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‘Blwyddyn Newydd Dda’
Nid yw’n rhy hwyr i mi ddymuno hynny i chi.

 GWEFAN YR YSGOL

Byddaf yn ymddeol fel Pennaeth ddiwedd Tymor y Pasg
eleni ar ôl 26 mlynedd ym Motwnnog gan gynnwys 12
mlynedd fel Prifathro. Bu’n fraint cael dysgu pobl ifanc
talentog Llŷn ac arwain yr holl staff gweithgar.

 CYMDEITHAS RHIENI A
CHYFEILLION

 NOSON GOFFI BL 11

Diolch i chi fel rhieni am eich cefnogaeth i’r ysgol ac i
mi.

 DYDDIADAU PWYSIG Y TYMOR
 YMDDYGIAD
 TREFNIADAU TYWYDD GARW
Mr Gareth T.M. Jones

… A MWY

Mae Llywodraethwyr yr ysgol wedi cyfarfod i benodi
Prifathro. Penodwyd Mr. Dylan Minnice y Dirprwy
presennol i gychwyn fel Pennaeth ddechrau Tymor yr
Haf.
Pob dymuniad da iddo yn ei swydd newydd.

GWEFAN YR YSGOL
Cofiwch am wefan yr ysgol. Mi fyddwn yn ychwanegu at ei gynnwys yn rheolaidd i’w gadw’n gyfredol.
Os oes gennych unrhyw sylwadau ar sut i’w gwella neu yn teimlo fod rhywbeth pwysig ar goll yna gallwch
ddefnyddio y ddolen Cysylltu ar y dudalen Rhieni i’n hysbysu. http://www.ysgolbotwnnog.org/cysylltu.php
Mae amryw o bolisiau’r ysgol ar y wefan ar dudalen Ysgol http://www.ysgolbotwnnog.org/polisiau.html
Mae arno hefyd gysylltiadau i wefannau defnyddiol eraill sydd yn rhoi cyngor ar faterion megis e-ddiogelwch, bwlio,
cadw’n ddiogel, iechyd ac yn y blaen ar dudalen Rhieni
http://www.ysgolbotwnnog.org/gwefannau-defnyddiol.html

CYMDEITHAS RIENI A CHYFEILLION YR YSGOL
Diolch i'r Gymdeithas am drefnu Ffair Grefftau llwyddiannus. £1259.56 at offer addysgol i'r ysgol.
Beth am ymaelodi â'r Clwb Codi Arian? - £12.00 y flwyddyn (siec i'r ysgol neu archeb banc). Manylion gan Mrs.
Nerys Williams, yr ysgrifenyddes - 01758 730220. Cyfle i ennill arian yn dymhorol (hyd at £100).
Swyddogion 2014 / 2015
Cadeiryddes – Mrs. Shân Williams,
Ysgrifenyddes – Mrs. Hafwen Hughes.
Casglwyd eleni fel â ganlyn: Clwb Codi Arian - £1621; Antur Waunfawr - £294.30.
Diolch i bawb a gefnogodd y mentrau hyn. Mae'r Gymdeithas Rieni wedi rhoi arian at yr Adran Gelf, Adran Addysg
Gorfforol a thuag at gael Gorsaf Radio i’r ysgol.

BLWYDDYN 11
Mae'n bwysig fod disgyblion Blwyddyn 11 a 10 yn yr Ysgol bob dydd. Ni ddylent fynd ar wyliau yn ystod
tymhorau'r ysgol mewn blwyddyn mor dyngedfennol. Nid oes caniatâd i dynnu disgyblion Blwyddyn 11 a 10 o'r
Ysgol am wyliau. Os gwneir hynny bydd y disgybl yn cael ei farcio fel 'Absenoldeb Anawdurdodedig'.
Colli Ysgol – colli gwersi, colli arweiniad athro / athrawes, colli gwaith, colli cyfle i wella y rhannau allweddol o'r
cwrs – y cwbl yn amharu ar botensial y disgybl i gael graddau uwch TGAU.
Mae'n adeg arbennig o brysur i'r disgyblion hŷn. Dyma dymor cwblhau pob gwaith cwrs a ffolio. Pob nos Lun a nos
Fercher mae cyfle i'r disgyblion aros yn yr ysgol i weithio tan 5.00. Gellir trefnu i fynd â'r disgyblion gartref ym
mws mini yr ysgol.
Os yw eich mab / merch angen cymorth ychwanegol mewn unrhyw bwnc yna cysylltwch â’r ysgol.
Cofiwch hefyd am yr help ychwanegol sydd i’w gael gan yr Anogwyr Dysgu Mrs. Carol Pilling a Mrs. Ann Jamescymorth i drefnu gwaith ac i gwblhau tasgau.

