
Ysgol Gynradd  

Mynach 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DYSG DAWN DAIONI 

 

Adroddiad Blynyddol 

y Llywodraethwyr i Rieni 
 

2017 – 2018 
 

 



 

Llythyr o’r Cadeirydd 

Annwyl Rieni / Gwarcheidwad, 

 

Mae’r flwyddyn academaidd 2017 – 2018 wedi dod i ben yn Ysgol Mynach. Rydw i'n siŵr 

ein bod ni'n dweud hyn bob blwyddyn, ond mae'n teimlo fel bod y flwyddyn ddiwethaf wedi 

bod yn arbennig o brysur i rieni, athrawon a disgyblion. Ond, fel Llywodraethwyr, rwy'n 

hapus i allu adrodd bod y tîm ym Mynach wedi codi i'r achlysur unwaith eto, a bod ein hysgol 

fach yn parhau i ffynnu. Mae'r adroddiad sy'n dilyn yn dangos faint yr ydym i gyd wedi ei 

wneud gyda'n gilydd dros y flwyddyn. 

 

A fyddech cystal â chymryd amser i ddarllen drwy'r adroddiad; mae llawer o waith yn cael ei 

wneud i'w lunio, ac mae llawer o bethau i'w hystyried. Rwyf bob amser yn ei chael hi'n anodd 

credu faint sy'n digwydd yn ystod y flwyddyn a faint o gyfleoedd mae ein disgyblion yn cael. 

Mae'r Llywodraethwyr yn sylweddoli bod safon uchel o fewn yr ysgol, gwyddom fod yr 

Awdurdod Lleol, y rhieni a'r disgyblion eu hunain yn disgwyl cael yr un cyfleoedd (os nad 

mwy) i ddysgu a thyfu, fel disgyblion mewn ysgolion mawr. O glybiau, i’r ddogfen 

Hunanwerthuso a'r Cynllun Datblygu Ysgol, mae pawb yn gweithio'n galed i sicrhau bod y 

disgyblion yn cael pob cyfle i ffynnu. 

 

Y canlyniad yw ein bod yn llwyddo lle mae llawer o ysgolion bach gwledig eraill yn cael 

trafferth. Nid yw'r llwyddiant hwnnw'n gamp fach, ac mae'n llwyr ddibynnol am ymdrechion 

a chefnogaeth barhaus rhieni, gofalwyr, myfyrwyr, athrawon a gwirfoddolwyr sy'n gweithio 

mor galed i wneud Mynach yn amgylchedd diogel, heriol ac ysbrydoledig i'w holl 

ddisgyblion. Ni fyddai Mynach yr hyn ydyw heb i bob un ohonom gydweithio. Rydw i'n siŵr 

fy mod yn siarad dros yr holl Lywodraethwyr pan ddywedaf pa mor lwcus yr ydym yn teimlo 

bod gennym staff mor ymroddedig â chymuned gref yn ein hysgol. Felly, diolch i chi i gyd 

am barhau i’n helpu i'w wneud yn lle y gallwn i gyd fod yn falch ohono. 

 

 

Cofion cynnes, 

 

Dr Tim Macy 

Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Mynach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Y Corff Llywodraethol 
Mae aelodau’r Bwrdd Llywodraethol yn adlewyrchu trawstoriad y gymuned leol. 

Mae’r Cadeirydd yn cael ei ethol ar ddechrau pob blwyddyn academaidd newydd. Mae’r 

llywodraethwyr yn gyfrifol am reoli polisïau’r Awdurdod Addysg a Deddfwriaeth ysgolion y 

wlad. Mae’r Bwrdd Llywodraethol yn cyfarfod unwaith pob tymor. Mae’r Pennaeth yn 

paratoi adroddiadau manwl i’w drafod gan y Bwrdd Llywodraethol. Mae’r adroddiadau yma 

yn cynnwys gwybodaeth am gynnydd disgyblion, datblygiadau cwricwlaidd, materion staffio 

a chyllid. Mae pob aelod o’r Bwrdd Llywodraethol gan eithrio’r Pennaeth yn aros ar y bwrdd 

am 4 blynedd. 

Aelodau’r Corff: 

 

ENW STATWS DYDDIAD TERFYNU 

Tim Macy Rhiant Llywodraethwr 15/09/18 

Joyce George Pennaeth Lywodraethwr  

Rebecca Braddick Rhiant Llywodraethwr 20/11/20 

Dafydd Morris Jones Aelod o’r Gymuned 14/09/17 

Bethan Rees-Jenkins Rhiant Llywodraethwr 22/11/19 

Gareth Jones Aelod o’r Gymuned 17/09/18 

Victoria Chism Aelod AALl 02/07/20 

Ifan Jones-Evans Aelod o’r Gymuned 15/09/18 

Bethan James Athro Lywodraethwr  
 

Mae’r Llywodraethwyr wedi’u penodi am dymor o 4 blynedd. Ar ddiwedd cyfnod rhiant 

Lywodraethwr danfonir llythyron allan i’r holl rieni yn gwahodd enwau i ymgymryd â’r 

swydd(i) gwag. Yn ystod y flwyddyn 2017/18 penderfynodd Ifan Jones Evans gamu lawr fel 

Llywodraethwr o ganlyniad i ddyletswyddau gwaith fel cyflwynydd radio a theledu. 

Diolchwn iddo am ei wasanaeth ffyddlon i’r ysgol dros y blynyddoedd.  Croeso twymgalon i 

Dafydd Morris Jones sydd wedi ymuno a’r Corff fel aelod o’r gymuned.  

 

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr a/neu’r Clerc drwy’r ysgol. 

Ffon: 01970 890234             e-bost: prif@mynach.ceredigion.sch.uk 

 

Cyfrifoldeb Unigol 

Iechyd a Diogelwch Mrs Bethan Rees-Jenkins 

Cytundeb Llwyth Gwaith Mr Ifan Jones-Evans 

Hyfforddi/Sefydlu  Mrs Victoria Chism 

Rhianta Corfforaethol Mr Ifan Jones-Evans 

Chwythu’r Chwiban  Mr Gareth Jones 

Presenoldeb  Mrs Rebecca Bambry 

Cyfrifoldeb Pynciol 

Llythrennedd  Mr Ifan Jones-Evans 

Rhifedd Dr Tim Macy 

Addysg Grefyddol Mrs Bethan Rees-Jenkins 

Gwyddoniaeth  Mr Gareth Jones 

TGCh Dr Tim Macy 

 

Ni wnaethpwyd cais am gostau gan unrhyw lywodraethwr yn ystod y flwyddyn. 

 

 



 

  
 Mae’r gofynion ar gyfer yr angen i gynnal Cyfarfod Blynyddol y Llywodraethwyr wedi newid 

(gweler y manylion isod) serch hynny mi fyddwn yn darparu cyfle i drafod materion sy’n 

ymwneud â’r ysgol, gwaith y llywodraethwyr a’r Awdurdod Addysg fel rhan o Gyfarfod 

Blynyddol y Gymdeithas Rieni ac Athrawon.  Gweler y manylion isod sy’n tynnu sylw at ofynion 

cynnal cyfarfod blynyddol.  

