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Ysgol 1  

Ysgol fawr 11-19, gyda bron i 30% o ddisgyblion yn gymwys i dderbyn prydau ysgol 

am ddim. 

Wythnos 1 – 15 Mawrth 

Grwp 
blwyddyn  

Llun 
Mawrth 15 

Mawrth 
Mawrth 16 

Mercher 
Mawrth 17 

Iau 
Mawrth 18 

Gwener 
Mawrth 19  

7 
Ar-lein – 

gwersi byw 
Ar-lein – 

gwersi byw 
Ar-lein – 

gwersi byw 
Ar-lein – 

gwersi byw 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol gyda 
sesiwn 

ailgydio lles 

8 
Ar-lein – 

gwersi byw 
Ar-lein – 

gwersi byw 
Ar-lein – 

gwersi byw 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol gyda 
sesiwn 

ailgydio lles 

Ar-lein – 
gwersi byw 

9 
Ar-lein – 

gwersi byw 
Ar-lein – 

gwersi byw 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol gyda 
sesiwn 

ailgydio lles 

Ar-lein – 
gwersi byw 

Ar-lein – 
gwersi byw 

10 
Ar-lein – 

gwersi byw 
Ar-lein – 

gwersi byw 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol gyda 
sesiwn 

ailgydio lles 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

11 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol gyda 
sesiwn 

ailgydio lles 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

12 
Ar-lein – 

gwersi byw 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol gyda 
sesiwn 

ailgydio lles 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

13 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol gyda 
sesiwn 

ailgydio lles 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 
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Wythnos 2 – 22 Mawrth 

Grwp 
blwyddyn 

Llun 
Mawrth 22 

Mawrth 
Mawrth 23 

Mercher 
Mawrth 24 

Iau 
Mawrth 25 

Gwener 
Mawrth 26 

7 
Ar-lein – 

gwersi byw 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol gyda 
sesiwn 

ailgydio lles 

Ar-lein – 
gwersi byw 

Ar-lein – 
gwersi byw 

Ar-lein – 
gwersi byw 

8 
Ar-lein – 

gwersi byw 
Ar-lein – 

gwersi byw 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol gyda 
sesiwn 

ailgydio lles 

Ar-lein – 
gwersi byw 

Ar-lein – 
gwersi byw 

9 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol gyda 
sesiwn 

ailgydio lles 

Ar-lein – 
gwersi byw 

Ar-lein – 
gwersi byw 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol gyda 
sesiwn 

ailgydio lles 

Ar-lein – 
gwersi byw 

10 
Yn yr ysgol – 

amserlen 
arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

11 
Yn yr ysgol – 

amserlen 
arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

12 
Yn yr ysgol – 

amserlen 
arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

13 
Yn yr ysgol – 

amserlen 
arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 

Yn yr ysgol – 
amserlen 

arferol 
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Ysgol 2 

 

Ysgol uwchradd 11-19 gyda thua 900 o ddysgwyr. Mae tua 16% o ddysgwyr yn 

gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Mae adeilad a safle'r ysgol yn fach, yn enwedig 

lleoedd hamdden a chymdeithasol. Mae'r chweched dosbarth wedi'u cartrefu mewn 

adeilad ar wahân. 

 

 Bydd darpariaeth Blwyddyn 11 yn cael ei gynnal mewn un ardal benodol oni bai bod 

nifer y disgyblion y disgwylir i fod mewn stafell benodol yn uwch na faint gall y stafell 

ddal, ac yn yr achosion hynny bydd ardaloedd mwy (e.e. Neuadd Chwaraeon neu 

Ffreutur) yn cael eu defnyddio. 

