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GAIR GAN GADEIRYDD Y CORFF LLYWODRAETHOL 
 
Gydag Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera’n dathlu ei 50fed blwyddiant eleni, mae hi’n werth 

bwrw golwg cyflym yn ôl.  Ar ôl cryn frwydro y llwyddwyd i sefydlu Ysgol Ystalyfera yn 

1969.  Cyn pen dwy flynedd, wedi ymgyrchu pellach, cafodd disgyblion Abertawe fynychu’r 

ysgol honno.  Roedd y teithio’n hir, ac erbyn 1977 cychwynnwyd  ymgyrch i gael ysgol 

gyfun Gymraeg yn Abertawe. Yn sgil gwrthwynebiad y cyfarwyddwr addysg a llawer o 

gynghorwyr, aeth saith mlynedd heibio cyn sefydlu Ysgol Gyfun Gwyr yn 1984. Tyfodd yr 

ysgol honno’n gyflym, a bu angen ymgyrchu eto i gael ail ysgol gyfun Gymraeg yn 

Abertawe.  Agorwyd Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yn 2003 gyda 95 o ddisgyblion. 

Bellach mae Gwyr a Bryn Tawe’n llawn, ac mae angen cynllunio ar gyfer trydedd ysgol 

gyfun Gymraeg yn Abertawe.  Y twf rhyfeddol hwn mewn addysg Gymraeg yn Abertawe 

sy’n rhoi gobaith am ddyfodol disglair i’r iaith yn ein dinas.  

 

Hoffwn, fel ysgol, ddiolch i’n holl rieni am gymryd rhan yn y fenter fawr hon i roi i’n hiaith 

genedlaethol ei lle haeddiannol yn y system addysg.  Mae’r diolch mwyaf i’r rieni sy’n 

sicrhau bod yr iaith yn cael ei siarad yn naturiol unwaith eto gan eu plant.   

 

Mae’n bleser gallu cynnig adroddiad blynyddol cadarnhaol unwaith eto eleni.  Cafodd yr 

ysgol ei harolygu gan Estyn ac roedd yr adroddiad yn un canmolus iawn.  Hoffwn ddiolch i’r 

llywodraethwyr a gymerodd ran, yn sgil fy absenoldeb yn dilyn anhwylder. Diolch eto i’r holl 

staff, ac wrth gwrs i’n disgyblion ac i’n rhieni.   

 

Cafodd ein disgyblion lwyddiannau eto yn arholiadau TGAU a Safon Uwch.  Mae’r 

disgyblion oedd am fynd ymlaen i addysg brifysgol wedi cael eu derbyn, ac mae hyn yn glod 

iddyn nhw ac i’r ysgol. 

 

Unwaith eto bu disgyblion yr ysgol yn cymryd rhan lawn mewn gweithgareddau ar feysydd 

chwarae, mewn eisteddfodau, ymweliadau, a llu eraill.  Mae ein disgyblion hŷn yn cymryd 

cyfrifoldeb cynyddol am les eu cyd-ddisgyblion, ac rydym yn ymhyfrydu yn y cydweithio 

agos rhwng staff a disgyblion. 

 

Yn ddiweddar pasiodd y sir gynlluniau ar gyfer rhoi adeiladau newydd i ddwy o’n hysgolion 

bwydo, gyda Thirdeunaw yn cael lle ar yr un tir â ni, a Than-y-lan yn cael adeilad newydd yn 

y Clas. 

 

Gyda’n gilydd edrychwn ymlaen at gydweithio pellach a fydd yn sicrhau bod ein disgyblion 

yn llawen, yn frwd ac yn meddu ar y sgiliau gorau i wynebu bywyd y tu hwnt i’r ysgol, a 

hynny, lle y bo modd, trwy gyfrwng y Gymraeg.  

 
Heini Gruffudd 

Cadeirydd  

Corff Llywodraethu Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 

 

Cadeirydd Y Llywodraethwyr: Mr Heini Gruffudd. Clerc i’r Llywodraethwyr: Mrs Eirian 

Leonard  

  d/o Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 01792560600 
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CLERC 

Mrs Eirian Leonard 

PENNAETH 

Mr Simon Davies 

CYMUNEDOL 

Mr Heini Gruffudd, Cadeirydd - 03/11/2023 

Mrs Sarah East - 22/11/2023 

Mrs Carys Davies-08/03/2021 

Mrs Davida Lewis - 03/11/2023 

Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2023 

AALl 

Swydd Wag 12/11/2019 

Mr David Williams-27/02/2023 

Parch Eirian Wyn - 15/10/2023 

Mr Meirion Howells-21/10/2020 

Mrs Margaret Greenaway 21/08/2023 

RHIANT 

Mrs Janet Rowlands -05/10/2022 

Mrs Esther Wood -05/10/2022 

Mrs Bethan James - 12/11/2021 

Mrs Adele Thomas - 09/12/2023 

Mrs Helen Pritchard -17/04/2022 

Mrs Eleni Maria Cordingley - 05/05/2020 

Staff 

Mr Chris Shaw (Athro) -16/11/2020 
Mrs Naomi Tootill Evans (Athrawes)-  12/03/2022 

Mrs Jayne Bowen - (Staff) 11/11/2023 

 

Y mae’r cyfansoddiad yn unol â’r Erthyglau Llywodraethu perthnasol yn seiliedig ar nifer y disgyblion 
o Fedi 2018:  
6 rhiant lywodraethwr, 5 llywodraethwr AALl, 2 athro lywodraethwr, 1 staff lywodraethwr, 5 
llywodraethwr cyfetholedig a’r Pennaeth = cyfanswm 20 Llywodraethwr 
 
Canllawiau statudol diwygiedig i Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion (Cymru) 2013 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau statudol diwygiedig i Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 mewn perthynas â’r cyfarfodydd Adrodd i Rieni Blynyddol. 
Mae’r trefniadau newydd yn golygu nid oes gofyniad bellach ar gyrff llywodraethu ysgolion i gynnal 
cyfarfod blynyddol i rieni. Er hynny,mae Llywodraeth Cymru o’r farn y dylai rhieni fod â’r gallu i drafod 
materion sydd o bwys iddynt a chyrff llywodraethu. 
- Mae’n ofynnol o hyd i gyrff llywodraethu gynhyrchu a dosbarthu adroddiad blynyddol i’r rhieni. 
- Os bydd 10% o rieni disgyblion cofrestredig yr ysgol neu rieni 30 o’r disgyblion sydd wedi’u 

cofrestru yn yr ysgol - pa un bynnag o’r ffigurau sydd isaf - yn gofyn am gyfarfod â’r 
llywodraethwyr, mae’n ofynnol i gorff llywodraethu’r ysgol gynnal cyfarfod. 
- Gall fod yn ofynnol i gorff llywodraethu ysgol gynnal hyd at 3 cyfarfod i rieni bob 
blwyddyn academaidd. 
 
Er gwybodaeth, nid oedd unrhyw fater wedi ei godi gan y rhieni i’w drafod mewn cyfarfod 
gyda’r Llywodraethwyr yn 2018/19 
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CRYNODEB O GYLLIDEB YR YSGOL AR GYFER 2018/2019 
 

BALANS AGORIADOL 01/04/2018 214,802 (X) 

   
 
 
GWARIANT    

   

STAFFIO  
          3,511,467  

  

   

ADEILADAU  201,600  

   
NWYDDAU A GWASANAETHAU  159,620  

   

CWRICWLWM  69,940  

   

ARHOLIADAU  89,220  

   

CLUDIANT 32,561  

   

   

   
CYTUNDEB LEFEL GWASANAETH  158,844  

                    

CYFANSWM GWARIANT  4,223,253 (Y) 

   

   

INCWM    

   

CYLLID 3,767,930  

   

GRANTIAU 135,023  

   

INCWM ARALL  286,137  

   

CYFANSWM INCWM 4,189,090 (Z) 

   

ARIAN WRTH GEFN 18/19 180,638 X + Z - Y 

 
Ni hawliwyd unrhyw gostau teithio a chynhaliaeth gan aelodau’r Corff Llywodraethol. 
Mae’r Llywodraethwyr yn ddiolchgar i’r ysgol am ddarparu lluniaeth ysgafn o de/coffi 
a bisgedi ar gyfer cyfarfodydd y Corff Llywodraethol. Diolchwn hefyd i’r Gymdeithas 
Rhieni ac Athrawon am eu gwaith diflino a chyson wrth godi arian tuag at adnoddau 
i’r ysgol. 
Dyma’r linc ar gyfer datganiad “section 52” a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol  
 
http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=4736 –  

http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=4736
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Rhif ALl/Ysgol 670 / 4078

Nifer y disgyblion yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2019 : 122

Mesur Capio 9 

(interim)
Y mesur llythrennedd Y mesur rhifedd

Y mesur 

gw yddoniaeth

Mesur Tystysgrif Her 

Sgiliau Bagloriaeth 

Cymru

362 42 36 36 39

.. 40 39 39 ..

.. 39 37 37 ..

.. 44 38 38 ..

.. .. .. .. ..

Nifer y bechgyn yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2019 : 57

Mesur Capio 9 

(interim)
Y mesur llythrennedd Y mesur rhifedd

Y mesur 

gw yddoniaeth

Mesur Tystysgrif Her 

Sgiliau Bagloriaeth 

Cymru

332 37 33 32 35

.. 37 38 37 ..

.. 36 36 35 ..

.. 40 37 36 ..

.. .. .. .. ..

Nifer y merched yn blwyddyn 11 a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2019 : 65

Mesur Capio 9 

(interim)
Y mesur llythrennedd Y mesur rhifedd

Y mesur 

gw yddoniaeth

Mesur Tystysgrif Her 

Sgiliau Bagloriaeth 

Cymru

389 46 38 39 43

.. 43 40 40 ..

.. 42 38 38 ..

