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Mae Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir St Mark yn Ysgol Gynradd yr Eglwys 

yng Nghymru sy’n darparu ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 11 oed.  Mae’r ysgol wedi 

ei lleoli ar gyrion deheuol Hwlffordd ac mae’n bennaf yn gwasanaethu dalgylch Pont 

Myrddin. Mae plant o deuluoedd gweithredol yr Eglwys yng Nghymru o’r tu allan i’r 

dalgylch hefyd yn cael croeso cynnes. Gan fod St. Mark yn Ysgol yr Eglwys yng 

Nghymru, mae cydaddoli ac addysg grefyddol yn seiliedig ar y traddodiad 

Anglicanaidd.  Ar hyn o bryd mae 120 o blant ar y gofrestr a 5 dosbarth.1  Mae 

cyfartaledd cyfartalog pum mlynedd yr ysgol ar gyfer disgyblion sy’n gymwys i 

dderbyn prydau ysgol am ddim (PYADd) oddeutu 39%, fodd bynnag mae’r 

cymhwysedd presennol yn 42% sydd yn sylweddol uwch na’r cyfartaledd ar gyfer yr 

Awdurdod Lleol ac yn genedlaethol ledled Cymru. 2 

Yr Astudiaeth Achos 

Mewn partneriaeth â rhieni a’r gymuned leol, mae llywodraethwyr a staff Ysgol St. 

Mark yn anelu at alluogi eu plant i fod yn gyfrifol, gofalgar, wedi cael addysg dda ac 

annibynnol, yn unol â gwerthoedd Cristnogol ef mwyn iddynt allu gwneud cyfraniad 

cadarnhaol gwerth chweil i gymdeithas. Mae’r astudiaeth achos hon yn cwmpasu 

cefnogi lles plant agored i niwed ac ymgysylltu â rhieni a theuluoedd pobl ifanc i 

alluogi dysgu sy’n cael ei ddarparu trwy ofal, cymorth a chyfarwyddyd. 

Mae Ysgol St. Mark yn anelu at: 
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 Ddarparu amgylchedd gofalgar, teuluol sy’n anelu at safonau 

cymdeithasol ac academaidd uchel trwy esiampl dda gan athrawon. 

 Addysgu sylfeini Cristnogaeth i blant, er mwyn iddynt allu 

mabwysiadu agweddau Cristnogol a thyfu o fewn y ffydd Gristnogol, 

a fydd yn eu galluogi nhw i wneud cyfraniad pwrpasol a 

chymdeithasol i gymdeithas a gwneud iddynt barchu diwylliannau a 

chredoau eraill. 

 Darparu amgylchedd amrywiol a chyffrous sy’n darparu ar gyfer pob 

oedran a gallu ac felly annog pob plentyn i weithio hyd eithaf eu 

gallu ym mhob agwedd ar y cwricwlwm (yn cynnwys 

gweithgareddau allgyrsiol). Bydd hyn yn arwain at ddatblygu 

teimlad o barch a hyder ym mhob plentyn. 

 Darparu amgylchedd cynnes, croesawus i bob ymwelydd a 

disgyblion newydd ac annog rhieni i gymryd rhan a rhannu 

cyfrifoldeb dros addysg eu plentyn. 

Siwrnai St Mark 

Yn ôl Estyn, mae Ysgol Gynradd St. Mark wedi bod yn gwella ei gofal, cefnogaeth a 

chyfarwyddyd i ddisgyblion a’u teuluoedd am nifer o flynyddoedd.3 Trwy ddefnyddio 

dulliau ymyriad cynnar i wella presenoldeb, adolygu strategaethau addysgu i 

ymgysylltu’n well â disgyblion a chyflwyno addysg yn seiliedig ar ‘werthoedd’, mae’r 

ysgol wedi gwneud cynnydd da.  O ganlyniad, mae’r holl ddisgyblion ac eithrio’r rhai 

hynny gydag anghenion sylweddol, cymhleth wedi codi o leiaf ddwy lefel mewn 

asesiadau Cwricwlwm Cenedlaethol o gyfnod allweddol 1 i gyfnod allweddol 2.  