 

Newidiadau i gyfarfodydd Blynyddol y Rhieni / Llywodraethwyr  

Mae Adran 94 y Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (y Ddeddf) yn gwneud 

newidiadau pwysig i'r trefniadau deddfwriaethol blaenorol oedd yn ymwneud â Chyfarfodydd 

Blynyddol y Rhieni/Llywodraethwyr. Mae'n darparu trefniadau newydd lle gall rhieni ofyn am 

gyfarfod gyda chorff llywodraethol.  

Fodd bynnag, bydd angen i’r rhieni fodloni pedwar (4) gofyniad statudol wrth alw cyfarfod sef:-  

(i) rhaid i rieni 10% o’r disgyblion cofrestredig, neu rieni 30 o’r disgyblion cofrestredig (pa un 

bynnag sydd isaf) arwyddo deiseb yn gofyn am gyfarfod;  

(ii) rhaid mai diben y cyfarfod yw trafod materion sy'n ymwneud â'r ysgol;  

(iii) y nifer fwyaf o gyfarfodydd y gall rhieni ofyn amdanynt o fewn unrhyw flwyddyn ysgol yw 

tri (3);  

(iv) rhaid bod yna ddigon o ddiwrnodau ysgol ar ôl yn y flwyddyn ysgol i ganiatáu cyfarfod.  

At hynny:-  

(a) rhaid cynnal y cyfarfodydd cyn diwedd cyfnod o 25 niwrnod;  

(b) mae’r cyfnod o 25 niwrnod yn cychwyn y diwrnod ar ôl derbyn y ddeiseb, ond nid yw'n 

cynnwys unrhyw ddiwrnod nad yw'n ddiwrnod ysgol;  

(c) os oes angen cynnal cyfarfod arall o ganlyniad i ddeiseb wahanol, ni fydd y cyfnod o 25 

niwrnod yn dechrau tan y diwrnod ar ôl cynnal y cyfarfod arall;  

(ch) rhaid bod digon o ddyddiau ar ôl yn y flwyddyn ysgol i gynnal cyfarfod cyn diwedd y cyfnod 

o 25 niwrnod;  

(d) bydd cyfarfodydd yn agored i holl rieni’r disgyblion cofrestredig yn yr ysgol, y Pennaeth ac 

unrhyw un arall a wahoddir gan y corff llywodraethol;  

(dd) mae’n rhaid i hysbysiad y cyfarfodydd i’r rhieni gynnwys dyddiad, amser a lleoliad y 

cyfarfod ynghyd â’r mater neu faterion i'w trafod.  

 

2. Staff 
Pennaeth â Gofal Mrs Joyce George 

Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes CS Mrs Bethan James 

 Athrawes CA2 Miss Anwen Jenkins 

Cynorthwywraig Cyfnod Sylfaen Mrs Menna Lewis 

Cynorthwywyr CA2 Mrs Bethan Williams / Miss Rhianwen Pugh 

Glanhawr Mr Aled Pugh 

 Goruchwylwraig Cinio Ms Candice Wilshire 

Gofalwraig Clwb Brecwast Miss Jade Jackson 

Clerc Arian Cinio Mrs Celia Bailey-Jones 

Athro Cerdd Mr Chris Lockley  

Mae gan bob aelod o staff dystysgrif DBS cyfredol. 

 



 

3. Gwybodaeth Gyffredinol 
Rydym yn ymrwymedig i ddarparu addysg gynhwysol o safon uchel mewn amgylchfyd dysgu 

sy’n hyrwyddo datblygiad pob plentyn drwy feithrin dealltwriaeth o’r byd o’u cwmpas a 

magu parch a diddordeb tuag at eu diwylliant, eu treftadaeth, eu hamgylchedd a thuag at yr 

iaith Gymraeg. 

 

Nifer o ddisgyblion ar ddiwedd y flwyddyn academaidd 2017/18 

Dosbarth 1 (Blwyddyn Derbyn, 1 a 2) - 17  

Dosbarth 2 (Blwyddyn 3, 4, 5 a 6) - 13               

Cyfanswm  = 30 disgybl 

 

Clwb Brecwast 
Cynhelir Clwb brecwast llwyddiannus yn foreol o 8:00yb i 8:45yb. Miss Rhianwen Pugh a 

Miss Jade Jackson sy’n gyfrifol am y disgyblion yn ystod oriau’r clwb. Mae croeso i bawb 

ymuno a’r Clwb ble ddarperir brecwast maethlon yn rhad ac am ddim. 

   

Categori Iaith yr Ysgol 

Mae’r ysgol yn mynnu bod gwerth addysgol o feddu ar 

ddwy iaith. Mae’r ysgol yn ysgol Categori Penodedig 

Gymraeg a golygai hyn mai Cymraeg yw prif gyfrwng 

bywyd a gwaith yr ysgol ac addysgir pob pwnc trwy 

gyfrwng y Gymraeg. Nod ein polisi ydy sicrhau fod y 

plant yn gwbl ddwyieithog wrth ddefnyddio’r 

Gymraeg a’r Saesneg erbyn gadael yr ysgol gynradd er 

mwyn eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o’r 

gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan ohoni. Mae’r 

ddarpariaeth a wneir yn yr ysgol yn sicrhau fod pob 

plentyn yn medru cyfathrebu yn hyderus yn y ddwy 

iaith a’u bod yn ymwybodol o’u hetifeddiaeth ddiwydiannol.  
  

 Cwricwlwm Iaith yr Ysgol Deilliannau 

Categori 

Penodedig 

Gymraeg 

Dysgir pob pwnc, i bob 

disgybl, trwy gyfrwng y 

Gymraeg, heblaw am 

Saesneg. Mae’r ysgol yn 

cyflwyno Saesneg yn 

nhymor olaf y disgyblion 

ym mlwyddyn 2  

Cymraeg ydy’r iaith 

cyfathrebu gyda’r 

disgyblion a busnes 

dyddiol yr ysgol. Mae’r 

ysgol yn cyfathrebu yn 

ddwyieithog gyda rhieni. 

Gwneir asesiadau trwy 

gyfrwng y Gymraeg ym 

mhob pwnc ond Saesneg.  

   

Ystyriaethau eraill 

Mae dysgu Cymraeg a Saesneg, naill ai fel iaith gyntaf neu ail iaith, yn rhan hanfodol o’r 

rhaglen i weithio ar gyfer pob dosbarth yn holl ysgolion cynradd Ceredigion, ond gwneir  

darpariaeth arbennig i’r canlynol: 

i. hwyrddyfodiaid 

ii. plant ag anghenion dysgu ychwanegol ble fyddai cyflwyno iaith newydd yn rhwystro 

eu datblygiad addysgiadol a ble fyddai addysg yn eu hiaith gyntaf yn hanfodol 

iii. plant o wledydd tramor nad yw Cymraeg neu Saesneg yn ail iaith iddynt a ble fyddai 

cyflwyno trydedd iaith iddynt yn rhwystro eu datblygiad addysgiadol a ble byddai’r 

gallu i siarad Saesneg yn fanteisiol iddynt. 

