 
Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi mewn 
partneriaeth agos yn y blynyddoedd i ddod,  
 
Yn gywir, 
 
 
Matthew H T Evans 
Pennaeth 

Myfyrwyr hŷn Glantaf ag Ysgol Uwchradd  Llanwern 

Ffarwelio â Bl 13 Mai 2022 
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Aelodaeth Corff Llywodraethu  
 
  Etholwyd Hyd at 
Cymunedol    
 Iona Edwards 25/06/2021 24/06/2025 
 Tamsyn Ramasut 01/09/2020 31/08/2024 
 Sian Smith 10/11/2018 09/11/2022 
 Michael Jones  14/10/2020 13/10/2024 
Is- gadeirydd Simon Williams 17/10/2018 16/10/2022 
    
AALl    
Cadeirydd Elinor Patchell 01/05/2021 30/04/2025 
 Nia Blackwell 27/01/2021 26/01/2025 
 Hefin Jones 15/12/2018 14/12/2022 
 Karin Phillips 29/03/2019 28/03/2023 
 Sara Vaughan 21/06/2019 20/06/2023 
    
Rhiant    
 Eleanor Jones 05/12/2018 04/12/2022 
 Gethin Matthews 03/12/2018 02/12/2022 
 Victoria Williams 03/12/2018 02/12/2022 
 Sian Wynn 05/12/2018 04/12/2022 
 Eleri Morgan  01/07/2021 30/06/2025 
 Sarah Rawnsley 01/07/2021 30/06/2025 
    
Pennaeth Matthew Evans - - 
    
Staff Addysgu    
 Siwan Lee 24/09/2021 23/09/2025 
 Bethan Walkling 28/09/2021 27/09/2025 
    
Staff Cefnogi    
 Rhian Maitland 01/10/2021 30/09/2024 
Heb bleidlais    
Clerc Melanie Spearey - - 

 
Ein ymgynghorydd her o Gonsortiwm Canolbarth y De yw Mr Eryl Samuel, nid oes gennym 
ymgynghorydd cyswllt i’r Corff Llywodraethu o Ddinas a Sir Caerdydd ar hyn o bryd.  
 
Gallwch gysylltu a Cadeirydd y Llywodraethwyr, Mrs E Patchell drwy gysylltu a’r brif swyddfa 
ar 029 20 333090 neu ar ebost ar  ysgolgyfunglantaf@caerdydd.gov.uk 

mailto:ysgolgyfunglantaf@caerdydd.gov.uk
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2021-22 Data presenoldeb yr ysgol (6/9/21 hyd at 27/0/22) 
 

 Presenoldeb % Absenoldeb 
awdudordedig % 

Absenoldeb heb 
awdurdod % 

Bl 7 92.2 6.6 0.9 

Bl 8 91.6 6.9 1.0 

Bl 9 91.5 7.2 0.9 

Bl 10 89.4 8.9 1.5 

Bl 11 87.9 7.1 4.7 

 
Mae'n anodd iawn asesu neu gymharu data presenoldeb mewn ysgolion o ystyried y 
cyfyngiadau a'r cyfnod clo a brofwyd gan deuluoedd unigol, gwahanol garfanau blwyddyn 
neu grwpiau o ddisgyblion.   Fodd bynnag, rydym yn cynnwys y data (uchod) fel canllaw 
bras iawn o'r flwyddyn academaidd, er bod niferoedd yn is na’r disgwyl yn sgil effaith y 
pandemic.  
 
Mae ein Swyddog Presenoldeb, Mrs Lisa Harrisson yn cysylltu â dysgwyr a'u cefnogi at well 
presenoldeb.  Rydym hefyd yn gweithredu system o gyswllt diwrnod cyntaf i osgoi 
absenoldeb anawdurdodedig. Mae'r ysgol wedi mabwysiadu codau presenoldeb a 
phresenoldeb CBS Caerdydd sy'n anelu at leihau absenoldebau a hyrwyddo canrannau 
uchel o bresenoldeb.   
 
Hyfforddiant mewn swydd i staff yn 2021 - 22 
 
Cynhaliwyd chwe diwrnod HMS yn ystod 2021/22 ynghyd â dyddiau paratoi a chynllunio yn 
sgîl heriau’r pandemig.  Yn y tabl isod, rydym yn rhestru'r hyfforddiant a'r prif feysydd ffocws 
â gafodd eu cynnwys.    
 