.. 47 39 40 ..

.. .. .. .. ..

(1)

(2)

https://llyw .cymru/trefniadau-interim-perfformiad-ysgolion-yng-nghyfnod-allw eddol-4

..

Sgôr pwyntiau cyfartalog fesul bachgen:

Ysgol 2018/19

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 2019
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol (1)

Disgyblion yn blwyddyn 11

Sgôr pwyntiau cyfartalog fesul disgybl:

Ysgol 2018/19

Ysgol 2018/19

Ardal 2018/19

Cymru 2018/19

Ysgol 17/18/19

Ysgol 16/17/18

Ardal 2018/19

Cymru 2018/19

Ysgol 17/18/19

Ysgol 16/17/18

Sgôr pwyntiau cyfartalog fesul merch:

Am fanylion ar gyfrifo'r dangosyddion hyn gw eler y nodyn cyfarw yddyd yn:

Data ddim ar gael.

Ardal 2018/19

Cymru 2018/19

Ysgol 17/18/19

Ysgol 16/17/18

I gael manylion ar gymhw ysterau sydd  w edi'u cymeradw yo, sgôr pw yntiau a chyfraniad at y throthw y, gw eler gw efan Cymw ysterau Cymru

(QiW) http://w w w .qiw .w ales/
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670 / 4078

Disgyblion 17 oed

Ionawr 2019: 44 Ionawr 2019: 17 Ionawr 2019: 27

Canran y 

disgyblion 17 oed a 

gofrestrodd am 

gyfaint o ddysgu 

yn gyfartal i 2 lefel 

A ac yn ennill y 

trothw y Lefel 3

Sgôr bw yntiau 

gyfartalog eang 

am bob disgybl 

17 oed

Canran y 

disgyblion 17 oed a 

gofrestrodd am 

gyfaint o ddysgu 

yn gyfartal i 2 lefel 

A ac yn ennill y 

trothw y Lefel 3

Sgôr bw yntiau 

gyfartalog eang 

am bob disgybl 

17 oed

Canran y 

disgyblion 17 oed a 

gofrestrodd am 

gyfaint o ddysgu 

yn gyfartal i 2 lefel 

A ac yn ennill y 

trothw y Lefel 3

Sgôr bw yntiau 

gyfartalog eang 

am bob disgybl 

17 oed

97 667 94 616 100 699

97 727 98 721 97 732

98 734 97 682 98 777

97 653 95 536 99 749

98 680 97 545 99 793

Cyflaw ni 3 neu 

fw y lefel A gradd 

A*-A neu cyfatebol

Cyflaw ni 3 neu 

fw y lefel A gradd 

A*-C neu cyfatebol

Cyflaw ni 3 neu 

fw y lefel A gradd 

A*-A neu cyfatebol

Cyflaw ni 3 neu 

fw y lefel A gradd 

A*-C neu cyfatebol

Cyflaw ni 3 neu 

fw y lefel A gradd 

A*-A neu cyfatebol

Cyflaw ni 3 neu 

fw y lefel A gradd 

A*-C neu cyfatebol

14 56 6 31 20 75

17 63 16 59 18 66

13 58 11 50 14 63

10 56 9 35 11 71

7 51 7 30 8 65

(1)

..

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 2019
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol (1) Rhif ALl/Ysgol

Nifer y disgyblion 17 oed a 

oedd ar y gofrestr yn

Nifer y bechgyn 17 oed a 

oedd ar y gofrestr yn

Nifer y merched 17 oed a 

oedd ar y gofrestr yn

(QiW) http://w w w .qiw .w ales/

Ysgol 2018/19

Ardal 2018/19

Cymru 2018/19

Ysgol 17/18/19

Ysgol 16/17/18

Ysgol 2018/19

Ardal 2018/19

Cymru 2018/19

Ysgol 17/18/19

Ysgol 16/17/18

I gael manylion ar gymhw ysterau sydd  w edi'u cymeradw yo, sgôr pw yntiau a chyfraniad at y throthw y, gw eler gw efan Cymw ysterau Cymru

Data ddim ar gael.
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670 / 4078

Nifer o Unedau AAA/Dosbarthiadau Arbennig 2019: 0

Nifer y disgyblion ar y gofrestr ym mlwyddyn 11 2019: 

12.3

Canran y disgyblion yn blwyddyn 11 ar y gorestr AAA 2019: 27.9

(1)

122

Canran y disgyblion o oedran ysgol gorfodol a hawl i gael prydau am ddim yn 17/18/19 (1) :

Yn cael ei ddefnyddio yn y tablau meincnodi prydau am ddim. Dangosir hw n ar gyfer ysgolion uw chradd prif ffrw d yn unig.

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 2019
Math o Ysgol: [#SchoolType#] Rhif ALl/Ysgol

Iaith yr Ysgol: [#Medium#]

Nodiadau

Mae'r mesurau a ddarperir yn yr adroddiad hwn yn cefnogi Trefniadau Interim Perfformiad Ysgolion Cyfnod 

Allweddol 4. Mae rhagor o wybodaeth am gyfrifo'r mesurau hyn ar gael yn y canllawiau ar-lein yn

https://llyw.cymru/mesur-perfformiad-ysgolion



8 

 

MANYLION ARHOLIADAU ALLANOL 2019 
 

Hoffai’r Llywodraethwyr longyfarch disgyblion a staff yr ysgol ar eu llwyddiant unwaith eto 
eleni yn yr arholiadau allanol. 

 

TGAU 
 

 % Disgyblion a enillodd 5 neu fwy o raddau TGAU 

 A* - C A* - G 

Bryn Tawe 2019 72.7 98.3 

Bryn Tawe 2018 79.5 100 

Bryn Tawe 2017 80 100 

Bryn Tawe 2016 100 100 

Abertawe 2019  94.9 

Cymru 2018 66.9 93.6 

 

 % Disgyblion a enillodd 5 
neu fwy o raddau TGAU 
gan gynnwys Maths a 
Chymraeg neu Saesneg 

Sgor Pwyntiau 
wedi ei gapio 
( yr 9 canlyniad 
gorau) 

% Disgyblion a gyrhaeddodd 
y Dangosydd Pwnc Craidd ( o 
leiaf gradd C mewn Cymraeg 
neu Saesneg, Maths a 
Gwyddoniaeth ) 

Bryn Tawe 2019  49.6 364 47.1 

Bryn Tawe 2018 64.8 365 61.5 

Bryn Tawe 2017 67 337 63 

Bryn Tawe 2016 68 375 65 

Abertawe 2019 53.6 366  

Cymru 2018 55.1 350.1  

 

SAFON UWCH 
 

 % Disgyblion a gofrestrwyd ar gyfer 2 bwnc neu ragor a enillodd 2 Safon 
Uwch neu ragor 

 A* - C A* - E 

Bryn Tawe 2019 81.1 91.8 

Bryn Tawe 2018 65.1 97.8 

Bryn Tawe 2017 76 95 

Bryn Tawe 2016 74 100 

Canran y cohort a dderbyniodd cynnig Addysg Uwch a gafodd le yn 2019: dros 90% 
 

ASESIADAU DIWEDD CYFNOD ALLWEDDOL 3 BL 9 2019 
I gyrraedd y Dangosydd Pwnc Craidd (DPC) rhaid i ddisgybl gyrraedd o leiaf lefel 5 mewn 
Mathemateg, Gwyddoniaeth a naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg 

 
CANLYNIADAU ASESIADAU’R CWRICWLWM CENEDLAETHOL 
% Disgyblion sy’n cyrraedd lefel 5 neu’n uwch 

 

 Bryn Tawe 2019 

Cymraeg 95.7 

Saesneg 95.7 

Mathemateg 96.4 
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CWRICWLWM 
 
 
Y DEFNYDD O’R GYMRAEG 
 
Y Gymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol a disgwylir i staff a disgyblion ddefnyddio’r 
iaith Gymraeg yn unig ar dir yr ysgol. Dysgir pob pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg 
heblaw Saesneg.  
 
CYFNOD ALLWEDDOL 3 
 
Ym Mlwyddyn 7 bydd yr holl ddisgyblion yn dilyn cwricwlwm eang wedi’i seilio ar 
sgiliau a chymhwysedd a fydd yn eu galluogi i ddatblygu’n ddysgwyr effeithiol a 
datblygu sgiliau ar gyfer bywyd a dysgu gydol oes. Addysgir Cymraeg, Saesneg, 
Mathemateg, Gwyddoniaeth, Addysg Gorfforol, Ieithoedd Tramor Modern, Dylunio a 
Thechnoleg, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu mewn gwersi penodol. Drwy 
gyfrwng ein cwrs CAMU sy’n ffocysu ar ddysgu a datblygu sgiliau llythrennedd a 
rhifedd drwy ddull thematig mae’r disgyblion yn cael cyfle i ddatblygu dealltwriaeth o 
Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, Drama, Cerdd, a Chelf. Darparir Addysg 
Bersonol a Chymdeithasol drwy gyfrwng chwe bore ffocws drwy gydol y flwyddyn. 
 
