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Croeso i Ysgol Gymraeg Llundain (London Welsh School).
Y mae Ysgol Gymraeg Llundain yn unigryw oherwydd mai hi yw’r unig ysgol yn y Deyrnas Unedig, y 
tu hwnt i glawdd Offa, sy’n cynnig addysg Gymraeg amser llawn i blant rhwng 3 ac 11 mlwydd oed. 

Gobeithiwn y bydd y prospectws hwn yn rhoi blas i chi ar fywyd ein hysgol hapus a byrlymus ni.

Cychwynwyd yr ysgol ym 1958 gan grwp bychan o rieni a oedd yn awyddus i’w plant dderbyn addysg 
Gymraeg yn Llundain. Ymfalchïwn yn y ffaith fod yr ysgol yn parhau i ffynnu a’i bod wedi gosod y 

sylfaen i lawer i yrfa ddisglair. Mae’r ysgol yn mwynhau achlysuron yn flynyddol i ddathlu diwylliant 
Cymru. Yn ystod 60 mlwyddiant yr ysgol yn arbennig, cafwyd sawl cyngerdd, digwyddiadau codi pres a 

thwmpath hyd yn oed.  

Yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig yw sail yr addysg a gynigiwn tra ein bod hefyd yn cwmpasu 
ac yn hyrwyddo gwerthoedd Prydeinig. Rhannwn weledigaeth Llywodraeth Cymru o gael miliwn o 

siaradwyr y Gymraeg erbyn 2050.

Does dim dwywaith nad yw pob plentyn yn unigryw. Ein nôd yw 
meithrin pob plentyn i gyrraedd ei lawn botensial o ba bynnag 
lefel y cychwynnodd. Ein swydd fel addysgwyr yw annog pob 

plentyn i fod yn ddinasyddion cyflawn a hyderus ac sy’n gwbod y 
gwahaniaeth rhwng da a drwg.

Mae agwedd gadarnhaol y disgyblion tuag at ddysgu yn amlwg 
iawn; rydym yn eu hannog i ddatblygu meddyliau ymchwilgar 

gyda’r agwedd ‘mi fedraf ’. 

Ochr yn ochr â EYFS, mae awyrgylch hapus a llawn gofal yr ysgol 
yn galluogi pob plentyn i fod y gorau y medrent fod. Tu hwnt 
i’r dosbarth, cynigiwn glybiau amrywiol sy’n meithrin sgiliau, 

diddordebau a thalentau.
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Mae gennym lawer o gysylltiadau â Chymru – cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ble rydym 
wedi dod yn ail yn y Gán Actol; ein taith flynyddol fel teuluoedd i Wesyll yr Urdd, Llangrannog; cysylltiadau 

â chyn-rieni a theuluoedd; presenoldeb yn yr Eisteddfod Genedlaethol a’r plant yn llythyru â phlant yng 
Nghymru. Mae teuluoedd wedi symud i fyw i Gymru ac mae’r plant wedi integreiddio yn rhwydd i mewn i 

addysg cyfrwng Cymraeg.

Ni allwn redeg yr ysgol heb gymorth ariannol oddi wrth Llywodraeth Cymru, ffioedd a rhaglen barhaus o godi 
arian. Ond, ni wrthodir unrhyw blentyn ar sail anawsterau talu’r ffioedd. Gweler y rhan ar ‘Ffioedd’ isod.

Symudon i Ganolfan Gymunedol Hanwell ym Mwrdeistref  Ealing ym mis Medi 2015. Rydym ynghanol 
cymuned aml-ddiwylliannol fyrlymus sydd â hanes ddiddorol. Bu neb llai na Charlie Chaplin yn ddisgybl yma!

Cysylltwch â ni i drefnu ymwliad neu i ofyn cwestiwn am yr ysgol.

Mae croeso cynnes Cymreig yn eich haros.

