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Pwrpas ein pwyllgor 

Pwrpas y Pwyllgor Dyngarol yw meddwl am eraill a helpu rhai llai ffodus na ni.  Byddwn yn edrych am ffyrdd o helpu plant o fewn yr 

ysgol, plant ac oedolion yn y gymuned leol a thu hwnt.  Rhoi eraill yn gyntaf fydd ein nod.  

Cofnodion Tymor yr hydref                                 

Penodwyd Gwenno yn gadeirydd ac Alfie yn is-gadeirydd. Trafodwyd syniadau ar gyfer sut i helpu 

eraill.  – Aros am ffrind, Plant Mewn Angen, Barnados, elusen Dementia, cefnogi ffoaduriaid, yn 

ogystal ag elusennau lleol i Aberystwyth,  - sganiwr i Ysbyty Bronglais, Banc Bwyd, a HAHAV.  Syniadau 

codi arian - £1 i wisgo gwisg ffansi/onesie neu byjamas/ sbotiau neu stripiau.  Stondinau yn y neuadd i 

weddill yr ysgol, - peintio wynebau, gemau, raffl, taflu sbwng at yr athrawon, gwerthu mygydau efo 

logo’r Ysgol, gwerthu nwyddau ail law, tyfu llysiau a blodau, gwneud smwddis a’u gwerthu. 

Cofnodion Tymor y gwanwyn 

 

Cofnodion Tymor yr haf 
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2021-2022 

Pwrpas ein pwyllgor 

Rydym yn griw o ddisgyblion sydd â chyfrifoldeb am agweddau e-ddiogelwch yr ysgol.  

Ein bwriad yw hyrwyddo defnydd diogel o dechnoleg yn yr ysgol yn ogystal ag adref.  

Cofnodion Tymor yr Hydref 

1) Croesawyd pawb i’r cyfarfod cyntaf cyn mynd ati i drafod eu rôl fel Pwyllgor ym mywyd yr ysgol.    

2) Cafwyd pleidlais i ethol ein Llysgenhadon Digidol, Cadeirydd ac Ysgrifennydd y Pwyllgor am eleni: 

Canlyniad 

Cadeirydd – Reece Is-gadeirydd –  Jac/Kohan Llysgenhadon Digidol - Arwen a Dewi Ysgrifennydd –  Andrew  

Is-Ysgrifenyddion— Ifan/Ethan  

3) Trafodwyd ymhellach syniad posib er mwyn hyrwyddo e-ddiogelwch o fewn yr ysgol.  

Syniadau Posib 

i) Rhannu’r wefan Cwmwl Ceredigion gyda staff ac athrawon CA2 a gosod sialensiau gwahanol er mwyn annog pawb 
i ddatblygu eu sgiliau digidol. 

Cofnodion Tymor y Gwanwyn 

 

Cofnodion Tymor yr Haf 
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1) Arwen (cynrychiolydd o’r CY) 

2) Dewi B 

3) Reece  

4) Jac  

5) Ethan 
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7) Kohan 

8) Ifan 
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2021-2022 

Pwrpas ein pwyllgor 

Pwrpas y pwyllgor yw edrych ar feysydd Eco Sgolion a pharhau i wneud yr holl waith pwysig mae’r Pwyllgor Eco wedi gwneud ar hyd y 

blynyddoedd. Fe fydd y pwyllgor hefyd yn adnewyddu ein gwobr platinwm yn ystod y misoedd nesaf.  

Cofnodion Tymor yr hydref 

Ein bwriad am y tymor i ddod yw cysylltu gyda rhywun sy’n mynychu y gynhadledd Cops yn 

yr Alban ym mis Tachwedd yn gofyn cwestiynau am newid hinsawdd. Rydyn yn bwriadu 

gosod rhagor i finiau ailgylchu yn y neuadd amser cinio ac archebu rhagor o ‘litter pickers’ 

i’r dosbarthiadau.  

Cofnodion Tymor y gwanwyn 

 

Cofnodion Tymor yr haf 
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Pwrpaas ein pwyllgor 

Pwrpas y Pwyllgor Chwarae Gorau yw annog disgyblion i fod yn weithgar yn gorfforol a gwella ymwybyddiaeth y disgyblion o gadw'n 

heini ac yn iach yn yr ysgol. 

Cofnodion Tymor yr hydref 

Penodwyd Owain yn gadeirydd a Lydia yn ysgrifennydd. Trafodwyd Diwrnod Shwmae (15 Hydref) a               

phenderfynwyd gofyn i Mistar Urdd ddod i'r ysgol i redeg / cerdded milltir gyda'r disgyblion. Trafodwyd hefyd y 

posibilrwydd o ymestyn y llwybr o amgylch y cae i roi mwy o gyfle i blant redeg a cherdded yn ystod misoedd 

gwlyb y gaeaf. Byddai hyn hefyd yn ddefnyddiol pan fyddwn yn ailgychwyn y sesiynau beicio yn nhymor yr haf. 