Cyflwynodd y cyn-bennaeth, Mrs Debbie Davis, lawer o’r systemau a gweithdrefnau 

sydd wedi eu rhoi ar waith yn yr ysgol, ac sydd bellach wedi cael eu cyflwyno ar 

draws yr Awdurdod Lleol. Yn ystod y tymor cyn penodiad Mrs Davis, roedd 

pedwardeg pump o ddisgyblion wedi cael eu gwahardd. 

“Nid oes gennym unrhyw waharddiadau’n awr.” 

Llais Llywodraethwr 

Mae pawb yn deall datganiad o weledigaeth ac arwyddair yr ysgol, ‘Balchder mewn 

Llwyddiant’. Mae polisi drws agored yno ac mae perthnasau wedi cael eu hadeiladu 

ar barch gan y ddwy ochr ac nid oes gan rieni ofn mynd at yr ysgol a gofyn am 

gymorth. Mae hyn yn sail i ddarpariaeth grŵp rhieni a phlant bach blynyddoedd 

cynnar sy’n cael ei redeg yn yr ysgol bob dydd Mawrth ac sydd ar agor i holl 

aelodau’r gymuned, nid rhieni â phlant yn yr ysgol yn unig. Mae’r clerigwyr lleol yn 

chwarae rhan weithredol yn yr ysgol.  Gyda’i allor, gwasanaethau a dathliadau ei hun 

mae gwasanaethau a dathliadau fel Bedyddiadau yn cael eu cynnal yn yr ysgol. 

Mae’r ysgol hefyd yn cael cefnogaeth lawn gan y Corff Llywodraethu. 
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“Mae ein staff yn wir yn deall y gymuned a’r plant.  Maen nhw’n cymryd amser 

i wrando arnyn nhw a byddant yn darparu beth bynnag sydd ei angen arnyn 

nhw - maen nhw’n wirioneddol yn poeni amdanynt.” 

Llais Llywodraethwr 

Mae gan St. Mark ‘Hwb Aml-asiantaeth’ ar y safle, sy’n lleoliad ar gyfer nifer o 

weithwyr proffesiynol: 

 Swyddog Presenoldeb 

 Swyddog Cymorth Ymddygiad 

 Seicolegydd Addysgol 

 Athro Ymgynghorol MATh (Mwy Abl a Thalentog) 

 Cynghorydd Dysgu Sbardun 

Yn y blynyddoedd a fu, mae Ysgol St Mark hefyd wedi gweithio mewn partneriaeth â 

chynghorwyr a gweithwyr ieuenctid, ac mae’r Pennaeth Dros Dro yn gobeithio y 

bydd y gwasanaethau hyn yn dychwelyd i’r ysgol yn y dyfodol agos yn dilyn ail 

strwythuro.   

 

Ymyriadau 

PASS - Offeryn diagnostig ar gyfer lles 

Dwywaith y flwyddyn ym Medi a Mehefin, neu pan fydd disgybl newydd yn dechrau 

yn yr ysgol, mae staff hyfforddedig yn gwahodd disgyblion i ddefnyddio offeryn 

diagnostig PASS (Agweddau Disgyblion at eu Hunain a’r Ysgol)4 .  Mae pob mesur 

agwedd yn gysylltiedig â themâu a damcaniaethau allweddol yn ymwneud â lles ac 

mae deilliannau sy’n cael eu cofnodi’n rhoi golwg ar feddyliau a theimladau 

disgyblion unigol ynghylch yr ysgol, er enghraifft: 

 Cysylltioldeb yr ysgol 

 Gallu dysgu canfyddedig 

 Hunan-barch a hunan-effeithiolrwydd  

 Parodrwydd i ddysgu  

 Agweddau tuag at athrawon  

 Dyhead cyffredinol i weithio 

 Hyder wrth ddysgu  

 Agweddau tuag at bresenoldeb  

 Ymateb i’r cwricwlwm  

Unwaith iddo gael ei ddadansoddi mae adroddiad wedi ei godio mewn gwahanol liw 

yn cael ei gynhyrchu ar gyfer pob carfan (coch, oren, gwyrdd) i adnabod disgyblion 
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sydd efallai angen ystod o ymyriadau. Yn ogystal,  gellir hefyd cynhyrchu 

adroddiadau ‘symudol’ proffil disgybl i awgrymu ymyriadau ffactor-benodol i alinio 

gyda meysydd canfyddadwy o wendid. Fe all y rhain gysylltu â strategaethau ar 

gyfer ymddygiad amhriodol, anawsterau cymdeithasol, pryder neu iselder.  