Rachel King – Athrawes Arweiniol ac Arweinydd y Cyfnod Sylfaen
Margaret Jones – Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr
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CYFLWYNIAD I’R YSGOL
EIN STAFF

Athrawes Arweiniol ac Arweinydd Cyfnod Sylfaen

Mrs Rachel King

Athrawes CA2 

Miss Sioned Jones

Athrawes ychwanegol CA2 

Mrs Rhian Hughes Ahmad

Cymorthyddion dysgu 

Miss Angharad Roberts

Mrs Sharon Thomas

Ms Ruth Tremain

Mrs Eleri Brady
 

EIN HETHOS

Ethos yr ysgol yw i annog pob plentyn i fod y gorau y medrent 
fod, i ddatblygu meddwl ymchwilgar ac i feithrin cariad at 
ddysgu ac at yr iaith Gymraeg.

Tra’n ymgyrraedd tuag at y safonau uchaf  o addysg 
academaidd, hyrwyddwn ethos sydd wedi ei seilio ar 
egwyddorion Cristnogol o barch a haelioni tuag at eu cyd-ddyn 
sy’n darparu sylfaen foesol gref  i fyw yn y Brydain gyfoes. 

Caiff  y plant eu trochi yn y gorau o werthoedd Cymreig a 
Phrydeinig a dathlwn yr iaith Gymraeg a’i diwylliant fel rhan o 
gymdeithas Gymraeg ehangach yn Llundain.
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EIN AMCANION

i feithrin y gallu ymhob 
plentyn i ddatrys problemau 
ar y cўd ac yn annibynnol 

er mwyn llywio eu bywyd tu 
hwnt i ysgol gynradd.

i gynnal awyrgylch hapus 
a diogel ble mae pob 
plentyn yn datblygu a 

ffynnu’n bersonol, gorfforol, 
gymdeithasol, academaidd 

ac ysbrydol

i wneud yn siwr fod pob 
plentyn yn cael cyfle 
cyfartal i gyrraedd ei 

botensial

i addysgu cwricwlwm 
greadigol a chyffrous gydag 

ystod eang o brofiadau 
dysgu i ddiwallu anghenion 

pob disgybl

i greu partneriaeth gyda’r 
rhieni ble mae nhw’n 

weithredol yn addysg eu 
plant

i ddarparu addysg wedi 
ei seilio ar egwyddorion 
Cristnogol tra hefyd yn 
dysgu o grefyddau’r byd
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Y CWRICWLWM
“BETH FYDD FY MHLENTYN YN EI DDYSGU?”

Darparwn gwricwlwm berthnasol gan greu awch am wybodaeth 
a chariad at ddysgu ymhlith ein disgyblion oll. Drwy’r ein 
darpariaeth, nid yn unig ydym yn annog ein disgyblion i 
ymfalchïo mewn safonau uchel ond hefyd i ymfalchïot yn eu 
gwaith unigryw eu hunain.

Rydym yn dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol Cymraeg. Yn 
osgytal â hyn, i blant rhwng 3 – 5 oed yn y Cyfnod Sylfael 

Isaf, rydym yn dilyn Cwricwlwm Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd 
Cynnar(Lloegr).

Yn unol â Fframwaith Rhifedd a Llythrennedd (Cymru) a 
Fframwaith Digidol (Cymru), defnyddir Cynllun Gwaith 
‘Cornerstones’. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn darparu 
cwricwlwm gynhwysol sy’n galluogi ein disgyblion i ddatblygu 
eu sgiliau rhifedd, llythrennedd a TGCh ar draws y cwricwlwm. 
Mae braslun o gynnwys pob thema ar wefan yr ysgol. Adolygir 
y cwricwlwm yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn addas at 
anghenion y disgyblion.

AMCANION Y CWRICWLWM

 » Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth. 
ynghyd â datblygu sgiliau a phrosesau; dyma’r elfennau sydd 
eu hangen i fod yn ddysgwr effeithiol.

 » Cwricwlwm wedi ei deilwra i bob disgybl.  
Cydnabyddwn fod pob disgybl yn unigryw. Rydym yn 
cefnogi, annog a herio ein disgyblion i ddatblygu eu 
hunigoliaeth a’u potensial mewn ffyrdd creadigol

 » Cadw’n iach. 
Yn y gwersi addysg gorfforol anogwn ffitrwydd, byw’n iach, 
cyd-weithio fel tîm, chwarae teg a chystadleuaeth iach. 