 



Presenoldeb 2017-2018 

Pan fydd disgybl yn absennol o'r ysgol, dylai hysbysu’r ysgol mor fuan â phosib, yn egluro'i 

absenoldeb. Gofynnir am alwad ffôn, e-bost neu nodyn/eglurhad hefyd os yw plentyn i adael 

yr ysgol am unrhyw reswm yn ystod oriau'r ysgol neu fynd i dŷ rhywun arall ar ôl oriau'r 

ysgol. 

 

Yn y flwyddyn academaidd 2017-2018 cyfartaledd presenoldeb yr ysgol oedd 97.62%. 

Canran awdurdodedig oedd 1.91% a’r canran anawdurdodedig oedd 0.47%. Gosodwyd targed 

presenoldeb o 95.75% gan y Corff Llywodraethol yn unol â tharged yr Awdurdod Addysg 

Lleol. Mae’r canran eleni yn gosod yr ysgol yn y chwartel uchaf o’i  gymharu ag ysgolion 

tebyg yng Nghymru.   

 

Gwerthfawrogwn yn fawr ymdrechion rhieni/warchodwyr i sicrhau bod eich plentyn/plant yn 

mynychu’r ysgol yn rheoliad ac yn brydlon. Fel staff a llywodraethwyr hoffwn ddiolch i chi 

am eich cydweithrediad wrth sicrhau ein bod yn cwrdd â thargedau presenoldeb eleni. 

 

Nid yw’r ysgol yn awdurdodi gwyliau yn ystod tymhorau addysgol.  

 

Dyddiau gosod HMS 2018-2019 

Diwrnod 1 -     03/09/18 

Diwrnod 2 -     16/11/18 

Diwrnod 3 -     07/01/19 

Diwrnod 4 -      29/04/19 

         

Diwedd tymor yr haf  2019 - Dydd Gwener, Gorffennaf  19eg. 

Amserau Sesiynau 

Bore:  09:00 - 12:00 (amser chwarae 10:30 - 10:45) 

Cinio:  12:00 - 13:00 
Prynhawn: 13:00 - 15:30 (amser chwarae 14:15 - 14:30) 

 

Cyllideb 

Gweler y dudalen atodol am fanylion o gyllideb yr Ysgol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol 

2017 – 2018. 

 

Disgyblaeth 

Y mae cyfrifoldeb disgyblaeth ysgol yn nwylo'r Pennaeth a staff, ond y mae'n fater i bawb 

sydd â chysylltiad â'r ysgol gan gynnwys rhieni.  Disgwylir i bob plentyn ymddwyn yn 

dderbyniol.  Anogir pob disgybl i ddilyn 3 rheol euraidd yr ysgol 

 

                                    PARCH     GOFAL   GONESTRWYDD 

 

Rydym yn cynnal gwasanaeth wythnosol ‘Disgybl yr Wythnos’ lle rydym yn clodfori 

ymddygiad a llwyddiant disgyblion sydd wedi cyflawni’n arbennig.  

 

Grantiau 
Rydym yn ddiolchgar iawn i Gefn Croes am eu cefnogaeth 

barhaus a'u haelioni yn ystod y flwyddyn. Mae'r Ysgol wedi 

derbyn amrywiol grantiau gan Gefn Croes i gyfoethogi a 

gwella’r addysg a ddarperir yn Ysgol Mynach. 



Gosodwyd giât newydd gyda chlo cyfuniad yn ystod tymor y gwanwyn 2018 a phrynwyd 

dodrefn newydd i Ddosbarth 1, paentiwyd y dosbarth a'r gegin. Derbyniodd Dosbarth 2 

byrddau newydd a phrynwyd meinciau plastig ar gyfer yr ardal allanol. Defnyddiwyd yr arian 

hefyd i ddylunio murlun trawiadol i fynd ar wal allanol yr ysgol. 

 

Adeiladau a Thiroedd 
Hoffwn ddiolch i Phil ac Alan Lloyd am eu cefnogaeth a’u gwaith yn atgyweirio a chynnal 

ardal allanol yr ysgol yn rheolaidd. Mae’r amgylchedd allanol yn cael ei gadw yn daclus ac 

mae pob ymdrech yn cael ei wneud i wella’r safonau ar draws yr ysgol. 

 

Cwblhawyd yr Awdit Iechyd a Diogelwch yn ystod tymor y gwanwyn gan y Pennaeth a’r 

Llywodraethwr a chyfrifoldeb Iechyd a Diogelwch. Nid oedd unrhyw fater yn peri gofid. 

 

Chwaraeon 

Mae’r ysgol yn ymweld  â’r  Ganolfan Hamdden yn 

wythnosol. Mae pob disgybl yn derbyn gwersi Addysg 

Gorfforol a Nofio yn ystod y flwyddyn. Mae’r ysgol wedi 

cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau Chwaraeon a 

chystadlaethau ac wedi dwyn clod i’r ysgol ar niferoedd o 

achlysuron:- Cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd yr 

Urdd, trawsgwlad, athletau, mabolgampau ardal ac ysgol, 

gala nofio’r Urdd a’r Rhanbarth, Cyclefest a 

chystadleuaeth cyfeiriannu. Mae’r disgyblion wedi cael y 

cyfle i fwynhau a phrofi gwahanol weithgareddau yn 

ystod y flwyddyn. 

 

 

 

Bwyta ac Yfed yn Iach 

Mae’n bwysig bod pob disgybl yn bwyta ac yn yfed yn iach yn Ysgol Mynach. Mae’r ysgol 

yn hybu iechyd y disgyblion ac yn achub ar bob cyfle i annog y disgyblion i fwyta ac yfed yn 

iach yn ystod y dydd. Mae cinio iachus yn cael ei gludo i’r ysgol yn ddyddiol ac anogir 

disgyblion i fwyta pecynnau bwyd iach i ginio. Mae’n bwysig bod y disgyblion yn yfed dŵr 

ac yn llenwi’r poteli yn rheolaidd. Mae croeso i ddisgyblion  yfed dŵr yn y gwersi ac ar 

unrhyw achlysur  yn ystod y dydd. Mae’r siop ffrwythau ar agor yn ddyddiol ac yn gwerthu 

amrywiaeth o ffrwythau ffres am bris teg. Mae iechyd a lles disgyblion yn un o 

flaenoriaethau’r ysgol. 



 
 

                                                 

Ysgolion Iach  

Dyfarnwyd y bedwaredd ddeilen o'r cynllun ysgol iach i'r 

ysgol yn sgil y gwaith caled gan y disgyblion a'r cydlynydd, 

Miss Anwen Jenkins. Mae targedau wedi eu gosod ar gyfer y 

flwyddyn academaidd ganlynol. 