 

Clwb Pyramid 

Mae tri aelod staff ymroddedig a phroffesiynol wedi cymryd arweinyddiaeth y ‘Clwb 

Pyramid’ yn St. Mark. Mae’r clwb yn canolbwyntio ar ddarparu man diogel i 

ddisgyblion llai hyderus godi eu hunan-barch a’u hunan-effeithiolrwydd.   

Mae’r clwb yn rhedeg ar sail ‘gwahoddiad yn unig’ ac mae atgyfeiriadau’n digwydd 

trwy’r llwybrau canlynol: 

 Data PASS   

 Holiadur Cryfderau ac Anawsterau 

 Pryderon gweithiwr allweddol, athro neu riant ynghylch 

ymddygiad swil, encilgar 

Mae’r clwb yn rhedeg sesiwn 2 awr unwaith yr wythnos ar ôl ysgol mewn cylch 10 

wythnos gyda gwahanol grwpiau blynyddoedd ac mae am ddim.  Nid oes mwy na 10 

o blant mewn ‘cylch’ ar unrhyw un adeg.  Mae data dilyn y rhai sy’n mynychu yn 

dangos bod oddeutu 75% o ddisgyblion sydd â mynediad i’r clwb yn derbyn PYADd.  

Mae’r clwb yn gweithredu trefn osodedig bob tro mae’n cael ei gynnal er mwyn 

darparu cysondeb i blant sensitif, yn dechrau gyda chyfarfod amser cylch ac yna 

symud ymlaen at goginio a rhannu bwyd. Mae plant yn helpu i ddewis bwydlen ac yn 

gwneud bwyd iach sy’n rhoi mwy o berchnogaeth iddynt.  Nid oes cyfaddawdu o ran 

ansawdd y bwyd gan fod staff yn credu’n gadarn bod y plant yn haeddu cael ‘profiad 

neis’. Maen nhw’n bwyta a rhannu amser cymdeithasol o ansawdd gyda’i gilydd, sy’n 

gwella cydweithrediad ac arferion moesgarwch wrth y bwrdd bwyd. Mae plant yn 

cymryd tro i dacluso a chlirio trwy amserlen o gyfrifoldebau sydd wedi ei dyfeisio 

ganddyn nhw ac yna’n mynd ati i wneud celf a chrefft a chwarae gemau. Mae nifer 

o’r plant yn gwneud ffrindiau newydd ac yn cynyddu eu cylch cyfoedion; mae hyn 

wedi cael ei gydnabod gan rieni fel cryfder gan y clwb.  

“Fe wnaeth fy mab fwynhau ei amser yn y Clwb Pyramid yn 

fawr; mae’n hapus, mae wedi gwneud mwy o ffrindiau ac 

yn mwynhau’r ysgol llawer mwy yn awr.” 

Llais Rhiant 

Ar ôl i’r plant setlo’n iawn a chreu a chytuno ar ‘eu rheolau’, maen nhw’n cael ail 

enwi’r clwb a’i berchnogi am y cyfnod y maent yn mynychu.  Wrth i blant ymlacio 

mwy a dod yn ‘gymdeithasol gyfforddus’ mae taith leol yn cael ei threfnu a defnyddir 

parti ‘diwedd clwb’ i amlygu cynnydd y plant a dathlu eu cyflawniadau.  



Mae dogfennaeth yn allweddol i ddangos cynnydd y plant ac mae staff yn tynnu 

lluniau a nodi sylwadau a sgyrsiau anffurfiol gyda phlant a rhieni ac yn eu cofnodi 

mewn ffeil clwb.  Mae ffeil newydd yn cael ei chreu ar gyfer pob cylch 10 wythnos ac 

mae’r holl ffeiliau clwb yn cael eu harchifo mewn storfa ddiogel. Mae arweinwyr y 

clwb yn adolygu’r ffeiliau hyn ar gyfer gwerthusiadau tîm ac i wirio cynnydd 

disgyblion. 