 
CYFNOD ALLWEDDOL 4 
 
Astudir pynciau craidd gorfodol gan bob disgybl ‐ Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, 
Gwyddoniaeth, Technoleg Gwybodaeth, Addysg Gorfforol, Addysg Grefyddol, 
Addysg Bersonol a Chymdeithasol ac yna cynigir pedwar dewis allan ystod eang o 
bynciau academaidd a galwedigaethol yn unol â gweledigaeth Llwybrau Dysgu 14‐
19. Ceir dilyniant a llwybr dysgu perthnasol o Gyfnod Allweddol 4 i mewn i Gyfnod 
Allweddol 5 ‐ sef y Chweched Dosbarth. Rydym wedi datblygu partneriaethau cryfion 
gyda nifer o ddarparwyr lleol addysg ôl 14.Mae cwricwlwm dewisol yr ysgol ar gyfer 
2017‐18 yn cynnwys; Gwyddoniaeth Triphlyg, Daearyddiaeth, Hanes, Addysg 
Grefyddol, Twristiaeth a Hamdden, Celf, Cerdd, Drama, DT ‐ deunyddiau 

gwrthiannol, DT ‐ tecstilau, Arlwyo, Electroneg, TGCh, Ffrangeg, Almaeneg, 
Astudiaethau Cyfryngau, Astudiaethau Busnes, Addysg Gorfforol, Adeiladu, Trin 
Gwallt, Datblygiad Plentyn, Iechyd a Gofal, Bagloriaeth Cymru, ASDAN Cope. Hefyd 
cynigir cyrsiau BTEC mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
CYFNOD ALLWEDDOL 5 
 
Rydym wedi sefydlu partneriaeth arloesol gydag Ysgol Gyfun Gŵyr er mwyn creu 
Partneriaeth ôl 16 Bryn Tawe ‐ Gŵyr. Y bartneriaeth yw prif ddarparwr addysg ôl 16 
cyfrwng Cymraeg yn sir Abertawe. Am fanylion llawn darpariaeth y Chweched 
Dosbarth, gofynnwch am Brosbectws Y Chweched Dosbarth. 
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CEFNOGAETH I DDYSGU 
 
Os yw myfyrwyr i ddatblygu’n ddysgwyr llwyddiannus bydd angen cefnogaeth ac 
arweiniad arnynt. Bydd y staff addysgu yn pennu’r hyn a ddisgwylir gan fyfyrwyr ym 
mhob Cyfnod Allweddol ac yn monitro’r cynnydd tuag at y targedau hynny. Os bydd 
arwyddion bod myfyrwyr yn methu â chyrraedd y disgwyliadau hynny, bydd yr ysgol 
yn darparu rhaglen arweiniad a fydd yn benodol i’r myfyriwr unigol.  
Bydd ffocws ar ddatblygu’r sgiliau ar gyfer dysgu effeithiol, gan gynnwys derbyn 
cyfrifoldeb, hunan‐ wybyddiaeth, meddwl yn greadigol a dadansoddi, gweithio fel tîm, 
pennu nodau, cynllunio eu dysgu eu hunain, cofnodi cynnydd, asesu perfformiad, 
adfyfyrio ar yr hyn a ddysgwyd a dathlu llwyddiant. 
 
DIWALLU ANGHENION YR HOLL DDISGYBLION 
 
Bydd Bryn Tawe yn gofalu am yr holl ddisgyblion. Bydd ein Trefniadau Arweiniad a 
Llês wedi’u cynllunio er mwyn sicrhau bod disgyblion yn byw bywydau hapus, 
cytbwys a bod eu gwaith a’u cynnydd yn cael ei werthuso’n rheolaidd ac yn ofalus. 
Bydd cynnydd yn cael ei asesu’n anffurfiol yn ystod y tymor, ac yn ffurfiol trwy brofion 
uned.  
Bydd y disgyblion hynny sy’n arddangos galluoedd arbennig neu a fyddai’n hoffi 
estyn a datblygu eu sgiliau mewn meysydd penodol yn cael cynnig cyfleoedd i 
ehangu a llwybrau cyflym.  
Ar y llaw arall, lle bo’ disgyblion yn cael agweddau arbennig o’r cwricwlwm yn fwy 
anodd neu fod angen cefnogaeth arnynt i ddysgu, bydd adnoddau ychwanegol ar 
gael trwy sesiynau cefnogi a/neu hyfforddi penodol gan fentoriaid dysgu yn ogystal â 
chefnogaeth yn yr amgylchedd dysgu.  
 
ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG PENODOL  
 
Mae’n well gan Ysgol Bryn Tawe yr ymagwedd ysgol‐gyfan ar gyfer disgyblion ag 
anghenion addysgol arbennig, sy’n darparu:  
addysg o safon i BOB disgybl  
cyfleoedd addysgol cyfartal i BOB disgybl  
 
Gellir crynhoi cydraddoldeb fel a ganlyn: 

      yr hawl i dderbyn addysg gyda chyfoedion 

 yr hawl i ddisgwyl addasu’r ddarpariaeth i ddiwallu anghenion unigol  

 yr hawl i ystyried bod cyfraniad unigolyn yn gydradd â chyfraniad eraill. 
 
YN YMARFEROL BETH MAE HYNNY’N GOLYGU 
 
• Bydd pob adran yn gyfrifol am y cynlluniau gwaith ar gyfer yr ystod gallu lawn. 
Bydd disgyblion AAA yn rhan o’r cynllunio cwricwlwm a dosbarth ac nid yn 
ychwanegiad ato.  
• System hyblyg, lle mai integreiddio yw’r norm a bod tynnu allan yn digwydd am 
resymau penodol a gytunwyd gan yr adrannau prif ffrwd ac AAA.  
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• Mewn amgylchiadau arbennig, mae’n bosib y bydd galw am grwpiau dysgu 
arbennig er mwyn darparu profiadau addysgol addas lle gall disgyblion ag 
anawsterau dysgu brofi llwyddiant  
• Bydd yr Adran Mynediad i Ddysgu:  
Yn rhoi cyngor ar addasrwydd deunyddiau, dulliau a gwahaniaethu  
Yn rhoi cyngor ar anghenion penodol disgyblion unigol  
Yn nodi, yn hysbysu ac yn cydlynu targedau cyfredol a thymor hir ar gyfer disgyblion 
AAA unigol ar draws y cwricwlwm  
• Yr Adran Mynediad i Ddysgu fydd yn gyfrifol am nodi’r disgyblion trwy archwiliad 
ysgol‐seiliedig. Bydd hyn yn cynnwys asesiad diagnostig, cefnogaeth a 
swyddogaethau monitro ar gyfer y grŵp hwn.  
 
Bydd cefnogaeth yn y dosbarth yn canolbwyntio ar y gweithgareddau hynny lle mae 
angen cefnogaeth ac arweiniad penodol  
 
O ran disgyblion â datganiadau, bydd yr Adran Mynediad i Ddysgu yn cyfrannu at 
gydgysylltiad gyda staff arbenigol megis y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a’r 
Gwasanaeth Cefnogi. Bydd yr Adran yn gyfrifol am fonitro cynnydd y disgyblion â 
datganiad ac yn cynghori’r Pennaeth a’r athrawon prif ffrwd. 
 
 
IECHYD A DIOGELWCH 
 
Trwy weithio mewn partneriaeth â’r Awdurdod ac eraill, y mae’r ysgol yn ffocysu ar 
gydymffurfio gyda holl ofynion statudol Iechyd a Diogelwch er mwyn sicrhau bod 
disgyblion, staff ac ymwelwyr yr ysgol yn ddiogel ar bob achlysur. Y mae gan yr 
ysgol Bolisi Iechyd a Diogelwch sy’n cael ei ddiwygio’n flynyddol. Yn ogystal, mae’r 
ysgol yn ymrwymo i bolisi o Fwyta’n Iach ac o ganlyniad rydym wedi lleihau ar 
argaeledd bwydydd megis sglodion yn y ffreutur. Hefyd, y mae’r ffreutur yn 
cydymffurfio yn llwyr â chanllawiau Bwyta’n Iach Llywodraeth Cymru. 
 
Mae nifer o doiledau ar draws yr ysgol, yn cynnwys toiledau anabl. Darperir peiriant 
sebon a sychwr dwylo ym mhob un. Fe fydd y toiledau yn cael eu harolygu yn 
gyfnodol yn ystod y dydd gan y gofalwr/rheolwr safle. 
 
Adnewyddir ac adolygir polisïau’r ysgol yn flynyddol gan y llywodraethwyr yng 
nghyfarfod corff llawn y llywodraethwyr yn nhymor yr hydref. 
 
Adnewyddir prosbectws  yr ysgol ym mis Medi yn flynyddol. 
 

 Llwyddodd yr ysgol i ennill Cam 5 yng Nghynllun Ysgolion Iach Abertawe a 
llwyddodd y Cyngor Ysgol i newid bwydlen y ffreutur i gynnig mwy o fwydydd iach i’r 
disgyblion.  
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Diogelu ac Amddiffyn Plant 

 
            Yn Ysgol Bryn Tawe rydym yn ymroddedig i ddiogelu a hybu lles pob dysgwr. 

Rydym yn disgwyl i bob aelod o staff, disgyblion, llwyodraethwyr, 
gwirfoddolwy ac ymwelwyr i rannu`r un ymrwymiad. Mae gennym bolisïau clir 
a chynhwysfawr am ddiogelu pawb sydd yn gweithio ac yn ymweld â’r ysgol. 
Mae’r ysgol yn dilyn trefniadau “Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 
2008”. Am fanylion llawn neu gopi o’r polisi cysylltwch â'r ysgol. Os ydych am 
drafod unrhyw faterion yn ymwneud â Diogelu yn yr ysgol cysylltwch â naill ai 
ein Hathro Dynodedig Diogelu yn yr ysgol, sef Mr Mark Bridgens (Pennaeth 
Cynorthwyol) neu’r Dirprwy Athro Dynodedig ar gyfer Diogelu, Mrs Bethan 
Williams (Cydlynydd ADY). Yn ogystal, Mrs Eleni Cordingley yw’r 
Llywodraethwyr cyswllt ar gyfer Diogelu yn yr ysgol. Am fanylion cyswllt y 
llywodraethwyr, cysylltwch â rheolwr busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard. 