 

Diogelwch 

Yn ein hysgol ni, diogelwch y plant sy’n dod gyntaf. Rydym 

wedi cymryd camau i sicrhau nad oes unrhyw ddrws allanol ar 

agor yn ystod gwersi, ac mae’n rhaid i bob ymwelydd ddod i’r 

brif fynedfa a chanu’r gloch wrth giât yr ysgol er mwyn cael 

sylw. Mae’r ysgol yn cydymffurfio a pholisi Iechyd a 

Diogelwch y Sir. 

 

Glendid 

Cyflogir glanhawr am 7.5 awr yr wythnos. Mae’r ysgol yn cael ei chadw’n lân a chaiff 

toiledau’r disgyblion eu cynnal a’u cadw mewn cyflwr da a chant eu gwirio a’u glanhau’n 

ddyddiol.  

 

 4. Cynllun Gweithredu Ysgol  
 

Arolwg ESTYN 2014 

Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi profi llawer o lwyddiannau, ac mae hyn i lawr i'r 

bartneriaeth lwyddiannus rhwng nifer o randdeiliaid - disgyblion, staff, llywodraethwyr ac yn 

sicr chi fel rhieni. 

 

Cafwyd arolwg ym mis Mawrth, 2014. Ble ddyfarnwyd agweddau o fewn yr ysgol yn ‘dda’ 

gydag elfennau o ‘ragoriaeth’. Bydd yr ysgol yn gweithio ar yr argymhellion canlynol a 

nodwyd o’r Arolwg. 

 



5. Materion Cwricwlaidd 
Adolygu’r Polisïau 

Mae’r ysgol yn llunio ac adolygu polisïau yn ystod y flwyddyn addysgol gan gyflwyno 

unrhyw newidiadau i bolisïau presennol gerbron y Llywodraethwyr i’w trafod a’u derbyn, gan 

wneud yr un modd a pholisïau newydd.  

 

Asesiadau athrawon Cyfnod Sylfaen  a Chyfnod Allweddol 2 2018 

Yn dilyn canllawiau Cenedlaethol nid yw’n bosib cyhoeddi canlyniadau’r Ysgol gan fod y 

niferoedd o dan 5 yn y ddau Gyfnod.  

 

O’u cymharu â chanlyniadau cyfartaledd cenedlaethol mae’r ysgol wedi perfformio’n uwch 

na’r AALl a Chymru ym mhob pwnc yn ystod y 5 mlynedd diwethaf ac eithrio'r 

hwyrddyfodiaid. Rydym yn ymfalchïo yng nghanlyniadau’r disgyblion wrth i bron pob 

disgybl gyrraedd y lefel disgwyliedig neu’n uwch.  

 

Cwricwlwm 

Anelir gan yr ysgol at gynnwys a darparu cwricwlwm 

cytbwys er mwyn symbylu datblygiad academaidd, 

ysbrydol, emosiynol a chymdeithasol pob plentyn 

unigol.Mae cynlluniau gwaith ar draws y cwricwlwm. 

Fel y nodwyd fe fyddwn yn adolygu ac yn gwella lle 

bo’r angen. Mae gan yr athrawon gyfrifoldebau penodol 

i’w datblygu. 

 

Eleni mae'r ysgol wedi canolbwyntio ar sicrhau bod y 

Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn cael ei gyflwyno 

a'i weithredu ar draws yr ysgol. Mae hyn yn sicr wedi cyfoethogi cyfleoedd dysgu y 

disgyblion ac wedi datblygu eu hyder ym medrau TGCh. 

 

 

Argymhellion arolwg ESTYN 2014 

Gwella llawysgrifen a chyflwyniad disgyblion cyfnod allweddol 2 

Wrth graffu llyfrau disgyblion ar draws yr ysgol dengys safon cyflwyniad uchel yn y Gymraeg, 

Mathemateg, Gwyddoniaeth a Llythrennedd a Rhifedd. Mae’r llyfrau yn cynnwys amrywiaeth o 

weithgareddau wedi eu cyflwyno’n daclus a threfnus. Mae’r llawysgrifen yn glir ac yn 

ddarllenadwy. Sylwadau penodol gan staff o fewn y llyfrau thema yn tynnu sylw at gyflwyniad a 

sgiliau gosod. 

 

Cyfoethogi profiadau dysgu ac ymwybyddiaeth disgyblion o ddinasyddiaeth fyd-eang 

Mae’r ysgol wedi targedu thema ryngwladol ar gyfer hanner tymor y Gwanwyn 2017 i gynnwys 

astudiaeth benodol o Tsieina yn dilyn ymweliad y Pennaeth â’r wlad llynedd. Yr ysgol yn 

gweithredu Diwrnod Rhyngwladol er mwyn dathlu diwylliant rhyngwladol. Mi fydd yr ysgol yn 

datblygu gweithgareddau Digidol wrth gyfathrebu gydag ysgolion partner. 

 

Sicrhau bod adroddiadau i rieni yng nghyfnod allweddol 2 yn cydymffurfio’n llawn â’r 

gofynion adrodd. 

Yr adroddiadau i rieni bellach yn gyflawn ac yn darparu gwybodaeth glir o safbwynt y meysydd 

dysgu / pynciau a’r gofynion statudol ar gyfer adrodd i rieni. Mae’r adroddiadau yn y ddau Gyfnod 

Allweddol yn tynnu sylw at gryfderau a’r ffordd ymlaen ar gyfer pob disgybl. 

 



Trefniadau ac Ymweliadau Rhieni   

Mae’r ysgol yn darparu noson agored i rieni ymweld â’r ysgol er mwyn trafod gwaith a 

datblygiad eu plant. Mae’r disgyblion yn derbyn adroddiad ysgrifenedig manwl yn flynyddol. 

Os oes angen dod i’r ysgol i drefnu cyfarfod gyda’r athrawes neu bennaeth, mae modd 

cysylltu â’r ysgol i wneud trefniant cyfleus. 

6. Hunan Arfarnu a’r Cynllun Datblygu Ysgol 
Mae’r rhaglen hunan arfarnu tair blynedd yn ein galluogi i wneud gwerthusiad beirniadol o 

holl bynciau’r cwricwlwm yn ogystal ag agweddau allweddol eraill o fywyd yr ysgol. 

Cofnodir yr ymagweddau sydd angen datblygu ymhellach, ynghyd â blaenoriaethau newydd, 

yn y cynllun datblygu ysgol. Rhydd y ddogfen, sydd wedi ei chymeradwyo gan y bwrdd 

llywodraethol, weledigaeth glir i’r ysgol ar gyfer cynllunio i’r dyfodol. Mae’r cynllun yn cael 

ei ddiwygio’n flynyddol. 
 
Ymysg y blaenoriaethau a restrir yn y cynllun datblygu ysgol (CDY) ar gyfer 2017-18,  

rhoddir sylw i’r canlynol:  

Blaenoriaethau 2017-2018 Adolygwyd Medi 2018 
Sicrhau bod elfennau’r fframwaith 

cymhwysedd digidol ar waith ar 

draws y tair ysgol. Cynyddu 

cyfleoedd i ddisgyblion datblygu 

sgiliau TGCh yn drawsgwricwlaidd. 

