
AMCANION Pwyntiau gweithredu Cyfrifoldeb  Dyddiad Arfarniad o gynnydd 

 

CYNLLUN GWEITHREDU STRATEGAETH IAITH UWCHRADD GWYNEDD 2017-2018 

Ydy`r flaenoriaeth  hon yn rhan o gynllun datblygu yr ysgol? 

ARWEINYDDIAETH A DISGWYLIADAU 

Mae Cyngor Gwynedd a Gwasanaeth Ysgolion Gwynedd yn 
ymrwymo’n gadarn i gefnogi a herio ysgolion i weithredu`r 
Strategaeth Iaith Uwchradd. 

 Cyflwyniad i staff ar gynnwys y 
strategaeth iaith. 

 Cyngor Ysgol 

 Grŵp disgyblion - Camau Bach 
Cymraeg 

 Grŵp disgyblion - Camau mawr 
Cymraeg 

ACE 

 

ACE 

ACE 

 

ACE 

Medi 2017 

 

Medi 
2017-

Gorffennaf 
2018 

 

Mae gan arweinyddiaeth yr ysgol ddisgwyliadau uchel o 
safbwynt gweithredu`r Strategaeth Iaith.  

 Hunan arfarniad yr ysgol 

 Cynllun Datblygu yr ysgol 

 

UDRh 

UDRh 

Medi 
2017-

Gorffennaf 
2019 

 

Mae gan y gweithlu, yn sgîl yr arweiniad a ddarperir, hefyd 
ddisgwyliadau cadarn a theimlad o falchder yn llwyddiant 
yr ysgol i weithredu`r Strategaeth Iaith. O ganlyniad, mae 
holl ran ddeiliaid yr ysgol yn hyrwyddo`r Strategaeth Iaith 
yn gadarn ac yn ymfalchio ynddi. 

 Tocyn Iaith 

 Gweithgareddau amrywiol e.e. 
sesiynau hyfforddiant pel-droed 
gyda Owain Tudur Jones, 
gweithdai cerddorol gyda Ed 
Holden 

UDRh & FFJ 

MWJ & FFJ 

Medi 
2017-

Gorffennaf 
2019 

 

Mae strwythur staffio`r ysgol yn nodi cyfrifoldebau ac 
atebolrwydd clir am weithrediad gwahanol agweddau o 
fywyd ysgol sy`n ymwneud â`r Gymraeg.  

 Amserlen dosbarthiadau ELYN. 
Staff dwyieithog yn addysgu’r 
dosbarthiadau yma. 

 Rol Pennaethiaid Cyfadran yn y 
strwythyr staffio a disgrifiadau 
swydd yn nodi’n glir eu bod I 
‘monitor a gwerthuso’r sut mae’r 
iaith Gymraeg a Cwricwlwm 
Cymraeg yn cael ei ddefnyddio a’i 
datblygu’ 

UDRh Medi 
2017-

Gorffennaf 
2019 
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Mae gan yr ysgol gynllun gweithredu tair blynedd sydd wedi 
ei ymgorffori o fewn cynllun datblygu`r ysgol i hyrwyddo’n 
gadarn nodau’r strategaeth.  

 Cynllun Datblygu’r ysgol 
 

UDRh Medi 
2017-

Gorffennaf 
2019 

 

ETHOS 

Mae pob agwedd o fywyd bob dydd yr ysgol a`i chymuned 
yn hyrwyddo’r ethos Gymreig. 

 Grŵp disgyblion - Camau mawr 
Cymraeg yn cyfieithu posteri ar y 
coridorau. 

 Cael gwefan yr ysgol yn ‘Gymraeg 
yn gyntaf’. Trafod gyda’r tîm TGCh. 

 Diwrnod Shwmae Su’mae 2017 

 

 Bore coffi unwaith y tymor 

ACE 

ACE 

 

FFJ/RR 

Pawb 

 

 

O leiaf un o bob 
adran 

Tymor yr 
Hydref 
2017. 

