
Ll a i i s 

Yn Ysgol y Faenol rydyn ni’n gweithio yn agos fel 

tîm. Mae ein Cyngor Ysgol yn cwrdd gyda’i gi-

lydd yn rheolaidd i drafod sut bod modd i ni 

wella ein hysgol. Mae’r Cyngor Ysgol yn rhoi 

cyfle i bob plentyn gael llais yn nigwyddiadau’r 

ysgol ac i fod yn rhan bositif yn unrhyw newidi-

adau. Mae e hefyd yn fforwm drafodaeth fuddi-

ol i holl blant yr ysgol. 



Pwy sydd ar y Cyngor Ysgol? 

Yn Ysgol y Faenol, ar ddechrau pob blwyddyn, mae Cyngor Ysgol 

newydd yn cael ei ethol. Mae 8 o blant ar y cyngor - 2 o bob 

dosbarth yn yr adran iau sef blynyddoedd 3-6. Mae nhw’n cael 

eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion. Pwrpas y Cyngor Ysgol yw i 

sicrhau bod gan bob disblybl lais fel bod modd iddyn nhw  gael mewnbwn i un-

rhyw benderfyniadau am yr ysgol sy’n debygol o’u heffeithio.  

Aaelodau’r cyngor  ar gyfer 2020-2021 yw: 

Megan a Georgie (Bl6) 
Sophie a Saun (Bl5) 
Devna  a Mason (Bl4) 
 Asna a Llewelyn (Bl3) 

Beth mae’r Cyngor ysgol yn ei wneud? 

Bydd aelodau’r Cyngor Ysgol yn cwrdd yn rheolaidd gydag aelod o staff i drafod 

unrhyw materion sydd angen sylw. Yn ystod y cyfarfodydd hyn bydd  cynlluniau 

gweithredu yn cael eu penderfynu a chofnodion byr yn cael eu gwneud. Bydd 

gwaith y Cyngor Ysgol yn cael ei arddangos ar y safwe hwn i chi gael gweld pa 

mor weithgar yw aelodau’r Cyngor Ysgol a beth yn union mae nhw wedi bod yn 

ei wneud. Mae gan bob plentyn gyfle i fod yn rhan o’r gweithgareddau trwy 

drafodaethau dosbarth cyn y cyfarfodydd. 

Materion sy’n debygol o godi mewn cyfarfodydd y Cyngor Ys-

gol yn cynnwys: 

• Adnoddau ysgol 

• Codi arian ar gyfer elusenau a’r ysgol 

• Gwarchod yr amgylchfyd 

• Gwisg ysgol 

• Materion cymunedol 

• Syniadau i wneud yn siwr bod pob plentyn yn hapus yn yr ysgol. 



Siarter y Cyngor Ysgol 

Mae’r siarter hwn yn cynnwys rhestr o addewidion y mae 

pob aelod o’r Cyngor Ysgol yn addo eu dilyn wrth gynrychioli 

eu cyd ddisgyblion. 

Mae pob aelod yn addo… 

• gwrando ar ddymuniadau a syniadau plant eraill. 

• dod i gyfarfodydd. 

• cynnig awgrymiadau. 

• rhannu syniadau i’w trafod. 

• aberthu amser personol i greu gwell ysgol. 

• cymryd cyfrifoldeb. 

• bod yn esiampl da. 

• cymryd rhan mewn gweithgareddau ysgol gyfan. 

 Pam cael Cyngor Ysgol? 

Hawliau Plant:https://www.complantcymru.org.uk/ccuhp-hawliau-plant/  

Mae erthygl 12 yn Siarter Hawliau Plant y Cenhedloedd Unedig yn dweud -’mae 

gan blant yr hawl i ddweud eu barn ac i’r barn hwnnw gael ei glywed am un-

rhywbweth sy’n effeithio arnyn nhw. Mae hyn yn:  

•   rhoi cyfle i blant fod yn rhan o’u haddysg. 

• rhoi cyfle i blant siarad am eu pryderon. 

• cael syniadau da gan blant. 

• helpu plant i deimlo’n rhan o dîm. 

• helpu cadw plant yn hapus. 

https://www.complantcymru.org.uk/ccuhp-hawliau-plant/


Beth mae Cyngor Ysgol Faenol wedi ei wneud 
yn y gorffennol? 

Noddi plentyn yn 
  Tanzania  



Noddi plentyn 

Ers mis Medi 2019, mae Ysgol y Faenol yn noddi plentyn o’r 

enw Neema Philimoni trwy World Vision. Mae Neema yn byw 

yn Kilimatinde, Tansania. Dewisodd y Cyngor Ysgol gefnogi Nee-

ma oherwydd ei bod hi wir angen help a hefyd achos bod ei 

phen blwydd ar ddydd Nadolig. Felly, bydd pob un ohonom yn 

gallu cofio amdani hi a’i theulu a chofio gweddio amdanyn 

nhw. Bydd y Cyngor Ysgol yn anfon cerdyn pen blwydd at Nee-

ma bob blwyddyn ac yn ceisio hel arian i’w chefnogi. 

Cewch ddysgu mwy am Neema fan hyn: 

 



1. Casglu arian i barhau i gefnogi Neema 
Philimoni ac i brynu adnoddau newydd 
ar gyfer ein hysgol newydd. 

Fedrwch chi ein helpu ni i wneud hyn, os 
gwelwch yn dda, trwy gynorthwyo pob 
dosbarth i lenwi bwcedi gydag arian mân? 
2.  Gwisgo siwmperi Nadolig ar ddydd 
Gwener, Rhagfyr 11eg, i godi arian ar gyfer 
elusen Achub y Plant.   