  

 

 

 

Arfarniad: 

• Gwelwyd fod datblygiad da wedi bod o ran sicrhau bod 

fframwaith Cymhwysedd Digidol ar waith ar draws y tair 

ysgol. Disgyblion wedi cael nifer o gyfleodd amrywiol 

megis animeiddio, sgrin werdd, i-movie, codio, taenlenni a 

bas data, gan ddatblygu sgiliau yn draws gwricwlaidd.   

• Mae’r defnydd o Hwb o ran staff a disgyblion wedi 

cynyddu o ran gweithgareddau, manteisir nawr ar yr ystod 

o adnoddau gan fwyafrif y staff.  Hefyd defnyddir Hwb yn 

effeithiol er mwyn rhannu cynlluniau gwaith ac adnoddau 

addysgu.   

• Mae’r tair ysgol wedi penodi ‘Arweinwyr Digidol’ ac mae 

hyn wedi bod yn effeithiol. Gwelir arfer dda o ran 

disgyblion yn helpu disgyblion eraill a hefyd o ran rhannu a 

chyfleu gwybodaeth bwysig e.e. yr arweinwyr yn cynnal 

gwasanaethau ‘Diogelwch ar y we’ i ledaenu’r negeseuon 

pwysig.  

• Mae Llinyn 1 wedi ei dargedi’n dda gyda gwasanaethau 

diogelwch ar lein a hefyd ymweliadau gan PC Hannah i 

drafod materion ymhellach. 

• Cwblhawyd llyfrynnau tracio ar gyfer yr holl athrawon a 

chaiff y gwersi eu tracio a'u monitro ar lwyfan digidol o'r 

enw 'Cwmpawd'. Mae tracio’r fframwaith hefyd wedi bod o 

fudd mawr wrth i'r staff sylweddoli pa agweddau sydd ar ôl 

i'w targedu. 

• Ar ran effaith ar gymuned ehangach yr ysgol gwelir llawer 

fwy o ddefnydd cyfrifiaduron mewn gwersi a hefyd gyda 

thasgau Gwaith Cartref. Mae sgiliau'r plant wedi gwella ac 

maent lawer mwy annibynnol wrth ymgymryd â thasgau 

TGCh.  



• Gwelwyd nifer o wersi da ac eitemau gorffenedig gan 

ddefnyddio sgiliau'r fframwaith. Gwelwyd ffilm 

animeiddio ar Dân Mawr Llundain, gwaith da ar godio, 

ffilm gan y plant i ddathlu diwedd flwyddyn a hefyd 

defnydd da o’r sgrin werdd i gyflwyno gwybodaeth am y 

rhyfel Byd Cyntaf. Gwelwyd hefyd mwy o ddefnydd codau 

QR yn llyfrau’r plant, nid yn unig i arddangos gwaith ond 

hefyd i osod tasgau a chyflwyno gwybodaeth iddynt.   

• Mae tracio’r FfCD hefyd wedi bod yn fanteisiol iawn wrth i 

staff sylweddoli wrth i’r flwyddyn fynd yn ei flaen pa 

agweddau sydd ar ôl i dargedu. 

Cynllunio ystod ehangach o fedrau 

rhifedd mewn gwersi Gwyddoniaeth 

gan sicrhau’r defnydd o fas data a 

thaenlenni i gofnodi ymchwiliadau 

gwyddonol.  

 

 

 
 

• Cyfunwyd disgyblion Ysgolion Mynach, Syr John Rhys a 

Bont am bnawn (2 awr) yn wythnosol, a’u gwahaniaethu 

yn ôl gallu Gwyddonol er mwyn codi’r nifer o ddisgyblion 

sy’n cyrraedd Lefelau 5.  

Canlyniadau 

2017/18 

Lefel 5 

Pontrhydfendigaid 70% 

Mynach 80% 

Syr John Rhys 50% 

 

• Mae’r ganran o ddisgyblion sy’n cyrraedd lefelau 5 wedi 

cynyddu’n sylweddol eleni. Sicrhawyd gwahaniaethu 

cyson ar gyfer y disgyblion o fewn y dosbarthiadau gan 

ddarparu mwy o gyfleoedd i ddisgyblion fynd ar drywydd 

eu diddordebau gwyddonol eu hunain er mwyn magu 

mwynhad a brwdfrydedd yn y pwnc. 

• C

Cynlluniwyd ystod ehangach o fedrau Rhifedd a 

Chymhwysedd Digidol mewn gwersi Gwyddoniaeth. 

Roedd hyn yn glir o fewn y cynlluniau ac yn cael eu nodi ar 

‘Cwmpawd’. 

 

Diwygio cynlluniau CA2 i gynnwys 

canllawiau adroddiad Donaldson 

gan sicrhau profiadau cyfoethog 

sy’n sbarduno dychymyg pob 

disgybl. 

 

• G

Gwelwyd y disgyblion yn mwynhau'r profiadau cyfoethog 

a gynigwyd iddynt yn ystod y flwyddyn addysgiadol 

ddiwethaf gyda’r effaith yn bositif iawn ar eu dealltwriaeth 

o’r pwnc a’u gwaith addysgol.  Mwyhaodd y disgyblion 

ddysgu am fywyd yn y ffosydd ac am fywyd Hedd Wyn 

wrth ymweld â’r Ysgwrn, gweithio gyda bard proffesiynol 

wrth greu cerddi RHBC, sioe Taith yr Iaith ac ymweliad i 

Fferm Ffantasi.  Gwelwyd bod galluogi i’r disgyblion gael 

y profiadau yma wedi eu hysgogi a’u hysbrydoli wrth 

ddysgu am y themâu gwahanol. 

• G



 

 

 

Gwrandawyd ar lais y disgyblion wrth i ni benderfynu ar 

themâu gwahanol i’w haddysgu a’r mathau o waith yr 

oeddynt eisiau cwblhau.   

• M

Mae’r mwyafrif helaeth o athrawon yn defnyddio 

Cwmpawd yn hyderus erbyn hyn ac yn ei weld yn arf 

hynod o effeithiol o dracio’r fframweithiau Llythrennedd, 

Rhifedd a Chymhwysedd Digidol. 

• C

Crëwyd pecyn cynllunio ar gyfer Athrawon CA2 oedd yn 

cynnwys cynllun trosolwg yn dilyn penawdau Donaldson.   

 

Lansio’r Siarter Iaith er mwyn 

arwain at gynnydd yn nefnydd 

cymdeithasol disgyblion o’r 

Gymraeg gan eu hysbrydoli i wneud 

defnydd lawn o’r Gymraeg yn eu 

bywydau bob dydd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cwblhawyd holiadur gwe iaith i weld pa dargedau a oedd 

angen i ni fel ysgol eu pennu ar gyfer y flwyddyn. 