 
 
 
 
 
PRESENOLDEB 
 
Nifer o ddisgyblion ar y gofrestr Ionawr 2019:Bl7-13 = 811 

 Presenoldeb %  Absenoldeb gyda chaniâtad % Absenoldeb heb ganiatâd % 

Bl7 94.4 4.8 0.8 

Bl8 94.3 4.3 1.3 

Bl9 93.2 5.2 1.7 

Bl10  92.9 4.3 2.8 

Bl11  93.5 5.2 1.3 

 

 Presenoldeb 
% 

Absenoldeb gyda chaniatâd % Absenoldeb heb ganiatâd % 

Ysgol 
Gyfan 

94.5 4.5 1.0 

Abertawe 94.0 4.4 1.6 

Cymru 
(2017-18) 

93.8 4.4 1.7 

 
Fe fydd y Llywodraethwraig Cyswllt Presenoldeb – Mrs Esther Wood yn gweithio’n 
agos gyda’r Swyddog Llês a Mr Mark Bridgens i fonitro a gwella presenoldeb yr 
ysgol.   Targed presenoldeb yr ysgol: 95%  
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GWEITHGAREDDAU ALLGYRSIOL AC YMGLYMIAD CYMUNEDOL 
 
Mae gan yr ysgol gysylltiadau cryf gyda’r gymuned. Mae’r ysgol yn gweithio’n agos 
gyda nifer o asiantaethau lleol. Fe fydd y plismon cymunedol yn ymweld   â’r ysgol 
yn gyson, i gynnal sesiynau ABCH, gwasanaethau ysgol ac i gynnig cefnogaeth 
deuluol yn ôl yr angen. Mae’r ysgol hefyd yn cydweithio’n agos gyda Menter Iaith 
Abertawe drwy gynnal nifer o weithgareddau yn y gymuned. Fe fydd yr ysgol yn 
cefnogi nifer o  elusennau yn y gymuned.  
 
Mae’r Llywodraethwyr wrth eu boddau yn gweld yr amrywiaeth o gyfleoedd allgyrsiol 
a ddarperir gan y staff i’r disgyblion ac yn ymfalchïo yn y llwyddiannau ym myd 
chwaraeon, eisteddfodau, cyngherddau, cystadlaethau, ymgyrchoedd dyngarol a 
nifer o feysydd eraill. Llongyfarchiadau gwresog i’r holl ddisgyblion ar eu 
llwyddiannau a diolch arbennig i’r staff am eu hymdrechion parhaus i sicrhau 
cwricwlwm allgyrsiol mor gyfoethog. 
 
Dyma rhai enghreifftiau o’r llwyddiannau yn ystod y flwyddyn: 
 
 

Yr Adran Saesneg 
 
 

 
Dadleuwyr Disglair 

Llongyfarchiadau 
gwresog i dimau iau a 
hŷn Bryn Tawe ar ennill 
rownd ranbarthol 
cystadleuaeth siarad 
gyhoeddus (Saesneg) y Rotari yn Neuadd y Dref, Llanelli ar nos Fawrth, 15fed 
Ionawr. Roedd perfformiad y ddau dîm yn destun balchder i’r Ysgol a’u 
hyfforddwr, Mr Chris Shaw. Llwyddodd y tîm iau, sef Steffan, Jonah a Sonny (o 
flwyddyn 8) cyflwyno’n ddiddorol ar effaith bositif nofelau Harry Potter gyda 
Steffan yn ennill gwobr unigol am y 
cadeirydd gorau, a Jonah yn ennill clod 
am ei rôl fel y diolchwr gorau. Roedd y 
tîm hŷn hefyd wedi cipio’r wobr gyntaf 
yn ei chategori, gyda chyfraniadau 
ardderchog gan Caitlyn, Manon a Nansi. 
Unwaith eto, yn ogystal â llwyddiant 
fesul tîm, lwyddodd Manon i ennill 
gwobr siaradwraig orau am gyflwyno 
araith bwerus ar Paddington Bear! Hefyd, 
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enillodd Nansi’r wobr am y diolchwraig orau! Bydd y ddau dîm bellach yn 
symud ymlaen i’r rownd nesaf yn y Fenni ym mis Mawrth. Dymunwn yn dda 
iawn iddynt!  

 

Llwyddiant Shakespeare 

Eto eleni, mae’r adran Saesneg 

wedi cymryd rhan yn Ŵyl 

Ysgolion Shakespeare. Fe wnaeth 

18 disgybl o flwyddyn 10 ac un o 

flwyddyn 9 perfformio detholiad 

30 munud o’r ddrama y Dymestl 

(The Tempest) yn Theatr Taliesin, 

Abertawe, ar nos Wener 16eg o 

Dachwedd. 

Ar ôl broses o glyweliadau cyn yr haf, fe wnaeth disgyblion mynd ati i ymarfer 

gwaith Shakespeare mewn sesiynau ar ôl ysgol gyda Miss Comley. Roedd y 

disgyblion yn awyddus i greu perfformiad modern, ac wedi diweddaru’r stori i 

gynnwys y cymeriadau yn teithio ar awyren yn hytrach na llong i ddechrau’r 

sioe. 

Ymhlith y cast roedd disgyblion sydd eisoes wedi cymryd rhan mewn 

cystadleuaeth Perfformio Shakespeare yn genedlaethol gyda’r ESU (English 

Speaking Union). Roedd Ffion Tomos 

wedi cymryd rôl Ariel ac Anwen Morgan 

fel Antonio, y brawd cas. Roedd enillwyr 

Perfformiad Deuawd Gorau’r ESU, sef 

Ashton Williams a Siôn Thomas, wedi 

cymryd i’r llwyfan unwaith eto wrth 

chwarae Ferdinand a Caliban. 

Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion am eu 

hymrwymiad i’r prosiect eleni. Maent 

wedi gweithio’n galed ac mae hi wedi bod yn bleser i weithio gyda disgyblion 

brwdfrydig, talentog Bryn Tawe unwaith eto. Diolch o galon i Miss Comley am 

gyfarwyddo’r prosiect. 
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Llwyddiant ESU 

Llongyfarchiadau i’r chwe disgybl o flwyddyn 10 

am gystadlu yn rownd ranbarthol Abertawe yr 

ESU. Llwyddodd tîm Ffion, Anwen a Lowri gipio’r 

ail wobr gyda Ffion yn ennill gwobr unigol am y 

cadeirydd orau. Wnaeth Anwen gyflwyno araith 

ddiddorol ar y testun o lyfrau dadleuol, tra 

llwyddodd Jack i gyflwyno araith hynod o ddifyr 

ar ddibyniaeth bobl ifanc ar y we. Rhaid hefyd canmol Ashton a William am eu 

cyfraniadau gwerthfawr i’w timoedd. Roedd safon hynod o uchel yn y 

gystadleuaeth a rhaid llongyfarch y tîm buddugol o 

Ysgol Gyfun Gŵyr, wrth ddymuno’n dda iddynt yn 

rownd derfynol Cymru. 

I:Spell 

Llongyfarchiadau i’r timoedd o flwyddyn 7 a 

gystadlodd yng nghystadleuaeth I:Spell yn Prifysgol 

y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.  

Darllen Difyr 

Hyfryd oedd tywys aelodau o’r chweched dosbarth 

i'r ganolfan Dylan Thomas yn Abertawe i wrando ar 

yr awdur, Owen Sheers, yn trafod ei nofel ‘I saw a 

man’ ar gyfer raglen ‘Book Club’ ar Radio 4. 

 

Tlws Saesneg 

Llongyfarchiadau i Jack Thomas (o flwyddyn 10) am 

ennill y Tlws Saesneg eleni am ei ymroddiad i waith 

yn yr adran, gan gynnwys perfformio’r brif ran yn y 

ddrama, ‘The Tempest’ a chystadlu yn amrywiaeth o 

gystadlaethau dadlau a siarad cyhoeddus! 
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Dewiniaid Digidol 

Bu rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 fel rhan o’u 

gwaith ar Shakespeare yn cynnal sgwrs Skype 

gyda Dr Nick Walton (Shakespeare Birthplace 

Trust) yn trafod arferion o’r oes Shakespiraidd a 

chyfoethogi eu dealltwriaeth o’r ddrama, ‘A 

Midsummer Night’s Dream’.  

 

 

 

 

Yr Adran Addysg Gorfforol 2018-19 

Rygbi  

Cafodd tîm Blwyddyn 9 lwyddiant aruthrol ar y maes rygbi gyda’r tîm yn ennill 

cwpan Ysgolion Abertawe.  

 

 
 

Cwrs antur Bl 8 

Cafodd criw o ddisgyblion Bl 8 amser gwych yng Nghanolfan Antur Rhosili . Yn 

ystod yr wythnos cafodd y disgyblion y profiad o gerdded bryniau, craig gamu, 

cyfeiriannu, syrffio, dringo ac abseilio. Roedd hi’n wythnos hwylus dros ben  ac 

yn brofiad arbennig i bawb.  
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Taith sgïo Bryn Tawe 

Dros yr hanner tymor Chwefror aeth taith sgïo flynyddol yr Adran Addysg 

Gorfforol i Amade yn Awstria. Ar ôl gwylio nifer o ffilmiau a cheisio cael tipyn 

bach o gwsg ar y siwrnai hir ar y bws, cyrhaeddwyd yr ardal sgïo, lle’r oedd yr 

amodau sgïo yn ardderchog. Roedd dros 35 o ddisgyblion ar y daith eleni gydag 

oriau o sgïo pob dydd o dan gyfarwyddyd hyfforddwyr lleol  a nifer o 

weithgareddau hwylus yn ystod y nos. Roedd yr wythnos yn un hwylus dros 

ben ac yn brofiad arbennig i bawb.      

 

  
  

Athletau  

Llongyfarchiadau i Iwan Beggs o flwyddyn 13 am fod yn bencampwr athletau 

Cymru yn y naid uchel. Fe aeth Iwan ymlaen i gystadlu dros dîm dan 20 Cymru 

yn ystod yr haf.  