 Bydd y ffocws ar y canlynol. 

o Dal i fyny â gwaith dros gyfnod y clo a thrafod materion / problemau o safbwynt y 

disgyblion a'r athrawon. 

o Sicrhau datblygu sgiliau ar draws pynciau  

o Paratoi ar gyfer asesiadau ar ôl y Pasg 

o Bydd mentoriaid yn gweithio gydag unigolion / grwpiau bach ar ddyheadau ac yn 

cynnig cefnogaeth ychwanegol. 

o Bydd swyddog Gyrfaoedd Cymru yn cynnig cefnogaeth pan fydd ar gael. 

o Bydd yr UDA yn gweithio gyda unigolion penodol i ganolbwyntio ar ddyheadau ac 

opsiynau i’r dyfodol (y rhai nad ydynt wedi'u hamserlennu i fod gyda phlant 

gweithwyr hanfodol neu blant bregus). 

o Bydd y tîm ADY yn gweithio un i un (gyda sgriniau tisian) gyda'r disgyblion hynny 

sydd angen cefnogaeth 

o Bydd y tîm bugeiliol yn parhau i ddarparu cefnogaeth lles i disgyblion trwy alwadau 

ffôn / Google Meet neu yn yr Hwb Bugeiliol ar gyfer y disgyblion hynny ar y safle yn 

ôl yr angen. 

 

 Mae gan yr ysgol lety ar wahân ar gyfer y chweched dosbarth felly gellir cynnig 

darpariaeth Blwyddyn 13 yn unol â'r amserlen arferol. 

 Bydd diwrnodau ailgydio llesiant yn dilyn system rota ar gyfer pob blwyddyn. Bydd y 

rhain yn sesiynau diwrnod llawn oherwydd bod mwyafrif o’n disgyblion yn ddibynnol ar 

gludiant ysgol i gyrraedd y safle a dychwelyd adref. 
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Wythnos Llun Mawrth Mercher Iau Gwener 

1 Bl 11  Bl 11  Bl 11  Bl 11  Bl 11  

 Bl 13  Bl 13  Bl 13 Bl 13  Bl 12  

  Bl 10*  Bl 9  Bl 8  Bl 7  

2 Bl 11  Bl 11  Bl 11  Bl 11  Bl 11  

 Bl 12  Bl 13  Bl 13  Bl 13  Bl 13  

  Bl 10  Bl 9  Bl 8  Bl 7  

 
* Bydd sesiynau ailgydio fyny yn ystod wythnos 1 wedi'i anelu at y disgyblion mwyaf bregus/ 
y rhai sy'n fwyaf pryderus am ddychwelyd i'r ysgol. Bydd y disgyblion yn cael eu hadnabod 
gan y Tîm Bugeiliol ac fe fyddant yn gweithio gyda'r disgyblion hyn. 
 
Trefnir gweithgareddau wythnos 2 ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3 fel a ganlyn ar 
drefniant carwsél: 

 

Gwers 1 
Trafodaeth gyffredinol, gemau, trafodaeth am y sefyllfa bresennol, newyddion, 
rhannu cynlluniau ar gyfer y tymor newydd.  

Gwers 2 

Gwers 3 Gwersi addysg gorfforol e.e. ioga. 

Gwers 4 Sesiwn Cymreictod. 

Gwers 5 
Gwaith Google Classroom – sicrhau bod gwaith y tymor wedi'i gwblhau a 
thrafod unrhyw faterion y gellir eu trosglwyddo i'r athro pwnc. 

Gwers 6 
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Ysgol 3  

 

Ysgol uwchradd 11-19 gyda thua 800 o ddysgwyr, 13% ohonynt yn gymwys i gael 

Prydau Ysgol Am Ddim. 

 

Egwyddorion craidd i lywio penderfyniadau ar gyfer dylunio a darparu darpariaeth: 

 Iechyd a Diogelwch 

o Protocolau a gweithdrefnau cryfach 

o Canllawiau gweithredol 

o Asesiadau risg 

 Parhad dysgu 

o Dysgu o bell - cydamserol/anghydamserol 

o Wyneb yn wyneb 

o Parodrwydd ac adnewyddu 

o Grwpiau mewn blynyddoedd pontio (blwyddyn 13 ac 11) 

 Lles 

 Arholiadau/asesiadau. 