 

Tymor yr 
Haf 2017. 

Hydref 
2017 

Medi 
2017-

Gorffennaf 
2018 

 

Meithrinir ymwybyddiaeth o hunaniaeth ddiwylliannol a 
threftadaeth Cymru ymysg cymuned yr ysgol. 

 Codi ymwybyddiaeth staff a 
disgyblion trwy ddanfon 
gwybodaeth am ddyddiadau 
allweddol Cymru e.e. diwrnod 
Owain Glyndwr. 
 

 Eisteddfod Ysgol 
 

 Gwasanaeth Gwyl Ddewi 
 
 

 Gwersi Hanes CA3. Rhodri Hughes 
wedi creu cynllun gwaith ar hanes 
Cymru. Y Cwricwlwm Cymreig yn 
gryf ynddo. 

FFJ 

 

 

 

 

MWJ 

 

Yr Adran Gymraeg 

 

 

 

Yr Adran Hanes 

Medi 
2017-

Gorffennaf 
2018 

 

Rhagfyr 
2017 

 

Mawrth 
2018 

 

Medi 
2017-

Gorffennaf 
2018 
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Hyrwyddir profiadau cyfoethog allgyrsiol trwy gyfrwng y 
Gymraeg.  

 Glan-Llyn 

 Teithiau Caerdydd 
 

 

 Gweithgareddau Menter Iaith 
Bangor 

 

 

 

MWJ & ORW 

 

 

 

ACE & Camau 
Mawr Cymraeg 

Tymor yr 
Hydref 
2017 

 

Medi 
2017-

Gorffennaf 
2018 

 

POBL IFANC 

Cynhelir y Cyngor Iaith trwy gyfrwng y Gymraeg a hyrwyddir 
y defnydd o`r Gymraeg.  

 Grŵp disgyblion - Camau Bach 
Cymraeg 

 Grŵp disgyblion - Camau mawr 
Cymraeg 

ACE 

 

ACE 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

Mae`r Cyngor Iaith yn datblygu rôl arweinwyr a 
llysgenhadon iaith yn yr ysgol. 

 Cyd weithio gyda’r Adran Addysg 

Gorfforol. Bwriadu gwahodd Owain 

Tudur Jones i gynnal sesiwn 

hyfforddi gyda chriw o arweinwyr a 

llysgenhadon o’r chweched. Yna, 

criw y chweched i hyfforddi 

disgyblion ieuengaf yr ysgol. 

 Grŵp disgyblion - Camau Bach 

Cymraeg 

 Grŵp disgyblion - Camau mawr 
Cymraeg 

ORW/MWJ/FFJ 

 

 

 

 

 

 

ACE 

 

ACE 

Tymor yr 
Hydref 
2017 

 

 

 

 

 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

Mae’r Cyngor Iaith yn cynnal ac yn hyrwyddo digwyddiadau 
diwylliannol Cymraeg yn yr ysgol.            

 Gweithgareddau amrywiol trwy’r 
flwyddyn 

 Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

Mae Cyngor Iaith yr ysgol yn gweithredu i godi 
ymwybyddiaeth am ddigwyddiadau Cymraeg yn y gymuned 
ac yng Nghymru. 

 Noson goreuon yr Eisteddfod yn 
dilyn yr Eisteddfod Ysgol. 

MWJ/FFJ Ionawr 
2017 
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Cyngor Iaith yn hyrwyddo hanes Cymru fydd yn sicrhau fod 
pobl ifanc yn magu ymdeimlad o hunaniaeth Gymreig ac o 
falchder. 

 Creu llinell amser o hanes Ysgol 
Friars 

Yr Adran Hanes 
/ Yr Adran 
Gymraeg 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

Mae’r Cyngor Iaith yn cyd-gynllunio i boblogeiddio’r 
Gymraeg fel cyfrwng ar y cyfryngau cymdeithasol. 

 Anelu i gael mwy o gynnwys 
dwyieithog ar wefan a safle trydar yr 
ysgol. 