Dadansoddwyd y canlyniadau a dengys fod angen i ni 

dargedu Cerddoriaeth  Cymraeg a gwneud mwy o ddefnydd 

o apiau Cymraeg.  

 

• Sefydlwyd Cyngor Cymreictod a’i rôl oedd gwneud yn 

siŵr fod pob plentyn yn yr ysgol yn ymwybodol o 10 cam y 

Siarter a bod y camau yma yn weledol iddynt.  

 

• Gosodwyd seinyddion o amgylch yr ysgol ac y mae’r  rhain 

wedi cael eu defnyddio’n rheolaidd i chwarae cerddoriaeth 

Gymraeg.  Trefnwyd bod Marc Griffiths yn dod i gynnal 

sesiwn radio gyda nhw.  Cafodd eu rhaglen ei darlledu ar 

‘Cymru FM’. O ganlyniad, roedd y plant yn llawer mwy 

ymwybodol o gerddoriaeth Gymraeg a braf oedd gweld eu 

brwdfrydedd tuag at gerddoriaeth a’u clywed yn canu 

caneuon Cymraeg yn naturiol. 

 

• Trefnwyd gig ym Mhafiliwn Bont ar gyfer plant 

blynyddoedd 5/6 lle cawson nhw gyfle i gwrdd â’r 

cantorion.  Ymateb y plant i gerddoriaeth Gymraeg ar ôl y 

gig oedd ei bod mor dda â chaneuon Saesneg. 

 

• Roedd y Cyngor Cymreictod yn awyddus i gael system 

gwobrwyo i’r plant a fyddai’n eu hannog i siarad Cymraeg. 

Cafwyd y syniad o ddosbarthu tocynnau iaith yn ystod yr 

wythnos cyn gweld, ar ddiwedd pob wythnos, pwy fyddai’n 

ennill gwobr a thystysgrif Cymro/Cymraes yr Wythnos. 

Effaith hyn yw bod pob plentyn wedi gwneud ymdrech i 

siarad Cymraeg ar ei lefel ei hunan.  

 

• Cafwyd nifer fawr o dripiau addysgiadol i ddysgu am hanes 

Cymru  - ymweliad â’r Ysgwrn, gweld sioe Taith yr Iaith 

sef hanes y Gymraeg, i enwi rhai. Effaith y tripiau yma 

oedd bod y plant wedi dysgu am ddiwylliant Cymru ac 

wedi cael cyfle i ddysgu am hanes eu gwlad. 



 

Adroddiad yr Ymgynghorydd Her - Mehefin 2018 

Yn Ysgol Mynach mae safonau lles ac agweddau at ddysgu yn dda gydag agweddau rhagorol. 

Mae’r disgyblion sydd yn rhan o’r pwyllgorau plant ‘lleisiau llon, lleisiau ni’ yn sicrhau fod 

pob plentyn yn gwneud dewisiadau iach mewn perthynas â diet, gweithgarwch corfforol a 

diogelwch ar lein, enghraifft nodedig o hyn yw’r disgyblion yn cysylltu gyda’r NSPCC er 

mwyn trefnu ymweliadau i godi ymwybyddiaeth o emosiynau a lles meddyliol. Mae pob 

disgybl yn teimlo’n ddiogel ac yn rhydd o gam drin geiriol a chorfforol ac yn gwybod yn 

union at bwy i droi er mwyn derbyn cyngor neu gynhaliaeth. Mae’r disgyblion hŷn, drwy 

gydweithio effeithiol gyda’r rhieni wedi cael profiad cyfoethog ym maes beicio eleni gyda 

llwyddiant arbennig yng Ngŵyl Beicio Aber. 

 

 

 

• Penderfynwyd bod angen i rieni fod yn rhan o'r Siarter a 

dyna sut cafwyd y syniad ‘Sialens Tsili’ sef rhoi sialens i 

rieni er mwyn datblygu’r Gymraeg yn y cartref ac yn yr 

ysgol. Mae’r plant yn cymryd rôl y rhiant ac yn dysgu 

geirfa newydd i’w rhieni/aelod o’r gymuned er mwyn 

sicrhau eu bod yn siarad Cymraeg y tu allan i furiau’r 

ysgol. 

 

• Oherwydd holl waith caled pwyllgor y Cyngor 

Cymreictod' dyfarnwyd Wobr Efydd y Siarter 

Gymreig i'r tair ysgol. 
Datblygu strwythurau pendant ar 

gyfer cynnwys llais y disgyblion, y 

rhieni a'r gymuned ehangach yn y 

broses hunan arfarnu. 

 

 
 

 

• M

Mae disgyblion CA2 yn aelodau o gynghorau amrywiol 

megis y Cyngor Ysgol ac Eco , Dewiniaid Digidol, 

Llysgenhadon Chwaraeon a Llysgenhadon Gwych a 

Chyngor Cymreictod. Mae'r disgyblion yn cynnal 

cyfarfodydd rheolaidd ac mae ganddynt effaith gadarnhaol 

o fewn amgylchedd yr ysgol ac maent yn dylanwadu ar 

benderfyniadau o fewn yr ysgol. 

• C

Cyflwyniad i’r Corff Llywodraethol gan y y gwahanol 

cynghorau. 

 

• M

Mae mwyafrif o’r disgyblion, Staff a llywodraethwr yn 

ymwybodol o Hawliau’r Plant ac yn sicrhau eu bod yn 

rhan allweddol o fywyd y plant o ddydd i ddydd MMae’r 

disgyblion yn arwain ‘Teithiau Dysgu’ yn hyderus. 

• M

Mae’r Pennaeth wedi llunio cynllun hunanarfarnu a 

chynllun datblygu ysgol fanwl sy'n amlinellu'r 

blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol agos a thargedau 

hirdymor gyda phwyslais ar godi safonau addysgu a 

dysgu. 

• M

Mae’r ysgol yn derbyn adborth ac awgrymiadau gan rieni 

trwy holiaduron, nosweithiau rhieni a chyfarfodydd PTA. 

 



Mae ymddygiad y disgyblion yn rhagorol o gwmpas yr ysgol ac mae bron pob un yn 

rhyngweithio’n bositif yn ystod y gwersi. Mae gan bron pob disgybl gan gynnwys y rheiny 

sydd ag anghenion dysgu ychwanegol agweddau cadarnhaol tuag at ddysgu. Mae safonau 

Gofal, Cymorth ac Arweiniad yn dda. Mae’r ysgol wedi diwygio ei gweithdrefnau olrhain 

cynnydd a chyflawniad disgyblion. Mae’r drefn yn crynhoi gwybodaeth yn effeithiol ac yn 

darparu proffil sydyn sy’n hawdd ei ddehongli a’i ddadansoddi. Un o ragoriaethau’r ysgol 

yw’r ystod o ddarpariaeth mae’n gynnig er mwyn hyrwyddo lles disgyblion a’r cydweithio 

sydd rhwng yr ysgol ac asiantaethau eraill, esiampl dda o hyn, yw’r clybiau chwaraeon ar 

gyfer hybu lles corfforol. Mae ymweliadau preswyl i Bentywyn, Glan-llyn, Llangrannog a 

Chaerdydd yn cyfoethogi profiadau pob un o’r disgyblion yng 

Nghyfnod Allweddol 2, mae cyfraniadau ariannol gan yr ysgol yn sicrhau fod pob disgybl yn 

elwa o’r profiadau yma. 