 

Wythnos 1 - 15 Mawrth 

 

Blwyddyn 11 – wyneb yn wyneb 

 Pob disgybl blwyddyn 11 i dderbyn amserlen bwrpasol wedi'i phersonoli gan adlewyrchu 

eu cryfderau a'u meysydd i'w datblygu. Ymhlith y gweithgareddau a dysgu mae: lles, 

cyflwyno galwedigaethol / ymarferol, gyrfaoedd, unedau pontio, datblygu sgiliau, cyfle i 

ailgysylltu, syrjeri pynciol fesul grwp fynychu (niferoedd i'w cytuno yn amodol ar ofod a 

safle’r ysgol). 

 

Blwyddyn 13 – wyneb yn wyneb 

 Niferoedd isel yn gyffredinol  (llai na 15 dysgwr fesul dosbarth – bydd dysgwyr yn dilyn 

amserlenni arferol).  

 Tu hwnt i amser dysgu/astudio bydd stafelloedd dosbarthu yn cael eu pennu i grwpiau 

neu bydd modd iddynt ddychwelyd adref. 
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Blwyddyn 12 – wyneb yn wyneb lle bo capiasit yn caniatáu 

 Niferoedd yn gyffredinol isel – bydd dysgu o bell yn parhau i sicrhau uniondeb parhad 

dysgu – bydd dysgwyr yn dilyn amserlenni arferol. 

 

Blwyddyn 10 – wyneb yn wyneb lle bo capasiti yn caniatáu  

 Bydd dysgu o bell yn parhau er mwyn sicrhau uniondeb parhad dysgu – bydd mwyafrif y 

dysgwyr yn dilyn amserlenni arferol wedi eu cyfuno gyda prosiect etholiadau. 

 

Blwyddyn 7, 8 and 9 – dysgu o bell/ wyneb yn wyneb lle bo capasiti yn caniatáu  

 Dysgu o bell yn parhau er mwyn sicrhau uniondeb parhad dysgu – bydd dysgwyr yn 

arwain a gwireddu prosiect Minecraft/stadiwm URC – gan ddilyn egwyddorion y Bac i 

ategu heriau menter a chynaliadwyedd byd-eang sy'n adlewyrchu'r pedwar pwrpas 

craidd. 

  

Wythnos 2 - 22 Mawrth 

 

Monitro, gwerthuso ac adolygu’r wythnos flaenorol 

 Cynyddu niferoedd yn dysgu wyneb yn wyneb lle bo capasiti yn caniatáu. 
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Ysgol 4 

 

Ysgol uwchradd 11-16 gyda thua 600 o ddysgwyr ar y gofrestr - tua 100 o'r rhain ym 

Mlwyddyn 11. Mae 20% o ddysgwyr yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, ac mae 

30% o ddysgwyr yn cyrchu cludiant ysgol. 

 

 O fis Hydref 2020, cyflwynwyd yr holl wersi yn gydamserol gyda disgyblion a staff yn 

dilyn eu hamserlen ysgol. O ganlyniad i adborth gan rieni, staff a disgyblion, newidiom 

hyn i gynnwys canran o amser i ddysgwyr weithio'n annibynnol. 

 Newidiwyd yr amserlen yn ddiweddar i ganiatáu seibiannau hirach i ddysgwyr a lleihau 

amser sgrin wrth weithio ar-lein. 

 

Wythnos 1 - 15 Mawrth 

 Blwyddyn 11 yn dychwelyd ac yn dilyn eu hamserlen ysgol. 

 Bydd y diwrnod ysgol yn dychwelyd i'r amserlen a ddilynodd disgyblion cyn y cyfnod clo 

(egwyliau byrrach a chinio), gyda diwrnodau'n dechrau gyda chofrestru (dosbarthiadau 

bach) i gynorthwyo lles. 

 Gweithio gydag adrannau i sicrhau bod cwmpas sgiliau yn briodol ar draws pynciau, ac 

adeiladu fframwaith asesu. 

 Gwersi Addysg Gorfforol (am y pythefnos hwn) i'w defnyddio fel sesiynau astudio dan 

oruchwyliaeth i ddysgwyr ddal i fyny pe dymunent. 

 Gwneir darpariaeth wedi ei gefnogi gan yr UDA ar gyfer dysgwyr sydd wedi ei chael yn 

anodd – bydd hwn yn cael ei darparu trwy gyllid y Rhaglen Dysgu Carlam. 