 » Deall y byd.         
Dysgwn ddemocratiaeth a gwerth cyfraith, rhyddid unigolyn 
a pharch at gyd-ddyn. Mae’r disgyblion yn ymweld â San 
Steffan yn flynyddol ac yn cyfarfod Siaradwr y Tў.  
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CYFNOD SYLFAEN 
DYSGU DRWY CHWARAE

Mae dysgu drwy chwarae a chwilota yn rhan annatod o waith 
Dosbarth y Cyfnod Sylfaen. Yn Nosbarth Un dilynir Cyfnod 
Sylfaen Cwricwlwm Cymru (Fframwaith ar gyfer dysgu Plant 3 i 
7 oed yng Nghymru)

Ochr yn ochr â EYFS i blant dan 5 Lloegr.  Darperir rha-
glen lawn a diddorol o addysgu dwyieithog gan ddefnyddio 
‘Cornerstones’ sy’n caniatáu datblygiad hollol naturiol o ddysgu 
ar draws y cwricwlwm.  

CYFNOD ALLWEDDOL 2 (CA2) ANELU’N UCHEL; 
GWEITHIO’N GALED A BOD YN GAREDIG

Mae gan ddosbarth CA2 amgylchedd ddysgu gyffrous sy’n 
ysgogi’r disgyblion i wneud eu gorau glas. Defnyddir gwahanol 
arddulliau o addysgu a dysgu – gweld, teimlo, gwrando 
a chyffwrdd. O oedran cynnar rydym yn annog y plant i 
gyd-weithio tra hefyd yn magu sgiliau o fod yn annibynnol.

CYNNWYS PAWB

Gwnawn ein gorau i sicrhau fod pob un plentyn yn cyrraedd 
ei lawn botensial beth bynnag yw ei anghenion addysgol 
a’i gefndir. Drwy ein haddysg gynhwysol, datblygir parch, 
dealltwriaeth, cefnogaeth a dioddefgarwch rhwng ein 
disgyblion. Mae Ysgol Gymraeg Llundain yn annog pawb i 
gydweithio a chynorthwyo ei gilydd. Yn ystod amser chwarae 
gwelir yn aml y plant hŷn yn gofalu am y rhai lleiaf  a gwnawn 
yn siwr nad oes neb yn cael eu gadael allan. Credwn fod amser 
chwarae o gyd-chwarae hapus gan gynnwys pawb yr un mor 
bwysig ag addysg fwy ffurfiol yn y dosbarth.
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ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG 
AC ANABLEDD

Credwn yn gryf  fod gan bob plentyn yr hawl i gael addysg lawn 
a chael pob cyfle i lwyddo beth bynnag yw ei allu, ei anghenion 
neu ei ffordd o ddysgu. Darparwn gymorth ychwanegol i 
unrhyw ddisgybl sydd wedi ei ddynodi ag anghenion addysgol 
arbennig neu ag anabledd. Byddwn yn cyd-weithio’n agos â’r 
rhieni i ddarparu rhaglen o wersi arbennig.

Medrwn gynnig addysg 1:1 neu grwp bychan i ddisgyblion 
ag anghenion ychwanegol/arbennig. Darperir wersi wedi eu 
saernio’n arbennig ar gyfer y disgybl/disgyblion.

IEITHOEDD MODERN

Mae datblygu sgiliau iaith yn rhan hanfodol o’n haddysg. Yn 
ogystal á’r addysg ddwyieithog, mae disgyblion CA2 yn cael 
gwersi Ffrangeg wythnosol gan athrawes ieithoedd brofiadol. 
Dysgir eiriau o ieithoedd eraill hefyd drwy ganu a chyfeirio at 
eirfa a dywediadau perthnasol. 