 

 

 

 

Pawb Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

HYFFORDDIANT 

Mae’r ysgol wedi llunio ac yn gweithredu cynllun datblygiad 
proffesiynol ffurfiol fydd yn cefnogi staff i: 

     

 ddatblygu eu hyder yn y Gymraeg.   Hyfforddiant i staff – FFJ i ddanfon 
manylion cyrsiau i JAS 

 Cefnogi staff i ddilyn cyrsiau 
Cymraeg sabothol 

JAS/FFJ Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

 gyflwyno pynciau yn gynyddol ac yn fwy effeithiol trwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

 Hyfforddiant i staff – FFJ i ddanfon 
manylion cyrsiau i JAS wythnos yma 

JAS/FFJ Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

 ymateb yn effeithiol i ddisgyblion er mwyn sicrhau 
hoffter a brwdfrydedd at yr iaith a sicrhau ymatebion 
llafar yn y Gymraeg o fewn gwersi. 

 Tocyn Iaith - PowerPoint FFJ/Camau Bach 
Cymraeg/Camau 
Mawr Cymraeg 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

 gael ymwybyddiaeth uchel a theimlad o berchnogaeth 
a balchder yn narpariaeth Gymraeg yr ysgol. 

    

RÔL YR ADRANNAU IAITH 

Mae’r adrannau iaith craidd yn gyfartal o ran statws, 
disgwyliadau a chyswllt cwricwlaidd 

 CA3 Cymraeg – 3 gwers yr wythnos. 

 CA3 Saesneg – 4 gwers yr wythnos. 

 CA4 Cymraeg – 3 gwers yr wythnos. 

 CA4 Saesneg – 4 gwers yr wythnos. 

(2 TGAU Saesneg i pawb yn CA4, un i 
pawb yn Gymnraeg ar 2 lefel. Mwy o 

UDRh 

 

 

 

 

 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2019 
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amser yn CA3 i Saesneg, ond fwy i 
Cymraeg yn CA4 ar hyn o bryd) 

 

 Mwy o ffocws ar y Gymraeg mewn 
gwersi Llythrennedd. 
 

 Angen gwneud awdit o gefndir 
disgyblion h.y. oes ganddyn nhw 
ddwy flynedd o addysg gynradd yng 
Nghwynedd neu Môn? 

 

 

 

SAJ 

 

 

MWJ/FFJ 

 

 

 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

Tymor yr 
Hydref 
2017 

Mae`r ysgol yn gweithredu disgwyliadau i ddisgyblion 
ddilyn rhaglen Cymraeg Iaith Gyntaf yn CA3 sy`n ddilyniant 
effeithiol i`r hyn a gyflawnwyd yn CA2.  

 CA3 i gyd yn seiliedig ar Famiaith 

 Niferoedd mamiaith CA3 yn 
cynyddu. 

Yr Adran 
Gymraeg 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2019 

 

Mae`r ysgol yn gweithredu disgwyliadau i ddisgyblion 
ddilyn rhaglen Cymraeg Iaith Gyntaf yn CA4 sy`n ddilyniant 
effeithiol i`r hyn a gyflawnwyd yn CA3.  

 Niferoedd mamiaith CA4 yn 
cynyddu. 

Yr Adran 
Gymraeg 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2019 

 

Sicrheir fod pob disgybl yn parchu pob iaith a dealltwriaeth 
o iaith. 

 PowerPoint – Hyfforddiant SIY. 
Danfon hwn i’r holl staff.  

Pawb  Tymor yr 
Hydref 

 

PROFIADAU CWRICWLAIDD 

Mae pob disgybl yn cael profiadau cwricwlaidd darllen, 
ysgrifennu, llafar a gwrando trwy gyfrwng Cymraeg yn CA3 
a CA4 sy`n adeiladu ac yn ddilyniant i`r sgiliau a’r profiadau 
ieithyddol a ddarparwyd yn CA2. 