 Bydd asesiad wedi'i wneud o faint dosbarthiadau. Bydd lleoedd mwy yn cael eu 

defnyddio i ddarparu ar gyfer dosbarthiadau mwy a byddai parthau grwpiau blwyddyn 

eraill hefyd yn cael eu defnyddio yn ystod y dychweliad graddol hwn. 

 Bydd cynlluniau seddi a grëwyd cyn y cyfnod clo yn cael eu hadfer. 

  

Wythnos 2 - 22 Mawrth  

 Dysgwyr Blwyddyn 10 sy’n dilyn cyrsiau Llenyddiaeth Saesneg i ddychwelyd am ddau 

sesiwn o ddysgu wyneb yn wyneb. 
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Pob disgwyl i ddod â phecyn bwyd i’r ysgol a defnyddio’r parthau bwyta oedd wedi eu creu 

eisoes. 

 

 Bydd un sesiwn lles yn cael ei gynnig i bob dysgwr ar sail rota dros y cyfnod o bythefnos 

o 15 Mawrth. Bydd hyn yn cael ei drefnu drwy bennu diwrnodau penodol i 

ddosbarthiadau penodol ac yn cael ei hwyluso gan diwtoriaid dosbarth gyda 

chefnogaeth UDA ac Arweinwyr Cynnydd. Bydd y sesiynau'n cael eu cynnig i bob 

disgybl, gyda'r rhai sy'n methu â mynychu safle'r ysgol gorfforol oherwydd trafnidiaeth 

yn ymuno â’r sesiwn yn fyw ar-lein. 

 Bydd dysgwyr yn eistedd mewn seddi a ddyrannwyd a bydd lleoedd mwy yn cael eu 

defnyddio i sicrhau pellter cymdeithasol lle mae ardaloedd dysgu yn fach. 
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Ysgol 5 

Ysgol 11-16 sy'n gwasanaethu ardal drefol o amddifadedd sylweddol. Tua 900 o 

ddisgyblion - mae 35% ohonynt yn derbyn prydau ysgol am ddim. 

 

Nodau allweddol: 

 Gwella'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion blwyddyn 11, a chynyddu parhad dysgu. 

 Gwella hwyluso dilyniant i AB / cyflogaeth trwy gyflwyno sgiliau / cynnwys hanfodol 

wyneb yn wyneb sydd eu hangen ar gyfer cam nesaf dysgu a datblygu disgyblion - 

agweddau sy'n anoddach eu haddysgu / dysgu o bell. 

 Cynnig dychweliad graddol cadarnhaol / hyderus i ddisgyblion a staff Blwyddyn 11 ar ôl 

cyfnod hir i ffwrdd o'r ysgol. 

 

Sut rydyn ni'n bwriadu cyflawni hyn: 

 Rhannu y mwyafrif o ddosbarthiadau craidd yn ddau grŵp a gosod amser gwersi yn 

erbyn ei gilydd. Er enghraifft, bydd grŵp hanner blwyddyn 11 yn cael gwers Saesneg tra 

bod y lleill yn derbyn gwers Fathemateg ac ati. 

 Ar ddiwrnodau opsiwn, bydd mannau mwy yn cael eu defnyddio ar gyfer grwpiau mwy. 

Byddai grwpiau eraill yn yr ystafelloedd dosbarth. 

 Llunio’r amserlen i ddarparu sesiwn hirach yn y prynhawn; sicrhau bod pynciau 

ymarferol yn y sesiynau hirach yn y prynhawn, gan gynnwys sesiynau lles corfforol i 

bawb. 

 Defnyddio ystafelloedd mwy ar gyfer gwersi grŵp cyfan lle bo hynny'n bosibl – byddwn 

yn defnyddio'r neuadd chwaraeon, y gampfa, y ffreutur a chyfuno ystafelloedd dosbarth 

sy’n gallu cael eu rhannu. 

 Timau Cymorth Disgyblion i ddechrau bob dydd gan hyrwyddo iechyd emosiynol a 

meddyliol cadarnhaol trwy sesiynau lles. 