ASESIADAU

Mae asesiadau tymhorol a 
chadwn olwg agos ar waith 
y disgyblion i sicrhau fod 
cynnydd pob disgybl y gorau 
y medrai fod.
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GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH

BWRDD Y RHEOLWYR

Mae gan aelodau Bwrdd y Cyfarwyddwyr ystod eang o sgiliau a 
medrau ac maent yn atebol yn gyfreithiol am reolaeth yr ysgol 

Mae ganddynt dair swyddogaeth graidd strategol:

 » Sicrhau gweledigaeth, ethos a chyfeiriad strategol eglur 

 » Galw’r Athro Arweiniol i gyfrif  am berfformiad addysgol yr 
ysgol a’i disgyblion

 » Diogelu rheolaeth gyllidol yr ysgol

Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd ddwywaith y tymor. Dirprwyir 
rhai dyletswyddau i îs-bwyllgorau a fydd yn cyfarfod yn amlach. 

RHIENI MEWN PARTNERIAETH

Mae natur unigryw ein hysgol yn cynnig llawer o gyfleon 
i rieni gymryd rhan ym mywyd yr ysgol er enghraifft, 
gweithgareddau celf  a chrefft, paratoadau ar gyfer Eisteddfod 
yr Urdd, perfformiadau cerddorol a dramatig a sesiynau darllen. 
Gwerthfawrogir yn fawr arbenigedd a medrusrwydd ein rhieni. 
Os oes awydd helpu arnoch, rhowch wybod i athrawes eich 
plentyn. 
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CYFATHREBU Â RHIENI

Credwn fod meithrin a chynnal cysylltiad agos rhwng y cartref  
a’r ysgol yn hanfodol i ddatblygiad a chynnydd plentyn. 
Hysbysir y rhieni am ddatblygiad eu plant yn rheolaidd ac 
anogir hwy i atgyfnerthu’r hyn a ddysgir yn y cartref.

 » Mae gennym berthynas weithredol agos iawn â’n rhieni.

 » Ymroddwn i gysylltu’n agored a rheolaidd gyda’n rhieni 
a’n gofalwyr. Gwnawn hyn drwy gylchlythyrau wythnosol, 
holiaduron, digwyddiadau codi arian, llyfrynnau cyswllt 
darllen cartref/ysgol, hysbysfwrdd rhieni a blychau 
awgrymiadau. 

 » Gwahoddir teuluoedd i wasanaethau, perfformiadau, 
dyddiau mabolgampau a diwrnodau agored yn rheolaidd ac i 
Nosweithiau Rhieni bob tymor. 

 » Mae’r athrawon wastad yn barod i gyfarfod â rhieni i drafod 
unrhyw bryderon. Mae gwefan yr ysgol hefyd yn llawn 
o wybodaeth gan gynnwys copïau o bolïsiau allweddol, 
manylion am feysydd llafur yn ogystal â thudalen disgyblion

CYMDEITHAS RIENI, 
ATHRAWON A FFRINDIAU(CRAFF)

Mae’r CRAFf  yn cefnogi bywyd a gwaith yr ysgol ac yn agored 
i rieni, gofalwyr a ffrindiau. Trefnir ddigwyddiadau codi arian 
sy’n fodd i gysylltu teuluoedd yr ysgol â’r gymuned leol.
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DIOGELU’R DISGYBLION

DIOGELU

Mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr, yr athrawon a’r cymorthyddion yn 
cydnabod eu cyfrifoldeb ac yn chwarae rhan allweddol a gweithredol 
yn gwarchod ein disgyblion rhag niwed. Sicrhawn fod ein hysgol yn 
darparu amgylchedd ofalgar, sicr a diogel a bod yr athrawon yn derbyn 
hyfforddiant blynyddol mewn materion diogelu. Dysgir y disgyblion sut 
i gadw’n saff, gan gynnwys diogelwch wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd 
a deallant at bwy y dylent droi am gymorth. Rydym yn diogelu data 
disgyblion drwy gydymffurfio â’r GDPR.

Cynhwysa cwricwlwm ein Addysg Bersonol, Gymdeithasol a Iechyd 
bynciau cyffrous wedi eu gwahaniaethu yn ôl oedran fel bod ein 
disgyblion yn dysgu sut i gadw’n ddiogel.