 
Dyddiad 

 
Thema / ffocws  

 
Darparwr 
 

3 Medi 2021 Paratoi yr ysgol a hyfforddiant I&D i staff   
Cynllun Gwella: Hybu Siarad a gwrando  
Dysgu Proffesiynol ar gyfer CiG  
Hyfforddiant Diogelu Plant blynyddol  

Ysgol 

4 Hydref 2021 Cynllun Gwella: Dysgu ac Addysgu   
Marcio ac Adborth – rhannu arfer dda 
Siarad a Gwrando – cyfleoedd yn y dosbarth  
Lles a llwyth gwaith staff    

Ysgol  

29 Tachwedd 2021 Siardawr gwadd: Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg: 
Jeremy Miles AM 
Athro Charlotte Williams, Awdur adroddiad Cynefin  
Rachel Clarke, Cyfarwyddwr Promoting Equality  
Rhannu arfer dda mewn dysgu ac addysgu    
Gweithdai wedi eu cynnig gan bob ysgol unigol ar arfer 
rhagorol a chyfoethogi gwaith disgyblion 

CYDAG: pob 
ysgol cyfrwng 
Cymraeg yn 
Ne Cymru  

28 Ionawr 2022 Creu dinasyddion a cyfrannwyr egwyddorol  
Hyrwyddo arferion clod a chanmol  
Deddf ADY newydd – sut mae’n effeithio ar fy ngwaith? 
CiG  creu gweledigaeth pob maes dysgu  
Hyrwyddo disgyblaeth deg yn y dosbarth  

Ysgol 

11 Mawrth 2022 Hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant 
Cymorth i ddysgwyr traws  
Cymorth ac addysgu LHDTQ+: safbwynt athro a rhiant  

Ysgol  
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Dysgu ac addysgu – CiG rhannu arfer dda   

29 Mehefin 2022 Siaradwr Gwadd: Emily Pemberton 
Gweithdai gan ysgolion unigol yn rhannu arfer dda 
mewn Siarad a Gwrando  
(pm) rhannu arfer dda wrth addysgu maes STEM 
(datblygu Cwricwlwm i Gymru)   

Clwstwr 
Glantaf  

  
Mae canran uchel o'n staff yn gweithio fel arholwyr ar gyfer CBAC (corff arholi Cymru) ac fel 
y cyfryw, maent wedi bod yn rhan o gyrsiau hyfforddi ac asesiadau ar safon TGAU, UG a 
Safon Uwch.  Drwy'r gwaith hwn maent yn derbyn hyfforddiant sgiliau arbenigol ym maes 
asesu cenedlaethol ac yn aml iawn gallant rannu eu profiadau a'u harbenigedd gyda staff 
ehangach yr ysgol.  Mae'r gwaith hwn hefyd yn dylanwadu'n uniongyrchol ar eu dealltwriaeth 
o faes asesu cenedlaethol ac felly'n cael effaith ar eu sgiliau addysgu.  Gan ein bod yn deall 
gwerth y gwaith hwn i gymuned yr ysgol, yr ydym yn awyddus i gefnogi staff i ymgymryd â 
gwaith o'r fath lle y bo modd a lle nad yw'n gwrthdaro â blaenoriaethau'r ysgol. 
 

Os hoffech ymateb i'r adroddiad hwn 
Yn dilyn canllawiau newydd Llywodraeth Cymru, nid oes angen i'r corff llywodraethu gynnal 
cyfarfod cyffredinol blynyddol i rieni gyda'r corff llywodraethu, oni bai bod 5% neu fwy o'r 
rhieni yn gofyn am gyfarfod o'r fath.  Mewn achos o'r fath, byddwn yn galw cyfarfod cyn 
gynted ag y bo modd ac yn rhoi gwybod i'r rhieni am y dyddiad.  Os hoffech wneud cais o'r 
fath, dylech gysylltu, yn y lle cyntaf, â'r Pennaeth neu Gadeirydd y Llywodraethwyr. 
 