NOSON GOFFI BLWYDDYN 11
Diolch i ddisgyblion Blwyddyn 11 am drefnu’r Noson Goffi a’r holl weithgareddau adloniant.
Casglwyd £5099.77 eleni sy’n swm anhygoel at achosion da.
Aelodau’r Pwyllgor oedd:- Mirain Brady; Laura Brookes; Lois Parri; Hawys Williams; Non Williams; Elis Parri; Tomos
Turtle; Cara Murphy Jones; William Evans; Tom Froom; Jake Jones; Llŷr Williams; Pandora Lapington; Lea Pugh;
Luned Williams; Gethin Jones; Elgan Roberts; Bedwyr Williams – Cadeirydd.
Diolch i rieni, perthnasau, cyfeillion a busnesau Llŷn am eu cefnogaeth hael.

ANELU I WELLA YN 2015
Fel rhieni / gwarcheidwaid gallech helpu eich plentyn i wella safon ei waith trwy ddilyn y canllawiau isod:Edrychwch ar daflen 'Gwaith Cartref' eich mab / merch bob nos (mae taflen 'Gwaith Cartref' yng nghefn eu llyfrau
gwaith ymhob pwnc).
Gwrandewch ar eich mab / merch yn darllen pytiau o'r gwaith cartref neu yn egluro yr atebion er mwyn cadarnhau
fod y gwaith yn ystyrlon ac yn addas.
Ar gyfer profion dosbarth - adolygwch gyda'ch mab / merch a sicrhau fod o / hi yn deall ac yn cofio y termau
pwysicaf.
Sicrhewch fod eich plentyn yn darllen llyfr Cymraeg neu Saesneg am o leiaf 30 munud bob nos. Dyma un cam
pwysig all arwain at welliant mawr yn 2015.

GWISG YSGOL
Diolch am eich cydweithrediad er mwyn sicrhau cysondeb a pharch tuag at reolau ac ethos yr ysgol. Bydd angen
côt ddu neu hwdi ddu ar y disgyblion pan fydd y tywydd yn oer / gwlyb, ond nid ydynt i wisgo'r gôt na'r hwdi y tu
fewn i'r adeilad.
Nid yw’r gôt / hwdi i’w gwisgo yn lle crys chwys du yr ysgol.
Dim capiau o unrhyw fath.
Hoffwn eich atgoffa hefyd bod caniatâd i'r disgyblion wisgo un pâr o studs bach yn y clustiau yn unig ac un fodrwy
ar fys. Dim mwclis na breichled.
Disgwylir i ddisgyblion wisgo esgidiau / trainers unlliw DU fel rhan o'r wisg ysgol.
Dim jîns, cords, trowsus 'combat', 'cargo' du.
Sgert ddu blaen rhesymol o ran hyd gyda theits duon.
Mae’r wisg ysgol ar werth yn y swyddfa

YMDDYGIAD DISGYBLION
Ar adegau mae ymddygiad lleiafrif bychan o ddisgyblion yn gallu amharu ar gynnydd, mwynhad a diogelwch
disgyblion eraill. ‘Rydym yn benderfynol o sicrhau nad yw’r lleiafrif yma yn dylanwadu yn anffafriol ar addysg y
mwyafrif.
1. YMDDYGIAD YN Y GWERSI AC AR Y CORIDORAU
Mae’r disgyblion yn llawn ymwybodol o ddisgwyliadau’r ysgol a’r angen i ddangos parch tuag at aelodau o staff,
disgyblion eraill a’r adeilad. Cysylltir gyda chi, fel rhieni, os nad yw disgybl yn gallu cydymffurfio â’r rheolau
sylfaenol. Gall parhad mewn ymddygiad o’r fath arwain at waharddiad o’r ysgol.
2. BYSIAU YSGOL
Yn achlysurol bydd cwyn am ymddygiad annerbyniol rhai disgyblion ar y bysiau ysgol. Yn dilyn trafodaethau gyda’r
Awdurdod Addysg a’r cwmnïau bws rhagwelir yn y dyfodol na fydd y cwmnïau bws yn fodlon cludo rhai unigolion
yn ôl ag ymlaen i’r ysgol. Bydd y cyfrifoldeb am y trefniadau cludiant wedyn yn disgyn ar y rhieni.
Dim ysmygu ar y bws. Disgyblion i eistedd yn eu seddau drwy gydol y siwrnai.
3. CYFFURIAU/SYLWEDDAU ANGHYFREITHLON
Nid ydym yn fodlon derbyn unrhyw sylwedd anghyfreithlon ar dir yr ysgol. Bydd unrhyw ddisgybl sydd â sylwedd
o’r fath yn ei feddiant, neu yn bwriadu dosbarthu sylweddau, yn wynebu gwaharddiad parhaol o Ysgol Botwnnog.
4. RHEOLAU SYLFAENOL YR YSGOL
Nid oes hawl gan ddisgyblion:

i ddod â sigaréts i’r ysgol nac i ysmygu ar dir yr ysgol;



i ddod ag alcohol na chyffuriau i’r ysgol;



i ddod ag arf beryglus megis cyllell i’r ysgol;



i ddod â ffonau symudol na chamerâu i’r ysgol;



i gnoi gwm yn yr ysgol.