 Gwersi Cymraeg Yr Adran 
Gymraeg 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

Adeiledir ar hyder disgyblion i ddilyn pynciau CA5 trwy 
gyfrwng y Gymraeg. 
Hyrwyddir myfyrwyr i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ôl-
16 fel ag yn CA4, gan gynnwys pynciau STEM 

 Dim cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg 
ar gael yn CA5 ar wahan i Gymraeg 
Ail Iaith. 

 Math Pellach & Addysg Grefyddol yn 
cael ei gynnag yn ddwy-ieithog, a 
hefyd Cymraeg 2ail Iaith yn CA5.  
Angen edrych i fewn i llwybr 
cynnydd i fewn i lefel ar gyfer 2ail 
Iaith Cymraeg ym Ml.11 

UDRh Medi 2017-
Gorffennaf 

2019 

 

DYSGWYR PONTIO 
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Sicrheir fod dysgwyr a dysgwyr pontio yn croesi`r bont, yn 
parhau i wneud cynnydd effeithiol i feistroli’r Gymraeg 
gyda’r nod o astudio Cymraeg Iaith Gyntaf ar lefel TGAU 

 Medi 2017 – Gweld os oes 
diddordeb mewn cwrs yn y ganolfan 
iaith ymhlith disgyblion CA3. 

Yr Adran 
Gymraeg 

Tymor yr 
Hydref 
2017 

 

Sicrheir cefnogaeth effeithiol i rieni dysgwyr gan sicrhau eu 
bod yn cefnogi cynnydd y dysgwyr 

 Nosweithiau rhieni - cefnogaeth Yr Adran 
Gymraeg 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

Sicrheir fod dysgwyr a dysgwyr pontio yn gwneud eu gwaith 
yn gynyddol trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 Awdit pellach ar yr hyn sy’n cael ei 
wneud trwy gyfrwng y Gymraeg 
mewn pynciau ar wahan i’r 
Gymraeg. 

 

MWJ/FFJ Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

Dethlir llwyddiannau dysgwyr.  Disgyblion SIY/EAL/ADY yn llwyddo 
mewn TGAU Cymraeg Ail Iaith 
cynnar. 

Yr Adran 
Gymraeg 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

YR YSGOL A`R GYMUNED 

Mae’r ysgol yn hyrwyddo`r Gymraeg yn rhagweithiol i rieni 
a`r gymuned ehangach. 

 Rhannu cyflwyniad Pwerbwynt MWJ 
am fanteision dwy iaith ar wefan yr 
ysgol. 

MWJ/FFJ/RR Tymor yr 
Hydref 
2017 

 

Mae’r ysgol yn hyrwyddo rôl y Gymraeg fel cymhwyster 
gyrfaol pwysig ac yn hyrwyddo cyfleoedd i ddisgyblion gael 
profiadau Cymraeg wrth ymwneud ag ystod eang o 
gyflogwyr ac asiantaethau allanol. 

 Cynnal ffair yrfaoedd i flwyddyn 9. NRW/MWJ/FFJ 

 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

Mae’r ysgol yn hyrwyddo manteision addysgol 
dwyieithrwydd. 

 Noson agored rhieni blwyddyn 5 a 6. 

 Nosweithiau rhieni. 

UDRh 

Yr Adran 
Gymraeg 

Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

Mae`r ysgol yn hyrwyddo`r defnydd o`r Gymraeg mewn 
gweithgareddau allgyrsiol a ddarperir gan staff yr ysgol. 

 Glan-Llyn 

 Caerdydd 

MWJ / ORW Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

Sicrheir fod gweithgareddau ac asiantaethau allanol megis 
Gyrfa Cymru, gwasanaeth ieuenctid a`r Urdd yn darparu 
profiadau sy`n atgyfnerthu profiadau`r disgyblion yn y 
Gymraeg. 

 Urdd – unwaith yr wythnos SWP Medi 2017-
Gorffennaf 

2018 

 

 