 
Cysylltu â ni 
 

Gallwch gysylltu a ni drwy: 
 

Ffon:  029 20333090 
 
E-bost:  ysgolgyfunglantaf@caerdydd.gov.uk 
 
Gwefan:  https://www.glantaf.cymru/ 
 

Os dymunwch gopi o galendr yr 
ysgol neu'r prosbectws diweddaraf, 
cysylltwch â'r brif swyddfa. 
  
Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 
yn ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg 
sy'n gwasanaethu CB Dinas a Sir 
Caerdydd.  Cynigir y cwricwlwm 
trwy'r ysgol yn gyfangwbl yn y 
Gymraeg yn CA3,CA4 a CA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tîm Bl9 Pencampwyr y Plat Cyst 7 bob ochr Parc Rosslyn Mawrth 2022 

mailto:ysgolgyfunglantaf@caerdydd.gov.uk
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Atodiadau perfformiad ysgol 
 
Yn sgîl y pandemig a’r cyfnod clo yn haf 2021 ni chynhaliwyd asesiadau ffurfiol ac 
felly nid yw data perfformiad ysgolion yng Nghymru wedi ei gyhoeddi am y cyfnod 
hwn 2020 / 2021.   
 
Atodiadau Cyffredinol 
 
Atodiad A:    Crynodeb o gyfarfodydd rhieni yn 2021/22 
 
Atodiad B:   Cymorth ADY 
 
Atodiad C:  Canolfan Glantaf  
 
Atodiad Ch Dyddiadau tymhorau ysgol 2022/2023 
 
Atodiad D:   Cyllideb Ysgol: adroddiad cyllid am 2021-22 
 
Atodiad Dd:  Cyrchfannau disgyblion Hydref 2021 
 
   
 
 
 

Eisteddfod Ysgol 2022 
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Atodiad A:  
  
Cyfarfodydd a Chyfathrebu gyda rhieni 2021/22  
Cyfarfodydd Rhithiwr Gwybodaeth  
 

Dyddiad Blwyddyn  Agenda 

21 – 9 - 21 12 Noson Wybodaeth  

5 – 10- 21 11 Noson Wybodaeth  

12 – 10 - 21 6 Noson Agored  

14 – 10- 21 7-13 Noson Rieni gyda Tiwtor Diosbarth  
 

18 – 10 - 21 10 Noson Wybodaeth  

23 – 11 - 21 11 Noson Agored Chweched  

30 – 11 - 21 12 Noson Rieni                       School Cloud 

 

11 – 1 - 2022 13 Noson Rieni                        School Cloud 

20 – 1 – 2022 11 Noson Rieni                        School Cloud 

17 – 2 – 2022 9 Noson Rieni                        School Cloud 

3 – 3 - 2022 10 Noson Rieni                       School Cloud 

14 – 3 - 2022 8 Lansio Cyrsiau Bl 9  

15 – 3- 2022 8  
Cyflwyniadau pynciau  
 

16 – 3 – 2022 8 

17-3-2022 8 

5 – 4 - 2022 8  Noson Rieni                        School Cloud 

 

4 – 5 - 22 9 Lansio Cyrsiau Bl 10  

12-5-22 7 Noson Rieni  

4&5 – 7 - 21 6 Noson Trosglwyddo Bl 6  

 

 
Ymateb rhieni i ddewis rhwng llwyfan school cloud neu gyfarfod wyneb yn wyneb yn yr 
Ysgol: 
 
 

Blwyddyn Presenoldeb 
School Cloud neu cyfarfod personol 

yn yr ysgol  
Fformat 

7 80%+ School Cloud = 35% Yn yr ysgol 

8 92% School Cloud = 85% Gwe 

9 95% School Cloud = 76% Gwe 

10 96% School Cloud = 93% Gwe 

11 92% School Cloud = 80% Gwe 

12 97%   Gwe 

13 97%   Gwe 

Bl 7-13  
Tiwtor personol 

(Bugeiliol) 
85%   Gwe 
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Atodiad B: Adroddiad Blynyddol ADY i’r Corff Llywodraethu Mehefin 2022 
 
Mae niferoedd dysgwyr sydd wedi eu hadnabod gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) fel â 
welir isod. Mae Bl 7 a 10 wedi trosglwyddo draw i ofynion deddf newydd ADY, felly dim ond Cynllun 
Datblygu Unigol (CDU (IDP) sydd wedi’u cofnodi.  Bydd Bl 8 a 9 yn trosglwyddo erbyn Medi 2022. 