Dilynodd arweinwyr y clwb grŵp o gyn-ddisgyblion Clwb Pyramid i ddilyn eu 

datblygiad ac o ganlyniad i’r cynnydd yn eu hyder fe aethant gyda nhw i gynhadledd 

ym Mharc-y-Sgarlets ble y cyflwynodd disgyblion weithdy i ymarferwyr addysgol 

ledled de a gorllewin Cymru.  

“Mae hyder y grwpiau hyn o blant wedi cynyddu trwy gydol y 

flwyddyn; maen nhw wedi cymryd rhan yn rheolaidd mewn 

gwasanaethau a grwpiau darllen yn uchel a gwaith dosbarth.” 

Gweithiwr Allweddol Sgiliau 

 

SMILE - St Mark’s Improving Literacy and Emotional Well-being 

Dechreuodd SMILE fel rhaglen llythrennedd ac mae wedi datblygu ac esblygu yn 

‘ymbarél’ ar gyfer ystod o ymyriadau cymorth ar gyfer sgiliau ychwanegol. Nod y 

prosiect yw canolbwyntio ar hybu datblygiad iaith mewn grwpiau targed, trwy 

weithgareddau siarad a gwrando gwell, rhaglenni llythrennedd carlam, darllen dan 

arweiniad, sillafu a gweithgareddau dealltwriaeth.  Mae hefyd yn rhoi cymorth i 

ddisgyblion pryderus, yn darparu sesiynau amserlen ar gyfer gwaith cartref, darllen a 

mathemateg i gynyddu hyder a hefyd yn rhoi cymorth i ddisgyblion â thueddiadau 

dyslecsig. 

Mae disgyblion yn cael eu cymryd allan o wersi i fynychu grwpiau SMILE am 4 

sesiwn bore neu brynhawn bob wythnos. Mae Gweithwyr Allweddol a’r Cydlynydd 

Anghenion Addysgol Arbennig yn dilyn cynnydd disgyblion ac yn nodi sut mae’r 

disgyblion yn gwella trwy waith caled a phenderfyniad.  

“Fe wnaethant gydweithio’n dda fel grwpiau, gweithio gyda’i gilydd; 

parchu angen ei gilydd am le tawel ac amser i feddwl.” 

Gweithiwr Allweddol Sgiliau 

Tystiolaeth o Effaith 

Mae Gweithwyr Allweddol Sgiliau yn cynhyrchu adroddiad gwerthuso SMILE sy’n 

cynnwys dilyn deilliannau mesuradwy disgyblion.  Mae canlyniadau diweddar 

disgyblion yn mynychu SMILE yn cynnwys: 

Pwnc Mesur Canran disgyblion 

Saesneg Blwyddyn 2 Deilliant 5 (Lefel 2) 100% 



Saesneg Blwyddyn 6 Deilliant Lefel 4 100% 

Mathemateg Blwyddyn 6 Deilliant Lefel 4 100% 

“Mae SMILE yn lle tawel i weithio; fe helpodd fi i ganolbwyntio ar fy sgiliau 

sillafu a mathemateg.” 

“Fe helpodd SMILE fi i gael Lefel 5 mewn darllen. Roeddwn wrth fy modd 

gyda’r llyfrau ffoneg.” 

Lleisiau Disgyblion 

Rhwng 2012 a 2013 dangosodd canlyniadau PASS gynnydd cadarnhaol hefyd ar 

gyfer plant PYADd: 

Maes Dysgu PASS Cynnydd i ddisgyblion 

Prydau Ysgol am Ddim 

Gallu i ddysgu 58.1%+ 

Parodrwydd i ddysgu 58.5%+ 

Hyder y dysgwr 58.5%+ 

 

Dros y pum mlynedd diwethaf rhwng 2009 a 2013 mae disgyblion yn St. Mark wedi 

cyflawni’r canlyniadau canlynol 5: 

Cyfnod Allweddol Disgyblion PYADd Disgyblion Dim PYADd 

DPCCA1 a DCS 94.6% 84.4% 

DPCCA2  72.3% 79.8% 

 

Sbardun 

Mae Sbardun yn Brosiect Sir Benfro yn Dysgu, sy’n rhedeg ystod eang o gyrsiau 

difyr, cyffrous am ddim i oedolion a theuluoedd mewn ardaloedd wedi eu targedu. Ar 

hyn o bryd mae Sbardun yn gweithredu mewn 6 o ysgolion partneriaeth ac mae gan 

St. Mark Gynghorydd Sbardun ei hun wedi ei leoli yn yr hwb aml-asiantaeth.  Mae 

St. Mark yn neilltuo 1 diwrnod yr wythnos i Sbardun, ac yn ogystal â chyrsiau am 

ddim mae darpariaeth crèche am ddim hefyd ar gael sy’n cael gwared ar rwystrau i 

alluogi rhieni i fynd i ddysgu. 