 

Criced   

Cafodd dîm criced Bl 9 tymor hynod lwyddiannus. Fe wnaeth y tîm guro Ysgol 

Llangatwg yn rownd derfynol y cwpan i fod yn bencampwyr criced Gorllewin 

Morgannwg.  
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Llongyfarchiadau mawr i Luke Salter o flwyddyn 9. Mae Luke wedi bod yn rhan 
o garfan criced Cymru dros y flwyddyn. Yn ogystal mae Luke yn rhan o academi 
pêl-droed dan 15 yr Elyrch. 
 

Busnes 

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r adran wedi cwblhau’r cylch cyntaf o’r ddau 
gwrs newydd yn CA4 (Busnes Adwerthu) a CA5 (Busnes). 

CA4 

Fel rhan o waith cwrs Bl 10 rydym wedi astudio “Gwasanaeth Cwsmeriaid” ac 
wedi defnyddio TESCO fel enghraifft. Mae’r disgyblion wedi gwneud ymchwil 
primaidd a chael profiad llaw gyntaf o fod yn siopwyr dirgel. Rydym wedi creu 
adroddiad gydag argymhellion ar sut i wella’r busnes. 

Fel rhan o waith cwrs Bl 11 rydym wedi astudio “Gweithrediadau” ac wedi 
defnyddio astudiaeth achos Ella Sports.  Rydym wedi creu adroddiad gydag 
argymhellion ar sut i wella’r busnes. 

Braf yw nodi canlyniadau da iawn Bl 11, A-C, 80%. Hefyd mae’n braf i weld tŵf 
eto yn y niferoedd sydd yn astudio Busnes Adwerthu ym mlwyddyn 10 eleni. 

CA5 
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Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r adran wedi cymryd rhan mewn sawl 
digwyddiad allgyrsiol sydd wedi hybu diddordeb ein disgyblion. Rydym wedi 
defnyddio Tŷ Tawe fel astudiaeth achos ac wedi ymweld â’r safle i ddeall y 
rhedeg o ddydd i ddydd. Trefnwyd trip i Gaerdydd er mwyn i’r disgyblion 
gwneud ymchwil maes mewn i fusnesau o’i dewis.  Ar gyfer gwaith cwrs Bl 13 
rydym wedi defnyddio TATA Steel fel astudiaeth achos ac yn gweithio’n galed i 
gael siaradwyr gwadd i mewn i gyfoethogi’r gwaith.  

Braf yw nodi canlyniadau ardderchog Bl 13, A-C, 100%. Hefyd mae’n braf i nodi 
tŵf eto yn y niferoedd sydd yn astudio Busnes ym mlwyddyn 12 eleni. 

Clwb 

Mae’r adran wedi sefydlu clwb amser cinio dros y flwyddyn i gwblhau gwaith 
cartref/cwrs yn ddigidol. 

 

Adran Celf a Dylunio Adroddiad i’r Llywodraethwr:-  Mrs Sarah East Medi 

2019 

Mrs Rhian Thomas.  

Croeso nol i Mrs Nerys Stephens ym mis Medi eleni o gyfnod mamolaeth 

blwyddyn ddiwethaf.  Bu Mr Daniel Harris yn dysgu yn yr adran am y ddau 

dymor diwethaf. 

CANLYNIADAU TGAU a Lefel Uwch Celf a Dylunio 2019 

Canlyniadau Lefel Uwch ac Uwch Gyfrannol. 

Eleni eto, llwyddodd pob disgybl gyrraedd graddau A*-E. 

Canlyniadau TGAU  

30% yn cyrraedd A*-A,   83% yn cyrraedd A*-C 

Pedair merch yn cyrraedd A*  

Dwy ferch a dau fachgen yn cyrraedd A 

Un bachgen ac wyth merch yn cyrraedd B 

Tair merch yn cyrraedd C 
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Lefel Uwch Gyfrannol :-llwyddodd un merch gyrraedd A uchel a dwy ferch ac 

un bachgen gyrraedd B uchel ac un merch  gyrraedd C. 

Lefel Uwch :-llwyddodd un merch gyrraedd B uchel ac un bachgen gyrraedd 

A*. 

Rhoddwyd adborth canmoladwy gan y safonwyr allanol ar waith yr ymgeiswyr 

TGAU a Lefel Uwch. 

Arddangosfa Gwaith TGAU ac Uwch 2019 

Agorwyd yr arddangosfa i’r disgyblion a staff yr ysgol dalu ymweliad.  

Gwahoddwyd rhieni a ffrindiau i weld gwaith y disgyblion 

     

 

Yn ôl yr arfer, mae’r Adran yn brysur pob awr ginio yn gweithio’n ddiwyd 

gyda’r disgyblion yma i gyrraedd y graddau. O ganlyniad, mae sawl disgybl yn 

cyrraedd un neu ddwy radd yn uwch nai gradd Gyffredinol. 

Targedau’r Adran yw parhau i godi niferoedd bechgyn yn TGAU a chodi’r 

canran lefelau cyrhaeddiad y bechgyn yma. 

Edrychwyd ar ddata ar gyrhaeddiad grŵp o ddisgyblion blwyddyn 9 ym mis 

Hydref blwyddyn ddiwethaf (bechgyn yn bennaf sydd yn lefel 6 da) sy’n cael eu 

targedu i gyrraedd lefel 7.  Penderfynodd yr Adran gynnal gweithdy dau ddydd 

(yn ystod mis Ionawr) i roi cyfle iddynt i godi cymhelliant a hyder wrth wneud 

gwaith ymarferol a gwella safon eu gwaith er mwyn cyrraedd lefelau uwch.   
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O ganlyniad codwyd niferoedd Bechgyn blwyddyn 10 TGAU Celf  i chwech 

bachgen o ganlyniad i gynnal y gweithdy.  Trefnir gweithdy arall mis Ionawr 

nesaf. 

CA3 Gweithdy Celf Ar Waith gan artist preswyl (cysylltiad gyda Choleg 

Abertawe). 

Gweithdy Cyfoethogi Llythrennedd gyda’r brifysgol Celf yn Abertawe ar 

brosiect Joseff Herman yr arlunydd 

Mis Mehefin Tridiau o weithdai:-  treiliodd y disgyblion y dydd cyntaf yn 

Ystradgynlais yn cerdded yn olion traed Joseff Herman a dau ddydd lawr yn y 

coleg gan gynnwys ymweliad i’r arddangosfa o waith artistiaid yn Oriel Gelf 

Glynn Vivian. 

 

Mae’r Adran wedi sefydlu cysylltiadau cadarn gyda ‘r coleg ar gyfer creu 

gweithdai amrywiol i ddisgyblion blwyddyn 9 yn ystod tymor yr haf.  

Arweiniodd yr artistiaid preswyl Tomos Sparnon a Gwenllian Beynon y 

gweithdai drwy gyfrwng y Gymraeg gyda disgyblion blwyddyn 9 dros y tridiau.  

Bwriad y gweithdai yw sbarduno, codi hyder a datblygu sgiliau meddwl, 

llythrennedd ac ymarferol y disgyblion a phlannu’r hedyn ar gyfer y dyfodol yn 

y byd celfyddydau mynegiannol. 

Arddangosfa o waith y disgyblion yn Neuadd Cymunedol Ystradgynlais. 
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Adroddiad yr Adran Gerdd 2018-19 
 

Bu’r flwyddyn diwethaf yn un prysur unwaith eto i’r adran gyda nifer o 
uchafbwyntiau.  
Serch hynny, roedd canlyniadau TGAU yr adran yn siomedig eleni, gyda rhai 
disgyblion yn perfformio’n is na’r disgwyl. Mae’r adran wedi gwneud 
dadansoddiad o’r gwendidau ac wedi cymryd camau i sicrhau bydd disgyblion 
yn y dosbarth eleni yn perfformio’n well.  
 
Ar nodyn mwy positif, mae’r adran wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r 
adrannau Celf a Drama dros y flwyddyn diwethaf ar greu cwricwlwm 
Celfyddydau Mynegiannol i flwyddyn 7 yn seiliedig ar Ddyfodol Llwyddiannus. 
Byddwn yn cyflwyno unedau “Achlysuron”, “Chwedlau” ac “Ailgylchu”. Mae’r 
gyfadran yn bwriadu cynnal arddangosfa o’r gwaith ar ddiwedd y flwyddyn 
academaidd yma.  
 
Bu’r adran hefyd yn brysur gyda nifer o weithgareddau allgyrsiol yn ystod y 
flwyddyn: 
 

 Ym mis Hydref, cafwyd gweithdy llwyddiannus gyda rhai o hyfforddwyr 
Only Boys Aloud 

 y Côr Iau wedi perfformio mewn lawnsiad llyfr yng Nghapel 
Mynyddbach.  

 yr ensemble offerynnol a’r Côr Iau yn perfformio yn Eglwys St. Alban yn 
Nhreboeth  
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 Yr ensemble offerynnol wedi perfformio mewn cartref henoed ym mis 
Rhagfyr 

 y gerddorfa wedi gweithio gyda disgyblion ein hysgolion cynradd i 
berfformio yn ein Prom Cynradd blynyddol. Braf oedd gweld dros 150 o 
ddisgyblion yn gweithio gyda’u gilydd! 

 
Ar wahan i hyn, cafwyd taith llwyddiannus iawn i Amsterdam ar ddiwedd 
tymor yr haf, gydag ymweliad i dŷ Anne Frank yn un o’r uchafbwyntiau.  
Roedd pawb wedi mwynhau’r daith ac yn barod yn edrych ymlaen at y daith 
nesaf ar ddiwedd y flwyddyn academaidd yma!  
 
Mae’r adran yn parhau’n brysur gyda’r trefniadau ar gyfer ein sioe eleni – 
byddwn yn cynnal perfformiadau o’r sioe Gris ar ddechrau mis Rhagfyr. Bydd y 
Côr a’r ensemble offerynnol yn perfformio yng nghapel St Alban’s, Treboeth 
unwaith eto eleni ar 06/11/19. 
  