 Gweithredu 
ysgol 

Gweithredu 
ysgol+ 

CDU ysgol CDU AALl 
Datganiad 

Bl 7   1 (Wedi 

cyllido) 
 8 

Bl 8 24 11   2 

Bl 9 28 6   2 

Bl 10   2 1 1 

Bl 11 15 19   3 

Cyfanswm   3 1 16 

BL 12      

Staffio 

• Mrs Catrin Arnopp (CADY) 

• Mrs Gwenno Rowlands (Dirprwy CADY) 

• Mr Joel Richards (Arwain ADHD) 

• Mrs Lisa Marshall (CCD Hŷn ar gyfer Dyslecsia a Chydlynydd JCQ) 

• Mrs Leanne Thomas (CCD Hŷn Lles) 

• Miss Michaela Crocker (CCD Hŷn Lles) 

• Mr Huw Rees (CCD Hŷn ymyrraeth llythrennedd) 

• Mr Lloyd Owen (Lles a iechyd emosiynol) (ar secondiad ar hyn o bryd) 

• Miss Courtney Rees (Lles and iechyd emosiynol) 

• 10 CCD  
Datblygiadau ers 2021 

• Cydlynu gyda clystyrau BroPlasTaf i gyflwyno’r ddeddf newydd ADY. 

• Cyflwyno llyfryn gwahaniaethu i bob aelod o staff i rannu arferion addysgu ardderchog i 
sicrhau mynediad pob disgybl i’r cwricwlwm.   

• Hyfforddiant ysgol gyfan ar ddefnydd clod a hyrwyddo canmoliaeth.   

• Trosglwyddo Bl 7 a 10 ar y gofrestr i CDU. 

• Creu’r CDU newydd a chysylltu gyda dyrannu cyllid.  

• Datblygu arferion ar draws yr ysgol yn sgîl y ddeddfwriaeth newydd – golwg Disgybl ganolog 
tra’n hyrwyddo arferion dysgu ac addysgu ysgol gyfan.  

• Ymgysylltu â rhieni i hyfforddi a rhannu gwybodaeth am hawliau o dan y ddeddf newydd.  

• Datblygu ymwybyddiaeth am ddarpariaeth newro- wahaniaeth o fewn darpariaeth prif 
ffrwd.  Dechrau ar y daith o ddod yn ysgol newro-wahaniaeth gyfeillgar ac ymuno â phrosiect 
ymbarel.  

• Datblygu sgiliau staff i ymwneud â dysgwyr sydd ag 
anghenion cymorth ymddygiadol fel :  ELSA / Thrive / 
hyfforddiant Talkabout.  

Camau nesaf 

• Datblygu Canolfan lles (T4) a darpariaeth amgen i 
ddysgwyr gyda anhawsterau iechyd meddwl a lles, gan 
gynnwys dysgwyr newro-wahannol.  

• Parhau i ddatblygu a thyfu llwybrau ymyrraeth 
llythrennedd a rhif gyda (Bydi’s) Chweched Dosbarth, wedi 
teilwra o amgylch darpariaeth disgybl ganolog. 

• Parhau i ddatblygu fel ysgol newro-wahanol gyfeillgar. Prosiect Ymbarel: datblygu i fod yn ysgol newro -

wahanol gyfeillgar 



 

Atodiad C: Adroddiad Blynyddol Canolfan Adnoddau Arbenigol Glantaf i’r Corff 
Llywodraethol (Mehefin 2022) 

 
Mae’r niferoedd o ddysgwyr sydd yn derbyn cefnogaeth gan y Ganolfan, a’r niferoedd arfaethedig am y 
blynyddoedd nesaf fel a ganlyn: 

 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Bl 7 2 2 3 6 

Bl 8 5 3 2 3 

Bl 9 2 5 3 2 

Bl 10 3 2 5 3 

Bl 11 4 3 2 5 

Bl 12 4 4 3 2 

Bl 13 0 3 1 2 

Bl 14 0 0 3 1 

Cyfanswm 20 22 22 24 

 
Staffio 

• Mrs Marjorie Thomas (Arweinydd y Ganolfan) 