Mae cyrsiau Sbardun wedi eu cynllunio i oedolion a theuluoedd fynd at ystod o 

weithgareddau dysgu yn unigol a gyda’i gilydd.  Trwy ymuno ag un o’r cyrsiau mae 

teuluoedd yn gallu cael hwyl, dysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd ac 

ehangu eu gorwelion. Mae gwahanol raglenni a gweithgareddau’n cael eu cynnal 

bob hanner tymor yn adeilad yr ysgol.  Fel arfer mae boreau yn canolbwyntio ar 

ddysgu oedolion ac mae prynhawniau’n cael eu neilltuo ar gyfer dysgu fel teulu ble 

mae plant yn dod allan o’r dosbarth i ymuno â mam, dad neu aelodau eraill o’r teulu 
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am weithgareddau difyr. Mae sesiynau’r bore a’r prynhawn yn 2 awr o hyd ac wedi 

eu hamseru i weddu i’r diwrnod ysgol, ac mae cyrsiau’n dilyn rhaglen osodedig o 

ddigwyddiadau.  Mae’r rhaglen wedi ei threfnu ar gyfer grwpiau blynyddoedd 

penodol ar y tro e.e. Blwyddyn 1 a 2 gyda’i gilydd (hanner tymor cyntaf), yna 

Blwyddyn 3 a 4 gyda’i gilydd (ail hanner tymor) ac yna mae hyn yn symud ymlaen 

ledled yr ysgol bob yn ail.  

“Mae’r rhaglen yn newid bob hanner tymor er mwyn i ni 

allu symud trwy’r ysgol ac ymgysylltu â gwahanol rieni.” 

Cydlynydd Sbardun 

Mae Sbardun yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion lleol i benderfynu pa 

bynciau a themâu y maen nhw eisiau canolbwyntio arnynt.  Canolbwyntir ar 

lythrennedd a rhifedd yn barhaus ond mae’n cael ei gyflwyno gan amlaf trwy ddulliau 

seiliedig ar bwnc (gweler isod) ac weithiau mae’n cael ei gyflwyno mewn ffordd fwy 

penodol ac uniongyrchol. 

Mae’r prosiect yn anelu at ymgysylltu ag oedolion mewn cyfleoedd dysgu 

gweithredol fel: 

 Pobi bara ac addurno cacennau 

 Harddwch 

 Gwaith saer 

 Garddwyr gwenyn prysur 

 Gwyddoniaeth Roced 

 Gwydr lliw a ceramig 

 Canu 

 Gwneud mosaig 

 Cardiau a chyfrifiaduron 

Mae 50 y cant o bob cwrs yn achrededig a 50 y cant yn ddim yn achrededig, mae 

hyn yn ei wneud yn fwy hygyrch i ystod ehangach o ddysgwyr. 

“Rydym yn sicrhau nad yw hi’n llethol i’r rhieni hynny sydd ddim 

wedi cael unrhyw hyfforddiant ffurfiol ers amser fel nad ydynt yn 

pryderu ynghylch yr hyn y maen nhw’n ei wneud.” 

Cynghorydd Sbardun 

Mae’r holl gyrsiau yn hygyrch yn gyffredinol ac yn agored i’r holl deuluoedd, nid oes 

unrhyw stigma ynghlwm â nhw ac mae cofrestru’n hawdd.  Gall teuluoedd gofrestru 

ar gyrsiau mewn nifer o ffyrdd, trwy neges destun neu ar y ffôn, neu trwy bostio slip 

ateb yn y Blwch Postio Sbardun penodedig yn ardal derbynfa’r ysgol. 