Penodwyd Owain, Lydia, Tom a Luned yn Llysgenhadon Efydd yr ysgol. Yn ystod yr wythnosau nesaf byddant yn 

derbyn hyfforddiant yn y gobaith y gallant gynnal sesiynau chwaraeon byr yn ystod gwersi AG. 

Cofnodion Tymor y gwanwyn 

 

Cofnodion Tymor yr haf 
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2021-2022 

Pwrpas ein pwyllgor 

Adeiladu ar ethos Gymreig yr ysgol gan ffocysu ar gynyddu defnydd y disbyblion i’r Gymraeg yn ystod amser chwarae ac achlysuron 

cymdeithasol. 

Cofnodion Tymor yr hydref 

Pob disgybl o Blwyddyn 1-6 i ateb yr holiadur Siarter Iaith.  Trafodwyd Diwrnod Shwmae 

(15 Hydref) a phenderfynwyd gofyn i Mistar Urdd ddod i’r ysgol i redeg ras gyda’r disgyb-

lion.  Byddwn hefyd yn trio cynnal rhaglen radio/ Teams ddiwedd y dydd, gyda help Mr 

Williams.  Blwyddyn 6 yn dod i Gynhadledd Ceredigion y Siarter Iaith pnawn ma, a byddwn 

yn ceisio ennill Y Wobr Arian cyn hanner tymor.    

Cofnodion Tymor y gwanwyn 

 

Cofnodion Tymor yr haf 
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Idris, Dollie, Lleucu, 

Frankie, Moi, Emma, 

Iori, Anest, Herbie, 

Leusa ac Ifan 
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Pwrpaas ein pwyllgor 

Pwrpas ein pwyllgor yw sicrhau bod disgyblion yn teimlo’n hapus, saff a chyfforddus yn yr ysgol. Rydym ni fel pwyllgor eisiau lleihau’r 

risg o fwlio yn yr ysgol a hybu caredigrwydd. Rydym ni yma i helpu unrhyw un sydd angen ein cymorth.  

Cofnodion Tymor yr hydref 

Penodwyd Lillie Evans yn Gadeirydd, Tanwen Owen yn is-gadeirydd ac Emily Mansell yn ysgrifen-

nyddes. Hoffem benodi swyddogion gwrth fwlio ymhob dosbarth. Mi fydd y swyddogion ar gael am-

ser chwarae i gynorthwyo plant sydd yn teimlo’n unig, trist, pryderus neu ofnus. Byddwn ni hefyd yn 

mynd ar daith o amgylch yr ysgol, yn y bythefnos nesaf, yn sicrhau bod Bocs Becso ar gael yn glir 

ymhob dosbarth.  

Cofnodion Tymor y gwanwyn 

 

Cofnodion Tymor yr haf 
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Arwen K (Cad) 
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2021-2022 

Pwrpaas ein pwyllgor : Amcanion 

• Sicrhau bod y toiledau ar draws yr ysgol mewn cyflwr da. 

• Posteri pwysigrwydd golchi dwylo ym mhob toiled 

• Posteri atgoffa cadw’r tai bach yn daclus ym mhob toiled 

Cofnodion Tymor yr hydref 

Yn ein cyfarfod cyntaf wnaethon ni groesawu Gruff sydd yn ymuno gyda ni ar an y Cyngor 
Ysgol. Yna aethon ni ati i ethol Arwen yn Gadeirydd, a Seren yn Ysgrifennydd. 
Penderfynon ni ar amcanion ein pwyllgor (gweler uchod) ac er mwyn gwneud hynny, 
byddwn yn gwneud y canlynol tymor yma: 

• Seren ac Arwen i greu ffurflen gwirio’r toiledau 

• Gruff, Deio a Gethin i drefnu cystadleuaeth posteri 

Cofnodion Tymor y gwanwyn 

 

Cofnodion Tymor yr haf 
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2021-2022 

Pwrpaas ein pwyllgor  

Pwrpaas ein pwyllgor yw sicrhau Llesiant o fewn yr ysgol. Rydym yn awyddus i ddatblygu syniadau/gweithgareddau i hybu Lles plant a 

staff yr ysgol. 

Cofnodion Tymor yr hydref 

Penodwyd Beca fel Cadeirydd y pwyllgor , Hali fel Is –Gadeirydd a Tami fel ysgrifenyddes. 

Tymor yma fe fyddwn yn canolbwyntio ar Lles lleol. Mi fydd  y pwyllgor yn darparu holiadur 

drwy Teams i blant Cyfnod Allweddol 2 i lenwi adre gyda’i rhieni. Mi fydd yr holiadur yn 

cynnwys cwesiynau am lles yn ei hardal leol. 

Cofnodion Tymor y gwanwyn 

 

Cofnodion Tymor yr haf 
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