• Mrs Mari Jones (Athrawes Arbenigol) 

• Miss Eleri David (Athrawes Arbenigol) 

• Miss Nia Wilson (Athrawes Arbengiol) 

• Miss Sophia Mico (Uwch-gymhorthydd y Ganolfan) 

• Miss Caitlin Turner (CD graddfa 5 y Ganolfan) 

• Mr Huw Pritchard (CD graddfa 5 y Ganolfan) 

• Mr Conor Lewis (CD graddfa 5 y Ganolfan) 

• Mr Hefin Karadog (CD graddfa 4) 

• Miss Sarah A Jones (CD graddfa 4) 

• Miss Sarah L Jones (CD graddfa 4 rhan-amser) 

• Miss Megan Dodson (CD graddfa 4) 

• Miss Sali Ruck (CD graddfa 3) 
 
Datblygiadau ers 2020-2021 

✓ Datblygu defnydd See Saw er mwyn gwella cyfranogiad rhieni ac ehangu cyfleoedd mynegiant a 
chyfathrebu’r dysgwyr 

✓ Creu dulliau hygyrch o gynnwys llais y disgybl yn ein cyfarfodydd Adolygiad Blynyddol gan ddefnyddio 
PECS, Makaton a byrddau cyfathrebu 

✓ Ail-strwythuro’r Ganolfan fel bod un athro yn gyfrifol am gynnydd a lles “dosbarth” o ddysgwyr. 
Dysgwyr wedi enwi rhain ar ôl pêl-droedwyr: Gareth Bale, Aaron Ramsey a Joe Allen. 

✓ Datblygu athrawon arbengiol y Ganolfan fel Arweinwyr 
✓ Partneriaeth gyda Swyddog Rygbi’r ysgol i ddarparu sesiynau wythnosol o rygbi 
✓ Hyfforddiant i aelod staff fod yn “Hyfforddwr Teithio” er mwyn ddatblygu sgiliau theithio annibynnol 

dysgwyr 
✓ Makaton wedi’i sefydlu’n gadarn o fewn y Ganolfan. Dwy aelod staff wedi hyfforddi hyd lefel 4. 
✓ Clwb Gwaith Cartref ar ôl ysgol dwywaith yr wythnos. 

 
Cyfleoedd Cyfoethogi 

▪ Sesiynau Canu a Dawnsio wedi esblygu i fod yn Gylch Cyfansoddi, er mwyn datblygu iaith ac 
atgyfnerthu thema dysgu’r wythnos 

▪ Sioe Nadolig rhithiol “Nadolig Plentyn yng Nghymru” 
▪ Dydd Miwsig Cymru – caneuon Makaton a chyfraniad gan gantorion enwog 
▪ Gwyl rygbi cynhwysol Coleg Caerdydd a’r Fro 
▪ Gwobr Dug Caeredin – cwrs o sesiynau Ioga wedi bod yn llwyddiant, a chyfleoedd codi arian trwy 

werthu cacennau.  
▪ Fe fydd prosiect serameg mewn cydweithrediad gydag Actifyddion Artistig / Arts Active yn dechrau 

mis Medi fel rhan o Wobr Dug Caeredin 

Gwaith Maes ar hyd yr afon Taf 
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▪ Sesiynau Beicio rheolaidd strwythedig gan ddefnyddio ein casgliad o feiciau hygyrch. Rhai dysgwyr 
wedi dysgu reidio beic dwy olwyn trwy gymorth gan Pedal Power. 

 
Camau Nesaf 

➢ Cynlluniau i adeiladu darpariaeth penodol arbenigol newydd ar safle’r ysgol 
➢ Ymgymghoriad am agor Canolfan Arbenigol Awtistiaeth cyfrwng Cymraeg 
➢ Ail-fodelu dosbarthiadau’r Ganolfan fel bod ffrwd o ddisgyblion ASD mewn un “dosbarth” a bod 

darpariaeth yn gallu cael ei deilwra yn well i’w hanghenion penodol nhw. 
➢ Datblygu arbenigedd staff y Ganolfan ac ehangu dealltwriaeth arfer dda mewn parodrwydd at agor y 