 Byddwn yn sicrhau bod gan bob disgybl yr amserlen ymhell ymlaen llaw fel eu bod yn 

ail-ymgyfarwyddo â systemau unffordd, gweithdrefnau glanweithio, toiledau ac 

ardaloedd hamdden. Bydd y pennaeth a’r tîm cefnogi disgyblion yn arwain ‘cyfarfod 

agored’ gyda blwyddyn 11 dros Teams cyn iddynt ddychwelyd. 

 Pob disgybl i ddod â phecyn bwyd er mwyn osgoi grwpiau mwy yn y ffreutur. 
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 Ystafelloedd dosbarth wedi'u trefnu'n ofalus gyda chynlluniau eistedd ar gyfer 

disgyblion, fel trefniadau blaenorol; bydd disgyblion wedi eu gwasgaru ar draws yr 

ystafell ddosbarth o ganlyniad i niferoedd is. 

 

Wythnos 1 - 15 Mawrth 

 Dysgwyr Blwyddyn 11 yn cyrraedd am 08.30 ar gyfer sesiynau lles. 

 Gwers 1 yn cychwyn am 08.45 

 Strwythur y dydd i barhau yn debyg i dymor yr hydref, heblaw am amser cinio ychydig 

yn fyrrach gan na fydd angen ciwio yn y ffreutur, a gwers 5 ychydig yn hirach er mwyn 

caniatáu am sesiynau lles corfforol ac ymarferol. 

 

Grwp Llun Mawrth Mercher Iau Gwener 

Blwyddyn 
11 

Diwrnod 
opsiynau 

Pynciau 
craidd 

Pynciau 
craidd 

Pynciau 
craidd 

Diwrnod 
opsiynau 

 
 

  



 

12 
 

Wythnos 2 - 22 Mawrth 

 Mawrth, Mercher, Iau – dysgwyr Blwyddyn 11 i gyrraedd am 09.00, er mwyn lleihau’r 

risg o gymysgu gyda dysgwyr blynyddoedd eraill fydd yn yr Ysgol ar y diwrnod hwnnw. 

 Mynedfa ar wahân ar gyfer grwpiau blynyddoedd gwahanol dydd Mawrth-Iau. 

 Dysgwyr Blwyddyn 7, 8, 9 i gyrraedd am 08:30 ar y diwrnod maent yn yr Ysgol. 

Grwp Llun Mawrth Mercher Iau Gwener 

Blwyddyn 
7 

 
Sesiwn 

ailgydio lles 
08.30-14.55 

   

Blwyddyn 
8 

  
Sesiwn 

ailgydio lles 
08.30-14.55 

  

Blwyddyn 
9 

   
Sesiwn 

ailgydio lles 
08.30-14.55 

 

Blwyddyn 
10 

    
Llenyddiaeth 
Saesneg a 

Lles 

Blwyddyn 
11 

Diwrnod 
opsiynau 

Pynciau 
craidd 

Pynciau 
craidd 

Pynciau 
craidd 

Sesiynau 
ailgydio ar 

gyfer 
unigolion/grw

piau bach 
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Ysgol 6 

 

Ysgol uwchradd 11-18 gyda thua 1,100 o ddysgwyr. Mae'n gwasanaethu dalgylch 

mawr, gyda thua 13% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim. 

 

Rhesymeg: 

 Pan fydd dysgwyr yn dychwelyd, y ffocws fydd eu paratoi ar gyfer y cam nesaf yn eu 

taith academaidd. 

 Bydd athrawon felly yn canolbwyntio ar gyflwyno agweddau ar gyrsiau cyfredol sydd 

wedi bod yn anodd / amhosibl eu haddysgu trwy ddysgu o bell. 

 Mae'r ysgol wedi dewis y model canlynol: 6 diwrnod ar gyfer Blwyddyn 11 - oherwydd 

bod mwy o feysydd cwricwlwm i'w cynnwys - a 4 diwrnod ar gyfer Blwyddyn 13. 

 

Trefniadau ymarferol: 

 Mae dysgu wyneb yn wyneb yn hanfodol, fel arall collir gwerth disgyblion fod ‘ar y safle’. 