Mae nifer fawr o athrawon ynghlwm â’r adran yn cynnig gweithgareddau 
allgyrsiol. Hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch iddynt unwaith eto am eu 
hymroddiad a’u gwaith diflino yn ystod y flwyddyn.  

Uchafbwyntiau Allgyrsiol yr Adran Gerdd 
  

           
  
Ymarfer ar gyfer y Proms Offerynnol  blynyddol gyda’r gerddorfa a disgyblion 
blwyddyn 6 
 

 
    
 
Yr ensemble offerynnol yn 
perfformio mewn cartref henoed 
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Y Cor Iau yn perfformio yng nghapel Mynyddbach ar gyfer lansiad llyfr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Y Cor Iau yn perfformio yng nghapel Mynyddbach ar gyfer lansiad llyfr.  
 
 

 
 
 
Y Parti Gwerin yn 
ymarfer ar gyfer ain 
Gwasanaeth Garolau 
blynyddol 
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Yr ensemble 
offerynnol yn 
perfformio adeg y 
Nadolig! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yr Ensemble lleisiol a’r Parti 
Bechgyn yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir  
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Aelodau’r côr a’r gerddorfa yn Eglwys St. Alban, yn eu perfformiad blynyddol 
adeg y cadoediad. 
 
 

Yr Adran Daearyddiaeth 
 

Fel rhan o’r cwrs Daearyddiaeth UG newydd, aeth myfyrwyr blwyddyn 12 o Fryn 
Tawe, Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ystalyfera Bro Dur ar waith maes arfordirol ar y cyd i 
Fae Oxwich, Gŵyr er mwyn ymchwilio i effaith dynol ar y twyni tywod. Roedd y 
gwaith maes hwn yn helpu i baratoi ein disgyblion ar gyfer Uned 2 o’r cwrs 
Uwch Gyfrannol Daearyddiaeth. 
 
Aeth disgyblion blwyddyn 11 sy’n astudio TGAU Daearyddiaeth i Gila, yr Uplands 
ac i ddinas Abertawe er mwyn astudio ansawdd bywyd mewn gwahanol 
rhannau o’r ddinas. Dysgwyd am dechnegau gwaith maes wrth gasglu data ar 
gyfer eu hymchwiliad dynol. Roedd hyn yn cynnwys casglu barn y cyhoedd trwy 
gwblhau holiaduron a mapio defnydd tir. Mae’r ymchwiliad hyn yn asesiad sydd 
werth 20% o’u gradd TGAU. Cafwyd dau ddiwrnod llwyddiannus iawn! 

 

 

Addysg Grefyddol 

 

Diwrnod MAT's Addysg Grefyddol a Hanes wedi ei drefnu gan yr Adran Addysg 
Grefyddol. Diwrnod llwyddiannus gyda disgyblion Bl 9 yn dysgu a thrafod am yr 
Holocost. 
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Taith yr Adran Hanes i Bwll Mawr, Blaenafon 
Fel rhan o’u hastudiaeth o hanes 
diwydiannol Cymru,  aeth blwyddyn 9 
ar daith i Bwll Mawr ym Mlaenafon yn 
Hydref 2018. Diben y daith oedd 
addysgu’r disgyblion am hanes glofaol 
Cymru ac i brofi beth oedd fel i weithio 
o dan ddaear. Cafodd y disgyblion 
profiad llawn wrth wisgo’r offer cywir a 
chael eu tywys gan gyn-lowyr o dan 
ddaear . Cafwyd diwrnod llwyddiannus 
iawn ac mae’r adran wedi penderfynu 
rhedeg y daith eto eleni ar gyfer y 
flwyddyn 9 presennol. 
 
 
 
Gwleidyddiaeth 
Eleni eto, aeth yr Adran Wleidyddiaeth sy'n cynnwys disgyblion Bryn Tawe a 
Gŵyr i Brifysgol Aberystwyth i dderbyn darlithoedd am Wleidyddiaeth 
Cymru, Prydain a gwleidyddiaeth Rhyngwladol. Cawsom ddiwrnod hwylus iawn 
gyda digon o gyfleoedd i drafod gydag ysgolion ar draws Cymru a chyn 
ddisgyblion Bryn Tawe. Cafodd y 
disgyblion flas ar fywyd yn y prifysgol 
gyda nifer o ddisgyblion wedi eu 
ysgogi i gyrraedd y nôd o fynychu 
prifysgol o'u dewis. Yn wir, roedd rhai 
disggyblion wedi dal ei tir eu hun gyda 
myfyrwyr y brifysgol gyda'i 
gwybodaeth ardderchog o faterion 
gwleidyddol y cyfnod. Braf oedd 
cynnig y cyfle i ddisgyblion Y 
Chweched fynychu ac i wneud y cyfan 
oll drwy gyfrwch y Gymraeg. Pwy a ŵyr, efallai bydd Aelod 
Seneddol / Cynulliad yn gyn-ddisgybl Bryn Tawe rhywbryd. 
 
 
Dylunio Technoleg 
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Mae’r adran wedi mwynhau llwyddiant yng nghanlyniadau TGAU Dylunio a 

Thechnoleg, Arlwyo, Adeiladwaith ac Electroneg eleni. Gyda chanran uchel o 

ddisgyblion yn cyrraedd eu  graddau targed a rhai yn rhagori. 

Rydym wedi bod yn cydweithio’n agos gyda’r Adran Wyddoniaeth i gynllunio ar 

gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru. Ac wedi bod wrthi yn adnewyddu a chreu 

unedau o waith newydd i orgyffwrdd a chynnwys gwersi Bioleg a Ffiseg ym 

mlwyddyn 7. Rydym wedi cynnig diwrnodau allgyrsiol ar gyfer disgyblion MAT 

yn flynyddoedd 8 a 9, ac wedi gweld cynnydd sylweddol yn y niferoedd sydd 

wedi dewis y pwnc ar gyfer TGAU ers ei gyflwyno. 

Fe wnaeth Iwan Thomas, disgybl Bryn Tawe, ennill gwobr am y prosiect gorau 

(Lefel Uwch) yn y Gwobrau Arloesedd ar draws Cymru gyfan yn 2018. Cafodd ei 

ysbrydoli gan ei ddiddordeb mewn rhwyfo i gynllunio peiriant rhwyfo pren, 

wedi'i gynllunio o ddeunydd rhad sef pren haenog wedi'i wasgu fel bod y 

peiriant yn medru cael ei werthu fel fflatpack. 

Canlyniadau TGAU – darlun cymysg: 
L2+ 55.5% - lawr 10.1% 
. Bechgyn wedi tangyflawni oedd y prif reswm. 
A*/A 14.3% - gwelliant o 4.4%. Perfformiad cryf gan y merched gyda 20.3% yn 
cyrraedd y nôd. 
Disgyblion sy’n derbyn PyD, L2+ 46.7% - hapus i nodi gwelliant o 34.2% 
 
 
 
 
Gwyddoniaeth 
Staffio: 
Blwyddyn heriol wrth i staff ddioddef o salwch hir dymor. Wedi llwyddo 
sicrhau cyflenwi profiadol gyda chyn athrawes Siwan Gruffudd, a Jordan 
Goldup a oedd yn fyfyriwr GTP gyda Bryn Tawe.  
Recriwtio wedi bod yn heriol ond wedi llwyddo recriwtio staff newydd.  
Newidiadau sylweddol wrth symud i 2019/20. Rebecca Richards (Gŵyr), 
Hannah Thomas (Bro Dur) a Lisa James (Bro Teifi) yn ymadael. Llion Jones wedi 
ymuno o’r Adran Addysg Gorfforol wedi iddo ddarparu nifer o oriau yng 
Ngwyddoniaeth CA3/4 llynedd. Hannah Griffiths ANG yn ymuno. Rhydian 
Griffiths yn derbyn rôl athro Cemeg/Mathemateg yn dilyn ei flwyddyn GTP. 
Angharad Rees yn ymuno fel athrawes Gwyddoniaeth CA3/Mathemateg wedi 
eisoes gweithio ym Mryn Tawe. 
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Digwyddiadau: 
Ymweliad i’r ysgol wrth “Bws Tim Peake” lle gafodd disgyblion y cyfle i weld 
agweddau o’r orsaf gofod rhyngwladol. Trefnwyd gan Miss Hannah Thomas 
Ymweliadau disgyblion CA3/4/5 i Brifysgol Abertawe ar gyfer gweithgareddau 
Cemeg. Trefnwyd gan Mr Aled Mason 
Ymweliad disgyblion CA4 i Brifysgol Abertawe ar gyfer darlithoedd Nadolig yr 
Adran Ffiseg. Trefnwyd gan Mr Arwyn Lloyd 
Cynllun Mentora Ffiseg gyda Prifysgolion Caerdydd ac Abertawe gyda 
disgyblion CA4. Trefnwyd gan Mr Arwyn Lloyd. 
Fe wnaeth y Clwb Gwyddoniaeth i Bl7/8 ddioddef oherwydd  absenoldeb staff 
eleni. Fe fyddwn yn adnewyddu ein ymdrechion wrth i ni ddechrau gyda thîm 
Gwyddoniaeth newydd eleni. 
 