Ganolfan Awtistiaeth newydd a’r Ganolfan Anghenion Dwys. 
➢ Gwella cynllunio, dysgu ac addysgu  
➢ Bydd 7 disgybl yn Chweched y Ganolfan blwyddyn nesaf – her i drefnu gymaint o leoliadau profiad 

gwaith pwrpasol. 
➢ Datblygu cwricwlwm penodol ac arbenigol: Cwricwlwm “angori” ar gyfer dysgwyr iau y Ganolfan a fydd 

yn ffocysu ar sgiliau cyfathrebu, cymdeithasol, ABCh, rhifedd a llythrennedd. Cwricwlwm “Gorwelion” 
ar gyfer y rhai hŷn a fydd yn ffocysu ar baratoi dysgwyr i bontio allan o Glantaf. 

➢ Hyfforddiant pellach fel bod pob aelod staff yn hyderus wrth hyfforddi sgiliau teithio. 
➢ Datblygu llais y disgybl – pwyllgor dosbarth a dulliau hygyrch o glywed llais ein disgyblion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paratoi at y Sioe Nadolig Rhithiol 



Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 

 

Coron gwlad ei mamiaith 

Atodiad Ch: 
 
Tymhorau Ysgol a Dyddiadau Gwyliau 2022 / 2023 Blwyddyn Academaidd 
 

 
Tymor 

 
Dechrau Tymor 

 
Gwyliau hanner tymor 

 
Diwedd Tymor 

 
Dyddiau 

  Dechrau Diwedd   

 
Hydref 
2022 

 
Llun 
5 Medi 
 

 
Llun 
31 Hydref 

 
Gwener 
4 Tachwedd 

 
Gwener  
23 Rhagfyr 

 
75 
 

 
Gwanwyn 
2023 
 

 
Llun 
5 Ionawr 

 
Llun 
20 Chwefror 
 

 
Gwener  
24 Chwefror 

 
Gwener  
31  Mawrth 

 
65 
 

 
Haf  
2023 

 
Llun  
17 Ebrill 

 
Llun 
29 Mai 

 
Gwener 
2 Mehefin 

 
Llun 
24 Gorffennaf 

 
55 
 
 

Cyfanswm: 195 

 
Bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion ar gyfer HMS am 5 dydd rhwng Llun 5ed o Fedi, 2022 a 24 
Gorffennaf 2023.  
 
Mae dyddiau HMS wedi eu pennu gan yr Ysgol.  
 
 
Gwyl Y Banc 
 
Gwener y Groglith Gwener, 7 Ebrill 2023 
 
Llun y Pasg, 10 Ebrill 2023 
 
Gwyl Fai, 1 Mai 2023 
 
Gwyl y Banc y Gwanwyn, 29 Mai 2023 
 
Mae copi o galendr yr ysgol ar gael o’r ysgol pob blwyddyn i rieni o Fis Medi neu drwy gysylltu 
a’r brif swyddfa 029 20 333090  
 
 
  

Tîm XV 1af: enillwyr Plât Cenedlaethol yng Nghyngrair Ysgolion a Cholegau Cymru, Rhagfyr 2021                         

Capt Tîm XV 1af: Zach Mutyambizi 
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Atodiad D: Cyllideb yr Ysgol 2020-21 
 

           

  YSGOL GYFUN GLANTAF         

  2021-2022         

           

          

   
Cyllideb a 

Gymeradwywyd    
Alldro 

Gwariant   

   
gan 

Lywodraethwyr       

   

Governors 
Approved 

Budget    
Outturn Of 

Expenditure   

   £'s £'s £'s £'s 

GWEITHWYR EMPLOYEES         

Staff Addysgu Llawn Amser Full Time Teaching Staff 
                                                                     

4,861,955    
                                                     

4,812,250    
Cyflenwad Ysgol Tymor Byr 
(Athrawon) 

School Supply Short Term 
(Teachers)     

                                                                
8,474    

Cyflenwad Ysgol Tymor Byr 
(Ddim yn Addysgu) 

School Supply Short Term 
(Non Teaching) 

                                                                                            
-    

                                                             
29,075    

Cyfraniad Ysgol o'r Gronfa 
Gydgyflenwi 

School Mutual Supply 
Fund Contribution 

                                                                          
116,030    

                                                          
116,030    

Athrawon Llawn Amser - 
Anghenion Arbennig (Uned) 