 Yn unol â chanllawiau gweithredol diweddaraf, bydd y niferoedd mewn grwpiau addysgu 

yn cael eu lleihau. 

 Lle mae staffio yn caniatáu bydd grwpiau mwy yn cael eu rhannu gyda dau arbenigwr 

pwnc yn cymryd hanner y grŵp yr un. Lle nad yw hyn yn bosibl, bydd grwpiau'n cael eu 

haddysgu mewn lleoliadau amgen e.e. neuadd, neuadd chwaraeon. 

 Bydd grwpiau addysgu llai (yn enwedig Blwyddyn 13) yn cael eu haddysgu fel arfer, 

gyda disgyblion yn cael eu gwasgaru ar draws y stafell ddosbarth i sicrhau bod pellter 

cymdeithasol yn cael ei gynnal. 

 Bydd athrawon sy'n cyrraedd 28 wythnos mamolaeth / sy'n derbyn llythyrau cysgodi yn 

cyflwyno gwersi yn fyw o'r cartref - ysgol i drefnu bod staff yn goruchwylio disgyblion ar y 

safle. 

 Ni ddylai'r newid amserlen gael effaith sylweddol ar ddysgu grwpiau blwyddyn eraill. 

Efallai na fydd athrawon ar gael i gyflwyno ‘gwersi byw’ i rai grwpiau, fodd bynnag bydd 

cynllunio ymlaen llaw yn caniatáu ar gyfer gwneud addasiadau. 

 Ni fydd disgwyl i athrawon weithio ‘ar y safle’ oni bai eu bod yn cyflwyno gwersi byw i 

Flwyddyn 11 a Blwyddyn 13. 

 Oherwydd dibyniaeth yr ysgol ar drafnidiaeth ysgol bydd yn rhaid i sesiynau ailgydio fod 

ar ffurf diwrnodau llawn. 
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Wythnos 1 – 15 Mawrth 

Grŵp 
Llun 

15 Mawrth 
Mawrth 

16 Mawrth 
Mercher 

17 Mawrth 
Iau 

18 Mawrth 
Gwe 

19 Mawrth 

Blwyddyn 
11 

Cymraeg 
Saesneg 

Mathemateg 
Gwyddoniaeth 

Pynciau 
dewisol x 3 
Bagloriaeth 

Cymru/ 
Addysg 

Gorfforol 

Parhau â 
thasgau wedi 
gosod adref 

Parhau â 
thasgau wedi 
gosod adref 

Cymraeg 
Saesneg 

Mathemateg 
Gwyddoniaeth 

Blwyddyn 
13 

  

4 sesiwn – un 
opsiwn ar 

gyfer pob bloc 
 

Amser di-
gyswllt wedi ei 

glustnodi ar 
gyfer y 

Bagloriaeth 
Cymru 

 
Parhau â 

thasgau wedi 
gosod adref 

 

Wythnos 2 – 22 Mawrth 

Grŵp 
Llun 

22 Mawrth 
Mawrth 

23 Mawrth 
Mercher 

24 Mawrth 
Iau 

25 Mawrth 
Gwe 

26 Mawrth 

Blwyddyn 
7 

   

Cymraeg 
Saesneg 

Mathemateg 
Gwyddoniaeth 

Lles 

 

Blwyddyn 
8 

    

Cymraeg 
Saesneg 

Mathemateg 
Gwyddoniaeth 

Lles 

Blwyddyn 
9 

  

Diwrnod blasu: 
gwersi awr 

fesul pwnc ar 
draws pynciau 

dewisol Bl 
10/11 

  

Blwyddyn 
10 

 
7 sesiwn,  
Cymraeg 
Saesneg 
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Mathemateg 
Gwyddoniaeth 

3 pwnc 
dewisol 

Blwyddyn 
11 

Pynciau 
dewisol x 3 
Bagloriaeth 

Cymru/ 
Addysg 

Gorfforol 

    

Blwyddyn 
12 

 

4 sesiwn – un 
ar gyfer bob 
bloc pwnc 
dewisol 

   

Blwyddyn 
13 

 
 
 

Sesiwn galw 
heibio 

Bagloriaeth 
Cymru 

  

 
 