 
Ieithoedd Modern 
 
SGWRS GYRFAOL TIM PENN A LLYSGENHADON IAITH ERW 
Ynghyd ag ymweliad Mr Tim Penn a thrip Llysgenhadon Iaith i stadiwm y 
Liberty, cafwyd cyngor gyrfaol ITM i ddisgyblion blwyddyn 9 a 10. Cafwyd 
amryw o weithgareddau i’w paratoi ar gyfer y disgyblion, er enghraifft cwisiau 
am ddaearyddiaeth a hanes Ffrainc a Sbaen, ymarferion chwarae rôl yn yr 
ieithoedd targed a thasg creu proffil gyrfa unigol. Yn ôl cyfrif trydar ERW Mr 
Penn (gweler uchod) bu nifer o ddisgyblion yn ymchwilio i mewn sut y byddai 
iaith fodern yn gallu bod yn fuddiol iawn i swyddi ym meysydd y Cyfryngau ac 
Actio, Chwaraeon a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.  
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CYNLLUN MENTORA ITM GYDA PHRIFYSGOL ABERTAWE 
Yn ystod y flwyddyn ysgol 2018-2019 mae grwpiau o ddisgyblion blwyddyn 
naw wedi bod yn derbyn sesiynau mentora bob pythefnos gyda myfyriwr 
Ieithoedd 
Tramor 
Modern o 
Brifysgol 
Abertawe. 
Mae’r 
sesiynau yn 
cynnwys 

gweithagreddau ieithyddol hwylus yn yr iaith darged sydd yn adeiladau ar 
sgiliau iaith ein digyblion. Yn ogystal ag  ymarfer yr iaith fodern y tu allan i’r 
ystafell ddosbarth , mae disgyblion yn cael cyngor ar sut mae Ieithoedd Tramor 
Modern yn  fuddiol yn y byd gwaith. Codir ymwybyddiaeth o bwysigrwydd bod 
yn amlieithog ac yn amlddiwylliedig. Ceir anogaeth wrth y mentor i barhau 
gydag ieithoedd y tu hwnt i Gyfnod Allweddol 3 er mwyn i’r disgyblion gael y 
cyfle i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu, eu sgiliau iaith a’u mynegiant yn eu 
trydedd iaith. 
 
 
 
 
Gweithdy Kongfu a’r Clwb Mandarin  
 
Ar Ddydd Iau Mawrth y 14eg, 
fe ddaeth grwp o athrawon a 
myfyrwyr o’r adran Confucius 
ym Mhrifysgol Llanbed i gynnal 
gweithdy Kongfu i ddisgyblion 
blwyddyn 7. Fel rhan o’r 
gweithdy, dysgwyd dipyn am 
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hanes Kongfu a’i rôl bwysig iawn ym mywyd trigolion Tsieina ar hyd y 
canrifoedd. Cafwyd manylion hefyd am y ffordd mae’r gelfyddyd arbennig yma 
wedi datblygu a goroesi hyd at heddiw. Yn sicr, yr hyn a roddodd y mwynhad 
mwyaf i’r disgyblion oedd i dreialu nifer fawr o symudiadau – rhaid oedd 
meithrin cydbwysedd cryf a disgyblaeth dda i gyflawni’r cyfresi o symudiadau 
cymhleth yn gywir. Yn wir, yr oedd yn dipyn o her i’r disgyblion – ac yn fwy o 
her i’w hathrawon! Erbyn diwedd y gweithdy, mae’n wir i ddweud fod pawb 
wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn ond bod pawb wedi blino’n lân ar ôl yr 
holl symud a’r canolbwyntio! 
Yn ogystal â’r gweithdy Kongfu, mae disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn brysur 
yn y Clwb Mandarin amser cinio yn gwneud llu o weithgareddau gwahanol. 
Ychydig wythnosau yn ôl cafwyd Seremoni De a bu’r disgyblion yn creu 
mygydau fel rhan o ddathliadau y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Mae’r 
disgyblion hefyd yn ymarfer yr iaith trwy chwarae gemau bwrdd traddodiadol 
Tsieineaidd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRAN MATHEMATEG 

 Cymerodd blwyddyn 8 rhan mewn cystadleuaeth Mathemateg Cymru – 
Prifysgol Bangor yn ystod mis Ebrill. Roedd y prawf yn dipyn o sialens a 
llongyfarchiadau i bawb a enillodd dystysgrif. 

 
Ar y 14eg o Fawrth eleni dathlwyd diwrnod pei ysgol gyfan. Roedd nifer o 
bosau, gweithgareddau a fideos wedi creu i godi ymwybyddiaeth disgyblion am 
y rhif enwog yma. 
 
Cymerodd pedwar disgybl o flynyddoedd 9 a 10 ran mewn “Dosbarth meistr” 
Mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe eleni. Cynhaliwyd y chwe sesiwn ar fore 
Sadwrn yn ystod Tymor y Gwanwyn, felly roedd angen llawer o ymroddiad. Prif 
nôd y sesiynau oedd cyflwyno pobl ifanc i dopigau mathemategol y tu hwnt i 
gwricwlwm arferol yr ystafell ddosbarth. Roedd y gwaith tîm yn dibynnu ar 
ddealltwriaeth flaenorol ac roedd yn her academaidd iddyn nhw i gyd! 
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Newyddion Adran y Gymraeg 2018-19 

Llongyfarchiadau i’r 

Cyweithiau Iau a Hŷn am 

ennill yn Eisteddfod yr  Urdd 

ac i Nansi Eccott am ennill 

un wobr gyntaf am waith 

llenyddol a Steffan Leonard 

yn ennill ail wobr. 

 

Llongyfarchiadau i Ben 

Lervy am ennill y wobr 

gyntaf yng nghystadleuaeth 

“Llenor Ifanc” y Rotari eleni, 

i Heledd Owen am ddod yn 

ail a Caitlyn White am ddod 

yn drydydd. 

 

 

 

 

 

Llongyfarchiadau i Jonah 

Eccott am ennill 

cystadleuaeth farddoniaeth ar 

y cyd rhwng Siocled 

Masnach Deg a Chymorth 

Cristnogol 

Cafodd Bl.7 gyfle i weld 

pantomeim Branwen cyn y 

Nadolig a gan ein bod yn 

astudio thema “Cymru” gyda 

bl.8, trefnwyd taith i Fae 

Caerdydd i ymweld â 

Chanolfan y Mileniwm a’r 

Cynulliad. 

 

Eleni, sefydlwyd Sgwod 

Sgrifennu gyda chriw o 

ddisgyblion bl.7 ac 8 yn profi 

3 gweithdy ysgrifennu 

creadigol gyda disgyblion o 

fl.5 a 6 ein hysgolion 

cynradd. 

Llongyfarchiadau i Nel 

Richards ar ennill Tlws yr 

Ifanc yn Eisteddfod yr 

Hendy, ac i Heledd Owen am 

gael gwobr gan Mererid 

Hopwood am ei cherdd 

mewn cynghanedd yn Noson 

Goffa Dafydd Rowlands  

 

 Llongyfarchiadau i’r tîm 

siarad cyhoeddus – Nel 

Richards, Steffan Leonard a 

Nansi Eccott am ennill yr ail 

wobr yn rownd derfynol 

Cystadleuaeth y Rotari yn y 

Senedd yng Nghaerdydd. 

Cynhaliwyd hefyd 

gystadleuaeth Siarad 

Cyhoeddus yn fewnol yn yr 

ysgol. 

 

Trefnwyd taith ar y cyd 

rhwng yr Adran Gymraeg a 

Cherdd i Amsterdam.  

 

Paratowyd Partion Llefaru 

Iau a Hŷn ar gyfer yr Urdd 

yng Nghaerdydd.  

 

Dathlwyd diwrnod T.Llew 

Jones yn ôl ein harfer ac yna 

dathlwyd Diwrnod y Llyfr 

gydag amrywiol 

weithgareddau. Darllenodd 

criw o flwyddyn 9 gyda 

disgyblion ein hysgolion 

cynradd. 

 

  

 

Daeth Cwmni “Mewn 

Cymeriad” i berfformio sioe 

am daith yr Iaith Gymraeg i 

fl.7 

Croesawyd Mererid 

Hopwood atom fel rhan o’r 

cynllun “Y Gymraeg ar 

Daith” i drafod ei cherdd “Y 

Sbectol Hud” 
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Yn ôl ein harfer, cynhaliwyd 

Seremoni Gadeirio i ddathlu 

Mawrth y 1af. 

Llongyfarchiadau i Nel 

Richards Bl.13 a enillodd y 

gadair. Yn gydradd ail am y 

gadair oedd Caitlyn White a 

Steffan Leonard, ac yn 

gydradd drydydd oedd 

Heledd Owen a Nansi 

Eccott! Llongyfarchiadau 

hefyd i’r buddugwyr eraill o 

bob blwyddyn yn y 

cystadlaethau barddoniaeth a 

rhyddiaith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llongyfarchiadau mawr i 

Mirain Owen ar ennill 

cystadleuaeth farddoniaeth 

Barddas. Cynhaliwyd 

seremoni hyfryd yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol i’w 

hanrhydeddu. 

 

 

Un o uchafbwyntiau’r 

flwyddyn oedd ein taith 

“Cymru mewn Penwythnos” 

i’r Chweched. Ymwelwyd â 

Chofeb Waldo, Aberteifi, Yr 

Ysgwrn, Blaenau Ffestiniog, 

Caernarfon, Aberystwyth a 

thŷ Mererid Hopwood! 

Cafodd Bl.12 flas o fywyd 

Prifysgol gyda darlithoedd 

ym Mhrifysgol Abertawe ac 

Aberystwyth. 

Cafodd criw o fl.9 a 12 y 

profiad o weld y sioe “Y 

Gadair Wag” sef perfformiad 

am fywyd Hedd Wyn. 

Trefnodd Bl.9 fore coffi yn y 

Neuadd i gofio can mynedd 

ers marwolaeth Hedd Wyn.  