Full Time Teachers - 
Special Needs (Unit) 

                                                                          
234,630    

                                                          
249,896    

Athrawon Llawn Amser - 
Anghenion Arbennig 

Full Time Teachers - 
Special Needs 

                                                                             
32,658    

                                                             
15,897    

Cynorthwywyr Ieithoedd 
Tramor 

Foreign Language 
Assistants 

                                                                             
15,776    

                                                             
12,389    

Cynorthwywyr Addysgu Teaching Assistants 
                                                                          

245,409    
                                                          

320,669    
Cynorthwywyr Addysgu - 
Disgyblion â Datganiad 

Teaching Assistants - 
Statemented Pupils 

                                                                          
213,950    

                                                          
189,161    

Technegwyr Technicians 
                                                                             

93,136    
                                                          

100,489    

MSF Heb fod yn Addysgu MSF Non Teaching 
                                                                                            

-    
                                                                

9,653    

Goruchwylwyr canol dydd Mid day Supervisors 
                                                                             

27,757    
                                                             

17,910    

Swyddogion Presenoldeb Attendance Officers 
                                                                             

24,573    
                                                             

25,029    

Staff Gweinyddol Administrative Staff 
                                                                          

224,939    
                                                          

223,150    

Gofalwyr Caretakers 
                                                                             

99,186    
                                                          

103,003    

Staff Asiantaeth - Addysgu Agency Staff - Teaching 
                                                                             

80,000    
                                                             

82,297    

Costau Staff Eraill Other Staff Costs 
                                                                             

43,752    
                                                             

37,179    

           

Cyfanswm Costau Staff Total Staffing Costs      6,313,751    6,352,551 
            

COSTAU ADEILADAU PREMISES COSTS         

Mân Atgyweiriadau a Chynnal 
a Chadw cynnwys tiroedd 

Minor Repairs & 
Maintenance inc. 
Grounds 

                                                                          
112,000    

                                                          
411,891    

FM a Mân Atgyweiriadau a 
Chynnal a Chadw 

FM & Minor Repairs and 
Maintenance 

                                                                                
2,857    

                                                                            
-    

Costau Ynni Energy Costs 
                                                                          

107,460    
                                                          

108,764    

Cyfraddau (Wedi'u Clustnodi) Rates (Earmarked) 
                                                                          

145,788    
                                                          

133,639    

Taliadau Dŵr Water Charges 
                                                                             

19,000    
                                                             

14,763    
Glanhau a Domestig (gan 
gynnwys Deiliad Allwedd) 

Cleaning and Domestic 
(Inc Key Holder) 

                                                                          
180,000    

                                                          
192,157    

           

Cyfanswm Costau Eiddo 
Total Premises Related 
Costs          567,105    861,214 
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CLUDIANT A GWASANAETHAU 
TRANSPORT AND 
SERVICES         

Costau Cysylltiedig â Chludiant Transport Related Costs 
                                                                             

26,500    
                                                             

42,778    

           

Costau Cludiant Transport Costs            26,500    42,778 
            
CYFLENWADAU A 
GWASANAETHAU SUPPLIES AND SERVICES         

Dodrefn Furniture     
                                                                

1,921    

Deunyddiau Addysgu Teaching Materials 
                                                                             

70,000    
                                                          

100,021    

14-19 14-19 
                                                                             

74,000    
                                                             

71,899    

Gemau a Gweithgareddau Games & Activities 
                                                                             

13,500    
                                                             

29,174    
Taliadau am Wasanaethau 
Cerddoriaeth 

Charges For Music 
Services 

                                                                             
20,000    

                                                                
2,733    

Yswiriant Insurance 
                                                                                

1,000    
                                                                     

300    

Costau Arlwyo Catering Costs 
                                                                                

8,000    
                                                             

50,324    
Deunydd Ysgrifennu a 
Threuliau Cyffredinol 

Stationery & General 
Expenses 

                                                                             
33,000    

                                                             
26,673    

Ffioedd Arholiadau Examination Fees 
                                                                          

120,000    
                                                          

102,427    

Cyfathrebu Communications  
                                                                             

14,000    
                                                             

10,988    

Gwasanaethau Cyfrifiadurol Computer Services 
                                                                          

114,000    
                                                             

71,115    

Costau Cyffredinol General Expenses 
                                                                                

5,000    
                                                                

1,616    
Costau Clercod i 
Lywodraethwyr 

Clerks To Governors 
Expenses 

                                                                                
2,245    

                                                                
2,246    

            