RHAI DYDDIADAU PWYSIG
27/01/15 ................................ Noson Rieni / Athrawon Blwyddyn 11
16 – 20/02/15 ............................................... Gwyliau Hanner Tymor
03/03/15 ................................ Noson Rieni / Athrawon Blwyddyn 10
09/03/15 – 13/03/15 ............................... Arholiad Celf Blwyddyn 11
17/03/14 .................................. Noson Rieni / Athrawon Blwyddyn 8
30/03/15 – 10/04/15 .................................................... Gwyliau Pasg
13/04/15 ............................................. Diwrnod cyntaf Tymor yr Haf

EIRA
Hysbysu rhieni ben bore
Os bydd angen cau yr ysgol oherwydd eira trwm bydd y cyhoeddiad ar Radio Cymru rhwng 7.00 ac 8.00 y bore. ac
ar wefan y Cyngor - www.gwynedd.gov.uk
Trefniadau yn ystod y dydd
Os daw eira mawr yn ystod y dydd a bod angen anfon y plant gartref oherwydd ystyriaethau iechyd a diogelwch dyma fydd y drefn:(i) y plant i fynd gartref ar y bws.
(ii) wedi dod oddi ar y bws y plant i fynd i'w cartrefi neu i dŷ perthynas neu ffrind (yn ôl eich cyfarwyddyd chi fel
rhieni).
Mi geisiwn hefyd hysbysu rhieni trwy neges destun os bydd rhaid cau yr ysgol.

STAFF
Llongyfarchiadau i Miss Awen Griffith a Llŷr ar enedigaeth Math ac Erwan.
Croeso i Miss Lowri Griffith, Mathemateg a Busnes; i Miss Cerian Griffith, Cymraeg (rhan amser).
Llongyfarchiadau i Mrs. Grace Roberts, Y Llyfrgellydd ar ennill gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Undeb Golff Cymru
yn y Celtic Manor.

BWLIO
Nid yw bwlio yn broblem fawr yn Ysgol Botwnnog. Ond pan mae achos o fwlio mae staff yn gwneud eu gorau i
rwystro’r bwlio rhag digwydd eto. Mae Polisi Atal Bwlio yn yr ysgol gyda strategaethau i gefnogi unrhyw ddisgybl
sy’n cael ei fwlio ac i ddelio â’r bwli.
‘Rydym am i’n pobl ifanc fod yn hapus a diogel yn yr ysgol. Nid ydym am weld unrhyw ddisgybl yn dioddef bwlio.
Mae’r disgyblion yn gwybod y gallant gysylltu â Bydis Blwyddyn 11 neu unrhyw aelod o’r staff i adrodd am unrhyw
fath o fwlio.
Mi wyddoch hefyd fel rhieni / gwarcheidwaid y gallwch gysylltu â mi neu’r dirprwyon i drafod bwlio neu i adrodd
am fwlio (bwlio yn yr ysgol, ar y bws neu trwy’r mobile neu safleoedd cymdeithasol fel ‘Facebook’, ‘Twitter’.)
Bydd materion yn ymwneud â bwlio yn cael blaenoriaeth gennym fel ysgol. Nid yw bwlio yn dderbyniol yn Ysgol
Botwnnog. Mae posteri gwrth-fwlio yn amlwg ar waliau’r ysgol ac yn ategu y neges hon. Mae’n gyfrifoldeb ar
ddisgyblion a staff i sicrhau fod yr ysgol yn lle diogel.
Gallech hefyd ymweld â wefan www.bullying.co.uk a llawer o wefannau tebyg am gyngor pellach. (Gweler y
dudalen Gwefannau Defnyddiol ar wefan yr ysgol http://www.ysgolbotwnnog.org/gwefannau-defnyddiol.html

PROBLEM? CWESTIWN? CŴYN?
Mae enw da i’r ysgol o safbwynt gofalu am les a datblygiad
academaidd y disgyblion.
Pan fo disgybl yn poeni am rywbeth ac yn anhapus fe
wyddoch fel rhieni y gallwch ffonio’r ysgol ar 01758 730220 i
drafod unrhyw fater â’r Prifathro. Ceisiwn ymateb o fewn 24
awr.

CYNGOR YR YSGOL
Mae cyngor disgyblion yr ysgol yn cyfarfod y reolaidd i drafod
materion fel bwlio, gwella’r ysgol a gwersi.

Noson Goffi Bl 11
Y diddanwr Dilwyn Morgan yn agor Noson
Goffi llwyddiannus Blwyddyn 11

PARTI ‘DOLIG
Trefnwyd prynhawn o fwyd a chân ar gyfer rhai o drigolion hŷn
Llŷn gan un o grwpiau Bac Bl.10