 

Mae’r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol i’r ychydig iawn o ddisgyblion sydd angen 

cymorth ychwanegol yn hynod effeithiol. Mae’r cymorthyddion yn monitro cynnydd y 

disgyblion sy’n derbyn yr ymyraethau yn fanwl. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer datblygu medrau 

creadigol disgyblion yn llwyddiannus. Caiff y disgyblion gyfleoedd gwerthfawr i ddatblygu 

eu medrau drwy weithgareddau cerdd, cystadlu mewn eisteddfodau a chyfrannu i weithdai 

celf. Cafodd yr ysgol bump o fedalau ym maes celf a chrefft yn Eisteddfod Genedlaethol yr 

Urdd eleni. 

7. Anghenion Addysgol Ychwanegol 
Fel ysgol yr ydym yn ceisio sicrhau fod pob plentyn sy’n cael ei gynhwyso yn cael 

darpariaeth addysgol briodol o safon uchel ac yn cael mynediad i gwricwlwm eang, cytbwys a 

pherthnasol. Yr ydym yn ceisio adnabod disgyblion sy’n cael anawsterau’n gynnar gan 

dargedu cymorth yn y Cyfnod Sylfaen. Pan ystyrir athro fod anghenion gan blentyn mae’n 

nodi ei ddiffygion addysgol ac yn trafod gyda’r Pennaeth. Cyn rhoi plentyn ar gam priodol y 

gofrestr addysg arbennig byddwn bob amser yn gofyn caniatâd y rhieni, a lle bo’n briodol, 

gofyn barn y plentyn. 

 

Ymdrechwn i gadw mewn cysylltiad â’r rhieni gan eu gwahodd i’r ysgol yn dymhorol. Mae 

pob athro yn yr ysgol yn ymwybodol o bwysigrwydd gwahaniaethu er mwyn darparu addysg 

gyflawn a pherthnasol i’r disgyblion.  Yn dibynnu ar y dasg, mae gwahaniaethu yn digwydd o 

ran lefel y gwaith, marcio a chanmoliaeth, disgwyliadau a threfniadaeth dosbarth, h.y. 

gweithio mewn pâr, grŵp neu’n unigol.  

 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau fod mynediad hawdd i’r ysgol ar gyfer plant anabl a bod 

gweithredu prydlon yn digwydd pe byddai unrhyw anhawster yn codi. 

 

Amddiffyn Plant 
Swyddog cyswllt y Sir o ran Amddiffyn Plant ydy Miss Catrin Petche. Mae’n ymweld â’r 

ysgol yn flynyddol i gynnal awdit trylwyr. Y Llywodraethwr sy’n gyfrifol am weithdrefnau 

Amddiffyn Plant ydy Mrs Victoria Chism Cydlynydd Amddiffyn Plant yr Ysgol ydy Joyce 

George a Bethan James.  Mae pob aelod o staff wedi ennill tystysgrif Lefel 1 a/neu Lefel 2 

Amddiffyn Plant. 

 

Cynllun Mynediad i’r Ysgol 
Fel ysgol rydym yn deall pwysigrwydd dysgu ac addysgu effeithiol sy’n sicrhau'r profiadau 

gorau i bob disgybl yn yr ysgol. Rydym yn sicrhau bod pob plentyn ag anabledd yn cael yr un 

profiadau a phawb arall yn yr ysgol. Rydym yn gwerthuso ein perfformiad yn gyson er mwyn 



sicrhau bod gofynion pob plentyn yn cael ei gyrraedd. Mae’r ysgol wedi paratoi cynllun 

hygyrchedd sy’n gosod targedau byrdymor a hirdymor. 

 

8. Cynghorau Ysgol  
Mae’r Cyngor Ysgol yn cymryd rhan flaenllaw wrth drefnu gweithgareddau niferus e.e. 

gweithgareddau Plant mewn Angen, Diwrnod y Llyfrau, tripiau ysgol, codi arian i elusennau 

a.y.b. Llwyddodd y Cyngor i wneud eitemau proffesiynol i'w werthu yn y Ffair haf unwaith 

eto eleni, er mwyn datblygu eu sgiliau entrepreneur ym mhellach. 

 

 

9. Prosbectws  
Adolygwyd prosbectws yr ysgol ar gyfer 2016-2017 yn unol â gofynion y Cynulliad. Mae’r 

prosbectws y llawn lluniau apelgar a chyfredol.  Mae copïau wedi’u dosbarthu ar gyfer rhieni 

newydd sy’n mynychu addysg llawn amser o fewn yr ysgol. Mae copïau o’r prosbectws ar 

gael o’r ysgol.  

10. Cysylltiadau â’r Gymuned  
Mae'r berthynas dda rhyngom â'r gymuned yn parhau.  Mae'r plant yn ymweld â 

sefydliadau niferus ac yn cyfarfod â phobl sydd o ddiddordeb ac sy'n berthnasol i'w gwaith 

yn rheolaidd. Trefnir ymweliadau addysgol gan yr athrawon i gefnogi'r cwricwlwm. Mae'r 

Heddlu, Swyddogion Diogelwch y Ffordd, Tîm Diogelwch Tân a’r Nyrs ysgol yn ymweld 

â'r ysgol yn rheolaidd. Mae’r ysgol yn dal i gynnal partneriaeth effeithiol iawn gydag 

Ysgol Uwchradd Penweddig a Phenglais, Coleg Ceredigion a Phrifysgol Llambed, Y 

Drindod ac Aberystwyth. 

 

Cydnabyddiaeth 
 

 

Dymuna’r Corff Llywodraethu  ddiolch i holl staff yr ysgol am eu gwaith cydwybodol yn 

ystod y flwyddyn a diolchir hefyd i’r rhieni ac aelodau o’r gymuned am eu cefnogaeth gyson.  

 

Hoffai’r Pennaeth ddiolch i’r Llywodraethwyr am eu cymorth hael a’u trafod trylwyr ar bob 

achlysur yn ymwneud â’r ysgol. Dymuna gydnabod yn arbennig parodrwydd y Cadeirydd i 

roi o’i hamser i sicrhau dealltwriaeth lawn o bob sefyllfa yn ymwneud â rhedeg yr ysgol hon.  

 

Fel y blynyddoedd blaenorol, bu’n flwyddyn brysur iawn i ni gyd. Croesawom ddisgyblion a 

theuluoedd newydd i deulu’r ysgol yn ystod y flwyddyn  a ffarweliwyd gyda disgyblion 

Blwyddyn 6 wrth iddynt drosglwyddo i’r Sector uwchradd i barhau gyda’u haddysg. 