 » fi a’r teulu

 » diogelwch yn y cartref  ac ar y ffyrdd

 » addysg rhyw a pherthynas

 » iechyd meddyliol a llês

 » addysg dinasyddiaeth

 » camdriniaeth cyfoedion

 » e-ddiogelwch (cadw’n ddiogel ar-lein yn yr ysgol ac adre)

 » radicaleiddiaeth ac eithafiaeth
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ABSENOLDEB

Os na fedr eich plentyn fynychu’r ysgol oherwydd salwch, 
gofynnwn i chi ffonio neu ebostio swyddfa’r ysgol ar ddydd 
cyntaf  y salwch. Os ydych yn ansicr a ddylai eich plentyn 
ddod i’r ysgol, gwelwch y cyngor ar y wefan isod.

http://www.nhs.uk/Livewell/Yourchildatschool/Pages/

Gwelir bolisi’r ysgol ar Bresenoldeb, Cofrestriad a 
Phrydlondeb, ar-lein.

DAMWEINIAU

Cofnodir pob damwain sydd angen triniaeth yn ein llyfr 
damweiniau. Gofynnwn i’r oedolyn sy’n gyfrifol am gasglu’r 
plentyn i arwyddo’r llyfr i gadarnhau ei fod wedi ei hysbysu 
o’r anffawd. Os, yn ein barn ni, bydd angen mwy o driniaeth 
feddygol ar y disgybl, byddwn yn cysylltu â chi ar unwaith.

os gwelwCh yn dda, siCrhewCh fod eiCh 
gwyBodaeth gyswllt ddiweddaraf gennym.



— 10 —

LONDON WELSH SCHOOL
YSGOL GYMRAEG LLUNDAIN

GWYBODAETH GYFFREDINOL

Y DIWRNOD YSGOL

Sesiwn Bore:   9.00yb – 12.00yp. (Cyfnod Sylfaen)

    9.00yb – 12.10yp . (Cyfnod Allweddol 2)   

Sesiwn Prynhawn:  1.10yp – 3.30yp (Cyfnod Sylfaen)

    1.10yp – 3.30yp (Cyfnod Allweddol 2) 

Mae dechreuad graddol i’r diwrnod ysgol o 8.40 y bore.

TREFNIADAU DERBYN

Mae Ysgol Gymraeg Llundain yn ysgol annibynnol gyda statws 
elusennol. Mae’r ysgol yn croesawu disgyblion o deuluoedd sy’n 
dymuno i’w plant elwa o addysg ddwyieithog yn y Gymraeg a’r 
Saesneg. Rydym yn ysgol ddi-ddewisol sy’n derbyn pob plentyn o bob 
gallu, cefndir a chymhwyster. Gwelwch ein Polisi Derbyniadau (ar gael 
ar ein gwefan neu o swyddfa’r ysgol) am ragor o wybodaeth. 

FFIOEDD

Telir y ffioedd o flaen llaw bob tymor a gellir hefyd eu talu drwy 
ddull debyd uniongyrchol neu archeb sefydlog. Adolygir y ffioedd yn 
flynyddol. Gall y Grant Addysg Feithrin ddarparu 15 awr o addysg 
feithrin yn rhad ac am ddim nes fod y plentyn yn troi yn bump oed. 
Am fanylion llawn yglўn â ffioedd cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn 
dda.

Mae gennym Bolisi Eithrio ac felly nid ydym yn gwrthod unrhyw 
blentyn ar sail anawsterau talu’r ffioedd yn llawn. Gellir gwneud cais 
am ostyngiad yn y ffioedd.
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CYTUNDEB CARTREF-YSGOL

Credwn fod partneriaeth agos rhwng yr ysgol, y rhieni/gofalwyr 
a’r disgybl yn hanfodol. Gofynnwn fod y rhieni/ gofalwyr a’r 
disgybl yn arwyddo ein Cytundeb Cartref-Ysgol wrth gael 
eu derbyn yn yr ysgol ac wedi hynny ym mhob blwyddyn 
academaidd.

GWISG YSGOL

Mae’r wisg ysgol ar gael i’w harchebu ar unrhyw adeg oddi 
wrth gyflenwyr yr ysgol - Price a Buckland.

Gellir ymweld â 
www.pbparentsonline.co.uk/londonwelshschool.