Pan fydd pobl yn cofrestru mae Cynghorwyr Sbardun yn adolygu canran faint sydd 

wedi cofrestru sy’n deuluoedd sy’n derbyn PYADd a theuluoedd sydd ddim yn 

derbyn PYADd, yna maent yn canolbwyntio ar ymgysylltu â chyfranogwyr codau post 



Cymunedau yn Gyntaf, neu rai sydd â phlant yn derbyn PYADd. Mae Cynghorwyr yn 

defnyddio targedu clyfar a strategaethau recriwtio fel rhoi ‘nodyn atgoffa caredig’ 

mewn sgyrsiau anffurfiol a dilyn y rhain trwy wneud galwadau ffôn i geisio sicrhau 

bod 50% o’r cyfranogwyr yn deuluoedd PYADd. 

“Mae gweithio gyda theuluoedd anodd eu cyrraedd yn gallu bod yn 

anodd, ond prin iawn yw’r adegau pan fyddwn yn brwydro i lenwi ein 

cyrsiau. Maen nhw’n hynod o boblogaidd. Pan fyddan nhw’n clywed 

amdano gyntaf nid ydyn nhw’n siŵr iawn ond unwaith iddyn nhw 

ymrwymo gyda ni maen nhw eisiau dod eto ac eto.  Yna maen nhw’n 

dweud wrth eu ffrindiau ac maen nhw’n dod hefyd.” 

Cynghorydd Sbardun 

O fis Medi 2013 tan Chwefror 2014 mae Sbardun wedi rhedeg 82 o gyrsiau 

gwahanol ledled ei 6 ysgol partner ac wedi denu 686 o oedolion i gofrestru ac mae 

233 o blant wedi elwa o dreulio amser o ansawdd yn gweithio gyda’u teuluoedd.  

“Unwaith y mae teuluoedd yn sylweddoli eu bod yn gallu 

treulio amser gyda’u plant ar sail unigol mae hynny’n 

gwneud gwahaniaeth enfawr.” 

Cynghorydd Sbardun 

Tystiolaeth o Effaith 

Mae gwerthusiadau rheolaidd yn cael eu cynnal ac mae adborth cadarnhaol iawn yn 

gyffredin ar draws pob lleoliad, felly mae croesgyfeirio’n dangos bod yr effaith yn 

llwyddiannus.  Yn St Mark roedd 100% o rieni’n teimlo bod y cwrs wedi eu helpu nhw 

a’u plentyn:  

 i deimlo’n dda gyda’i gilydd 

 i ddysgu rhywbeth newydd 

 i deimlo’n agos fel rhiant a phlentyn 

 i wneud pethau newydd gyda’i gilydd yn eu hamser rhydd 

 i gymryd mwy o ddiddordeb mewn dysgu yn yr ysgol 

 i fod yn fwy cadarnhaol am weithgareddau ysgol 

Dywedodd nifer o rieni eu bod yn cysylltu teimlo’n fwy hyderus a theimlad o ddaioni 

gyda threulio amser 1 i 1 o ansawdd gyda’u plentyn a’u bod wedi parhau i 

ymchwilio’r gweithgareddau gyda’r adnoddau a ddarparwyd gartref ar ôl i’r cwrs 

orffen. Roedd adborth arall yn cynnwys: 

“Fe wnaeth D fwynhau amser 1-i-1 gyda mi; fe helpodd ef i 

gymryd diddordeb mewn ysgrifennu.” 

“Mae’n gorfod canolbwyntio a gwrando ar 

gyfarwyddiadau.” 



“Petai fy athro gwyddoniaeth wedi bod yn gymaint â hyn o 

hwyl yn yr ysgol efallai y byddwn wedi dysgu mwy.” 

Lleisiau Rhieni 

Mae data dilyn cynnydd wedi nodi newid proffil dysgwyr yn llwyddiannus o fewn sir 

Benfro ac o ganlyniad i Sbardun mae 30 o oedolion o’r 3 ysgol partner wedi ennill 

cymhwyster achrededig ac aeth 20 ymlaen i astudio gyda darparwr cyrsiau eraill. 

Mae datblygiadau ar waith ar hyn o bryd i gynyddu dilyn cynnydd ledled y 6 ysgol 

partner ac i weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Abertawe a Choleg Sir Benfro 

i gynyddu recriwtio ar Gyrsiau Cymhwyster Lefel Uwch.  