 

 

 

 
 

Taith yr Adran Gerdd ac Adran y Gymraeg i Amsterdam 
Yn ystod wythnos olaf tymor yr haf aeth criw o 44 o ddisgyblion gydag aelodau 
o staff ar daith berfformio i Amsterdam. Ar ôl gadael yr ysgol yn blygeiniol ar 
fore Llun, Gorffennaf y 15fed, teithiodd y criw i lawr i Dover a hwylio i Calais. Ar 
y ffordd i’r Iseldiroedd cafodd y côr a’r offerynwyr gyfle i berfformio mewn 
ffatri siocled ger Oostende. Yn ffodus roedd amser am ychydig o siopa yn y siop 
siocled hefyd, cyn teithio ymlaen i Amsterdam.  
Diwrnod yn Amsterdam oedd y cynllun ar gyfer dydd Mawrth a’r weithgaredd 
gyntaf oedd ymweliad ag Amgueddfa Cartref Anne Frank. Profiad arbennig a 
dirdynnol i’r disgyblion a’r staff. Wedi dod allan o’r amgueddfa canodd y côr ar 
y palmant gan ddiddannu’r twristiaid! Ymlaen â ni wedyn i Amgueddfa Van 
Gogh a chyfle i ddysgu am yr arlunydd enwog. Wedi hynny allan â ni i’r sgwar o 
dir ger yr amgueddfeydd, sef y Museumplein. Yna daeth un o gynddisgyblion 
Bryn Tawe i siarad gyda’r criw. Mae Christian Webb wedi bod yn byw a 
gweithio yn Amsterdam ers blwyddyn a sgwrsiodd gyda’r disgyblion am 
bwysigrwydd eu Cymreictod a pherfformio. Cafwyd cyfle am ambell i gân yng 
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nghwmni Christian ar y Museumplein cyn i ni symud ymlaen am daith ar y 
gamlas. Roedd hi’n hyfryd cael gweld y ddinas o’r dŵr a mwynhau’r haul. 
Gyda’r nos bu’r côr a’r offerynwyr canu y tu allan i’r gwesty gan ddiddanu 
gwesteion a thwrisitiaid. 
Fore Mercher ymlaen â ni i barc thema De Efteling am ddiwrnod o hwyl a sbri! 
Roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod 
llawn sgrechian, gweiddi, chwerthin a 
gwlychu – a chyfle am sglodion neu 
grempog arbennig! Nos Fercher aethon ni 

am dro 
ar 
droed 
o’r 
gwesty 
a chael 
hufen ia ger melin wynt. 
Daeth bore Iau ac amser ffarwelio ag 
Amsterdam. Ar ein ffordd yn ôl i Calais fe 
wnaethon ni ymweld ag Ypres am rai oriau. 
Yna cafwyd ymweliad â siop siocled cyn 

cerdded at Glwyd Menin. Yno fe wnaeth y côr a’r offerynwyr berfformio wrth i 
bobl grwydro’r safle. Ar ôl ychydig o amser yn crwydro Ypres roedd hi’n amser 
dychwelyd i’r bws ac anelu am Calais, ac yna yn ôl i’r ysgol!  
Taith arbennig iawn a phawb wedi mwynhau ac yn edrych ymlaen at daith 
2020 yn barod! 
 

 
Adran TGCh 18-19 

Rydym yn falch iawn o ganlyniadau’r adran eleni, gwnaeth disgyblion blwyddyn 

13 ennill 100% A*-C ac roedd dosbarthiadau TGAU yr adran wedi ennill 98.2% 

A*-C. 

Eleni, bu’r pwnc yn boblogaidd iawn unwaith eto o ran dewisiadau allgraidd, 

dros 50 o ddisgyblion yn dewis y pwnc ar gyfer opsiwn TGAU. Rydym yn falch o 

hyn ac yn cydnabod bod disgyblion Ysgol Bryn Tawe yn frŵd i ddysgu a 

gwella’u sgiliau digidol.  
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Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r Adran TGCh wedi cynnig llu o gyfleoedd 

allgyrsiol er mwyn hybu diddordeb ein disgyblion (yn enwedig merched) yn y 

pwnc.  

Ymweliad i Ffatri SONY (Hybu Pynciau STEM i Ferched)  

Aeth grŵp o ferched Bl10 i ffatri Sony yn Penybont i ddysgu mwy am gyfleoedd 

mewn gyrfaoedd STEM a manteision astudio pynciau STEM ar lefel uwch. 

Cafodd y merched cyfle i raglenni robotiaid a dysgu sut i adeiladu cylchedau 

trydanol. Cafwyd taith o amgylch y ffatri a chyfle i gwestiynu menywod o’r 

maes technoleg. 

Cyber Girls First 

Unwaith eto eleni gwnaeth 6 merch alluog yr adran mynychu digwyddiad 

“Cyber Girls First” ym mhrifysgol Abertawe. Roedd y digwyddiad yma’n rhoi 

cyfle i ferched dysgu am ddiogelwch ar-lein a sgiliau rhaglenni sylfaenol mewn 

amryw o ieithoedd cyfrifiadurol. Roedd y merched wedi cael cyfle cyffrous i 

arbrofi gyda thechnoleg VR a AR yn ystod y diwrnod. 

Clwb Codio a Graffeg 

Mae’r clybiau adrannol yn cynnig disgyblion CA3 y cyfle i ymarfer sgiliau 

rhaglenni, graffeg gyfrifiadurol a chwblhau gwaith cartref yn ddigidol gan 

ddefnyddio offer arbenigol yr adran yn ystod amseroedd cinio.  

BRYNTAWE:  Y CHWECHED DOSBARTH 
 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cyflawnwyd llawer yn y Chweched:  
canlyniadau arholiadau arbennig, teithio i wledydd tramor, ennill llu o 
gystadlaethau. Cafwyd llwyddiant ysgubol ym meysydd llenyddol yr ysgol, wrth 
i’n cyn brif-ferch, Nel Richards ennill cadair eisteddfodol yr ysgol a’n prif 
fachgen Steffan Leonard a’n prif ferch Caitlyn White ddod yn gydradd ail. 
Ennilllodd Nel Richards cadair yr ieuenctid yn Eisteddfod yr Hendy. Yn ystod 
noson goffa Dafydd Rowlands, lle buom yn dathlu a gwerthfawrogi gwaith y 
llenor, llwyddodd Heledd Owen ennill gwobr am ei dawn i gynghaneddu. 
Rydym yn falch iawn o hyn gan ei fod yn brawf fod gwaith llenyddol disgyblion 
y chweched yn uchel. Pleser yw gweld fod talent y disgyblion yn cyrraedd y 
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llwyfan berfformio yn aml. Cafodd y Chweched lwyddiant yn nghystadleuthau 
siarad cyhoeddus yn ystod y flwyddyn eleni eto bu unigolion yn llefaru a chanu 
a phartion adrodd, dawnsio a chanu’r ysgol yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd 
yng Nghaerdydd. Yn ystod y flwyddyn, gwahoddwyd nifer o siaradwyr gwâdd 
i’r ysgol, yn eu mysg yr Athro Siwan Davies, a soniodd am ei thaith i Begwn y 
Gogledd. Fe ddathlom hanes a bywyd y prifardd Gwyrosydd mewn cyngerdd 
wefreiddiol, ac yr oedd yn wych gweld cymaint o’r chweched yn sereni. 
Yn ystod wythnosau olaf y tymor fe fuom ni fel criw o’r Chweched yn creu 
murlun “Cofiwch Dryweryn” ym mloc y chweched, ac yn ystod y misoedd 
diwethaf buom 
yn gwella golwg 
bloc y chweched.  
 
Braf yw gweld 
fod yr ysgol a’r 
llywodraethwyr 
wedi cytuno i 
gais y disgyblion i 
gael tei i 
ddisgyblion y 
chweched 
dosbarth. 
Buom ni fel cyngor cymreictod yr ysgol yn brysur iawn yn ystod y flwyddyn yn 
codi ymwybyddiaeth pwysigrwydd siarad y Gymraeg. Fe wnaethom gynnal 
nifer o wasanaethau, ymweld ag ysgolion cynradd yr ardal a hybu 
ymwybyddiaeth o’n diwylliant. 
Rydym wedi bod yn ffodus iawn yn y chweched dosbarth i gael cymorth i’n 
paratoi ar gyfer bywyd ar ôl ysgol ac yn enwedig ar gyfer Prifysgol. Fe 
wnaethom fynychu cwrs Dringo’n Uwch nifer o dripiau pynciol i brifysgolion, 
theatrau, darlithoedd, cynhadleddau ac amgueddfeydd. Roedd sesiynau HE+ 
yn ymestyn ein gallu wrth i ni fynychu darlithoedd lefel prifysgol. Yr ydym yn 
falch fel cymuned y chweched i edrych nôl ar lwyddiannau ein disgyblion y 
llynedd gan gynnwys Heledd Owen a enillodd ysgoloriaeth Seicoleg gan 
Brifysgol Aberystwyth a Chloe Steer a enillodd ysgoloriaeth Daearyddiaeth i 
Brifysgol Aberystwyth. 
Buom wrthi yn codi arian ar gyfer elusennau yn ystod y flwyddyn drwy gynnal 
boreau coffi a stondinau yng ngweithgareddau chwaraeon yr ysgol. 
 
Bu llu o deithiau tramor, gwibdaith flynyddol yr Adran Gymraeg o gwmpas 
Cymru a thaith rhaglen Jonathan. Cafodd criw o ddisgyblion y profiad gwych i 
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fod yn rhan o daith World Challenge yn Belize. Bu rhai o aelodau Blwyddyn 13 
yn cystadlu dros ein gwlad yn ystod yr haf: Iwan Beggs yn y naid uchel, a Nikki 
Williams yn y naid drifflyg. 
 
Braint ac anrhydedd oedd cael ein hethol fel prif ddisgyblion yr ysgol ac 
edrychwn ymlaen yn eiddgar i gydweithio gyda staff, cyd-ddisgyblion a 
llywodraethwyr yr ysgol.  
 
Steffan, Caitlyn, Towyn a Manon. 
 
 
 
 
 
 

 