 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i holl ddisgyblion, rhieni, athrawon, staff, 

Llywodraethwyr a ffrindiau’r Ysgol am eu hymroddiad i Ysgol Gynradd Mynach yn ystod y 

flwyddyn academaidd a aeth heibio. 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

     

Mynach     

2312  £   

     

CYFLAWNIAD ARIANNOL 2017/18       FINANCIAL PERFORMANCE 2017/18 

         
Mae'r Awdurdod Addysg Lleol newydd 
gau'r       The Local Education Authority has recently 

cyfrifon am y flwyddyn ariannol a ddaeth i       finalised the closure of accounts for the year 
ben ar 31 Mawrth 2018.  Dangosir isod 
sut y       

ended 31 March 2018.  The total funding for 
the 

daethpwyd at y cyllid a benodwyd i'r 
ysgol.       

the school has been derived as set out 
below. 

         

Dyraniad Cyllid Gwreiddiol yn ôl Fformiwla   155,141     Formula Funding Initial Allocation  

         

Newid yn Niferoedd Disgyblion   0     Change in Pupil Numbers 

AAA   0     SEN 

Arwynebedd   0     Floor Area 

Y Dreth Annomestig   0     National Non-Domestic Rates 

Cau Ysgol   0     School closure 

Addasiad Arall   0     Other Adjustment 

Dyraniad y Gronfa wrth Gefn heb ei Defnyddio   0     Allocation of Unutilised Contingency 

         

Dyraniad Cyllid Diwygiedig 2017/18  yn ôl   155,141     Revised 2017/18 Formula Funding 

Fformiwla       Allocation 

         

Gwariant Net   147,358     Net Expenditure 

         

Amrywiant    7,783     Variance  

         

Llog ar y Gweddillion   0     Interest on Balances 

         

Gwarged / (Diffyg) - 1 Ebrill 2017   27,428     Surplus / (Deficit)  - 1 April 2017 

         

Gwarged / (Diffyg) - 31 Mawrth 2018   35,211     Surplus / (Deficit) - 31 March 2018 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Financial Performance 2017/18/Cyflwyniad Ariannol    
        

 Mynach       

 2312  £ £    

        
  Employee Costs         Costau Gweithwyr  
  Teacher Costs   107,153    Costau Athrawon  
  Teaching Assistant Costs   12,392    Costau Cynorthwywyr Dysgu  
  Caretaking Costs   0    Costau Gofalwyr  
  Administrative Officers   449    Swyddogion Gweinyddol  
  Supervisors Costs   2,704    Costau Goruchwylwyr  
  Supply Teacher Costs   4,026    Costau Athrawon Cyflenwi  
  Other Employee Costs   88    Costau Gweithwyr Eraill  
  TOTAL EMPLOYEE COSTS    126,812   CYF. COSTAU GWEITHWYR  
  Premises Costs       Costau'r Adeilad  
  Repair and Maintenance   4,440    Cynnal a Chadw  
  Grounds Maintenance   0    Cynnal a Chadw'r Tir  
  Energy Costs   4,746    Costau Ynni  
  General Rates   1,248    Trethi   
  Water Charges   189    Costau Dŵr  
  Cleaning Supplies and Services   3,508    Nwyddau a Gwasanaethau Glanhau  
  TOTAL PREMISES COSTS    14,131   CYF. COSTAU'R ADEILAD  
  Transport Costs       Costau Trafnidiaeth  
  Direct Transport Costs   1,845    Costau Trafnidiaeth  
  Traveling Costs   456    Costau Teithio  
  TOTAL TRANSPORT COSTS    2,301   CYF. COSTAU TRAFNIDIAETH  
  Supplies and Services          
  Teaching Resources   3,040    Adnoddau Dysgu  
  ICT Resources   1,635    Adnoddau TGCh  
  Catering Costs   7,972    Costau Arlwyo  
  Service Level Agreements   3,807    Cytundebau Lefel Gwasanaeth  
  Photocopying Costs   1,429    Costau Llungopïo  
  Other Supplies and Services   1,186    Nwyddau a Gwasanaethau Eraill  
  TOTAL SUPPLIES AND SERVICES    19,070   CYF. NWYDDAU A GWASANAETH  
            
  GROSS EXPENDITURE    162,313   GWARIANT GROS  
            
  Less: INCOME       Wedi'i Leihau :INCWM  
  Parental/PTA Income   109    Cyfraniadau Rhieni/CRhA  
  Grants   -13,894    Grantiau  
  Other Income   -1,170    Incwm Arall  
            
  TOTAL INCOME    -14,954   CYFANSWM YR INCWM  
  NET EXPENDITURE    147,358   GWARIANT NET  
  Funding Available       Cyllid ar Gael  
  Formula Funding 2017/18   155,141    Cyllid yn ôl Fformiwla 2017/18  
  Balance b/f 1 April 2017   27,428    Gweddill c/d 1 Ebrill  2017  
      182,569      
  NET VARIANCE     35,211   AMRYWIANT NET   
  INTEREST    0   LLOG  
  TOTAL 17/18 SURPLUS     35,211   CYFANSWM ARIAN WRTH GEFN  
            2017/18  

        
        



 

 

     RHEOLAETH LEOL YSGOLION    

     
LOCAL MANAGEMENT OF 

SCHOOLS    
     Monitro Cyllidol / Financial Monitoring    
     2017/18    
          

       

       

  Mynach     

  2312     

  Cyllid yn ôl Fformiwlâu / Formula Funding £ 

       
  Cyllid yn ôl Fformiwlâu / Formula Funding  155,141 

  Newid yn Nifer y Disgyblion / Change for Pupil Numbers  0 

  Addysg Arbennig / Special Needs  0 

  Arwynebedd / Floor Area  0 

  Y Dreth Annomestig / NNDR  0 

  Cau Ysgol / Closed School    0 

  Eraill / Others  0 

  Cronfa wrth Gefn heb ei Defnyddio / Unutilised Contingency  0 

       

  Dyraniad Cyllid Diwygiedig yn ôl Fformwla    155,141 

  Revised Formula Funding Allocation     
       
  Cyflawniad Ariannol / Financial Performance  
       
  Gwariant Net/Net Expenditure 147,358 

  Amrywiant/Variance  2017/18 7,783 

    Cyllid wrth gefn c/d 31/3/17   

    Reserves b/f 31/3/17 27,428 

    Llog ar y Gweddillion 2017/18  
    Interest on Balances 2017/18 0 

  CYFANSWM  WRTH GEFN 31/3/18  

  *NET FUNDS AVAILABLE 31/3/18    35,211 

       
       
       
       
       
Gwariant Net a gytunwyd gan y Pennaeth ar:      
Net Expenditure as Agreed with Headteacher on:      

    

 

    
       
Llofnod Cynrychiolydd yr Awdurdod     
Signature of Authority's Representative     
          

       
       
       
Llofnod Cynrychiolydd yr Ysgol     
Signature of School Representative        



       
 

 

 

        



 

 