 

 

 

Datblygiadau i’r Dyfodol 

Mae Ysgol St. Mark wedi penodi pennaeth newydd ac mae’n disgwyl yn eiddgar iddi 

gyrraedd er mwyn iddynt ddechrau ar gam nesaf eu siwrnai. 

Mae cynllun peilot i brofi offer diagnostig cyfeillgarwch newydd ar fin dechrau yn y 

dyfodol agos.  Bydd yr offer yn cynhyrchu diagram gwe pry cop o grwpiau cyfoedion, 

a fydd yn galluogi staff i dargedu ymyriadau a rhoi cymorth pellach i ddisgyblion a 

meithrin lles disgyblion.  

Mae staff hefyd wedi datgan diddordeb brwd yn y rhaglen FAST (Teuluoedd ac 

Ysgolion gyda’i Gilydd, Achub y Plant)6. Mae nifer o deuluoedd a fynychodd Sbardun 

i gynyddu sgiliau trwy gyfarwyddyd ac arweiniad bellach yn barod i gael eu grymuso 

a hyfforddi fel gwirfoddolwyr FAST.   

Cyllid 

Ar hyn o bryd mae Ysgol St. Mark yn bwriadu defnyddio ei Grant Amddifadedd 

Disgyblion (GAD) i ganolbwyntio ar y canlynol: 

 Dilyn cynnydd disgyblion sy’n cael eu heffeithio gan dlodi a 

holl ddysgwyr agored i niwed i ganfod darpariaeth briodol 

 Targedu dysgwyr PYADd trwy gydol Blwyddyn 2 a CA2 

gyda’r nod o godi safonau mewn Llythrennedd a Rhifedd. 

 Targedu dysgwyr ar gyfer Clwb Pyramid ar Ôl Ysgol 

 Targedu dysgwyr Blwyddyn 6 PYADd i dderbyn cymorth 

trosglwyddo pellach i mewn i Flwyddyn 7 

                                                             
6
 http://www.savethechildren.org.uk/about-us/where-we-work/united-kingdom/fast 
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 Cynyddu ymgysylltu teuluol gyda chymorth rôl newydd y 

Swyddog Cynhwysiant Teuluol 

 Gwella diogelu 

 Gwella presenoldeb 

 Llais y Disgybl 

 Arfer adferol 

 Hyfforddiant mentora cymheiriaid 

Yn ogystal mae Cytundeb Lefel Gwasanaeth Sbardun angen £3000 tuag at gost 

rhedeg y prosiect ar ymrwymiad o 1 diwrnod yr wythnos am flwyddyn gyfan. Mae St. 

Mark yn derbyn arian cyfatebol gan y Cyngor Lleol, ac mewn ardaloedd Cymunedau 

yn Gyntaf eraill mae’n cael ei rannu 3 ffordd rhwng yr ysgol, y cyngor a Cymunedau 

yn Gyntaf. 

“Rydym yn siarad cryn dipyn am hyn ac yn trafod effaith y 

gwaith ac adborth mewn perthynas â’n cyllideb.  Mae hyn 

yn sicr yn gweithio ac yn werthfawr iawn.” 

Llywodraethwr 

Crynodeb 

Y neges allweddol o’r astudiaeth achos hon yw bod cysylltiadau cryf gyda rhieni a 

ffocws ar hybu lles disgyblion yn ganolog i leihau effaith tlodi ar eu cyrhaeddiad.  

Themau Ffactorau penodol SMC 

Arweinyddiaeth Defnydd cadarn o ddata a hunan werthusiad ✔ 

Hyfforddi a threfnu staff yn cynnwys arbenigwyr ✔ 

Addysgu a Dysgu Rhaglenni lles ac ymddygiad ar gyfer dysgu yn 
cynnwys canolbwyntio ar bresenoldeb, gwrando 
ar ddysgwyr ac adeiladu hunan barch 

✔✔ 

Ymgysylltu â rhieni 
a’r gymuned 
ehangach 

Dialog gref gyda rhieni ✔✔ 

Dysgu oedolion ✔ 

Sefydlu a chynnal partneriaethau strategol ✔✔ 
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