Costau Eraill - adfachu 
Other Expenses - 
clawbacks 

                                                                             
14,385    

                                                                
5,081    

Hyfforddiant cartref / ysbyty Home / Hospital tuition 
                                                                             

20,000    
                                                             

10,236    
            

Unedau Gwasanaeth Service Units 
                                                                             

62,775    
                                                             

41,047    

           
Cyfanswm Cyflenwadau a 
Gwasanaethau  

Total Supplies and 
Services          571,905    527,801 

           

Gwariant gross Gross expenditure      7,479,261    
   

7,784,344  

LLAI O INCWM: LESS INCOME:         

Incwm Ysgol School Income (82,596)   (312,504)   

Incwm AALl LEA Income (271,425)   (1,230,064)   
Llog 
Ysgol/Benthyciad/Buddsoddiad 
Tynnu'n Ôl 

School 
Interest/Loan/Investment 
Withdrawal (200)       

INCWM GROS GROSS INCOME   (354,221)   (1,542,568) 

           

GWARIANT NET NET EXPENDITURE      7,125,040    
   

6,241,776  

           
Cronfeydd heb eu Dyrannu - 
Gwarged/(Diffyg) 

Unallocated Funds - 
Surplus/(Deficit)   37,283   920,547 

           

           

CYLLIDEB FFORMIWLA FORMULA BUDGET      7,162,323  
                                    

-  7,162,323 
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Atodiad Dd: Cyrchfannau disgyblion Hydref 2021 
  

Hydref 2021 
   

Grŵp Blwyddyn 11 
   

Categori Cyrchfan 
Benyw Gwryw Cyfanswm 

Parhau mewn addysg llawn amser - Yr Un Ysgol 
63 59 122 

Parhau mewn addysg llawn amser - Ysgol 
5 2 7 

Parhau mewn addysg llawn amser - Coleg 
19 26 45 

Parhau mewn addysg amser llawn - AU 
0 0 0 

Blwyddyn GAP 
0 0 0 

Parhau mewn Addysg Ran Amser 
0 0 0 

Mynd i mewn i employmnet y tu allan (WBTYP) 
0 4 4 

Mynd i mewn i WBTYP (statws cyflogedig) 
0 1 1 

Mynd i mewn i WBTYP (heb statws cyflogaeth) 
2 0 2 

Yn gallu mynd i mewn i Emp, Ed neu WBTYP (Di-waith) 
2 2 4 

Methu neu ddim yn barod i fynd i mewn i Emp, Ed neu 

WBTYP 
0 0 0 

Gwyddys ei fod wedi gadael yr ardal 
2 1 3 

Ddim yn ymateb i ddilyniant felly anhysbys 
1 1 2 

Cyfanswm 94 96 190 

    

    

    
Hydref 2021 

   
Grŵp Blwyddyn 13 

   
Categori Cyrchfan 

Benyw Gwryw Cyfanswm 

Parhau mewn addysg llawn amser - Yr Un Ysgol 
0 1 1 

Parhau mewn addysg llawn amser - Ysgol 
0 0 0 

Parhau mewn addysg llawn amser - Coleg 
1 5 6 

Parhau mewn addysg amser llawn - AU 
41 43 84 

Blwyddyn GAP 
0 0 0 

Parhau mewn Addysg Ran Amser 
0 0 0 

Mynd i mewn i employmnet y tu allan (WBTYP) 
4 2 6 

Mynd i mewn i WBTYP (statws cyflogedig) 
0 1 1 
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Mynd i mewn i WBTYP (heb statws cyflogaeth) 
0 0 0 

Yn gallu mynd i mewn i Emp, Ed neu WBTYP (Di-waith) 
0 0 0 

Methu neu ddim yn barod i fynd i mewn i Emp, Ed neu 

WBTYP 
0 0 0 

Gwyddys ei fod wedi gadael yr ardal 
1 1 2 

Ddim yn ymateb i ddilyniant felly anhysbys 
1 5 6 

Cyfanswm 48 58 106 
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