Y wisg ysgol ddyddiol yw crys polo coch a siwmper neu 
gardigan werdd, sgert neu diwnig werdd i’r merched a 
throwsus llwyd i’r bechgyn. Mae hefyd wisg ysgol ffurfiol 
sy’n cynnwys crys gwyn, tei ysgol coch a gwyrdd a blaser ar 
gyfer achlysuron arbennig a pherfformiadau.

GWAITH CARTREF 

Gosodir waith cartref  yn wythnosol gyda phatrwm 
gylchredol o lythrennedd, rhifedd a gwaith thema. 
Mae hyn yn ran o’r cydweithrediad effeithiol rhwng ysgol, 
rhieni a gofalwyr. Atgyfnerthir yr hyn a ddysgir yn y 
dosbarth gan y gwaith cartref.

GWEITHGAREDDAU YSGOL A CHLYBIAU ALLGYRSIOL

Cynigia’r ysgol hyfforddiant cerddorol preifat yn ystod oriau’r ysgol ac ar hyn o bryd mae gwersi piano ar gael.

Mae clybiau allgyrsiol yn digwydd ar Ddydd Mawrth a Dydd Iau. Ar Ddydd Mawrth ceir sesiynau o ganu, adrodd a drama i 
baratoi ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Mae clybiau Dydd Iau’n newid bob tymor gyda gweithgareddau fel gwnio, garddio, TGCh a 
Sbaeneg yn cael eu cynnig. Mae’r holl wirfoddolwyr sy’n cynorthwyo yn y clybiau yn cael eu gwirio gan y DBS.
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DATHLU EIN DISGYBLION, 
GWASANAETHAU A CHYD-GYFARFOD

Mae gwasanaethau a chyd-gyfarfod yn rhan hanfodol o‘n 
bywyd ysgol ac yn gymorth i hyrwyddo datblygiad ysbrydol, 
moesol, cymdeithasol a diwylliannol. Maent yn cynnwys 
cyflwyniadau a pherfformiadau gan y disgyblion pan wahoddir 
teuluoedd, gofalwyr a ffrindiau i rannu yn y profiad. 

Pan fo disgyblion wedi rhagori, cydnabyddir hyn a chaiff  ei 
ddathlu. Yn y Cyfnod Sylfaen, yn eu tro, fe ddaw disgyblion â 
draig arbennig o’r enw Dafydd adref  a thystysgrif  ‘Disgybl yr 
Wythnos’. Gallwch helpu eich plentyn i gofnodi newyddion ei 
benwythnos yn y llyfr a ddaw gyda’r ddraig fel ei fod yn medru 
rhannu hyn gydag aelodau’r dosbarth yn ystod y sesiwn nesaf. 
Hefyd derbynia ddisgyblion CA2 dystysgrifau a gyflwynir 
iddynt yng ngwasanaethau Dydd Gwener.

BWYTA’N IACH

Nid oes gwasanaeth darparu cinio poeth i’r plant gennym. 
Anogwn y plant i fwyta’n iach ac felly os gwelwch yn dda 
darperwch focs bwyd maethlon i’ch plentyn. Mae disgyblion 
y Cyfnod Sylfaen yn derbyn llaeth yn ystod egŵyl y bore. 
Cofiwch gynnwys darn o ffrwyth i’w fwyta yn ystod amser 
byrbryd. Rhowch wybod i ni os yw’ch plentyn yn dioddef  o 
unrhyw alergedd, asthma neu anoddefiadau bwyd. 

dyddiadau pwysig, gwyliau a diwrnodau hyfforddi. 
gweler y wyBodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan. 
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https://twitter.com/YGLlundain
https://www.facebook.com/Ysgol-Gymraeg-Llundain-1453374764957443/?ref=br_rs
http://ysgolgymraegllundain.co.uk/
https://goo.gl/maps/hND4e6ZZFF9uVBfH6

	Cyflwyniad i’r Ysgol 
	Y Cwricwlwm 
	Gweithio mewn Partneriaeth 
	Diogelu’r Disgyblion 
	Gwybodaeth Gyffredinol 

