
CYNGOR YSGOL PENWEDDIG 
Aelodau: 
7 Haf Evans/Dylan Skym 
8 Nils Margraaf Turley/Luned Owens 
9 Milly McAvoy/Aaron Cowdy 
10 Gwenno Thomas/Josh Oliver 
11 Mirain Griffiths/Jake Albrighton 
12 Siriol Dafis 
13 Kelsey Thompson/Rhodri James 
 



PWYLLGOR ECO PENWEDDIG 
Aelodau: 
Dewi Davies 
Erin Gruffudd 
Guto Lewis 
Mali Lewis 
Joey De Souza 
Brandon Weaver 
Caredig Ap Tomos 
Mae angen gwirfoddolwyr gyda’r ardd! 



YMWELIAD AG YSGOL MORGAN LLWYD 
WRECSAM 
 
Ym mis Ionawr, aeth y Cyngor Ysgol i fyny 
i Wrecsam yn bennaf i edrych ar y system 
di- arian yn y ffreutur er mwyn ystyried 
hyn ar gyfer Penweddig. 
 
Dyma luniau o’r ymweliad: 
 
 

















Yn dilyn yr ymweliad, trafodwyd y syniad o 
system di-arian ym Mhenweddig. 
Penderfynwyd i beidio â mabwysiadu’r 
system ym Mhenweddig oherwydd y gost. 
Nid oedd aelodau’r Cyngor Ysgol yn meddwl 
ei fod yn cynnig gwerth am arian. 
Penderfynwyd y byddai’n well ffocysu ar 
wella safonau’r bwyd a sicrhau cysondeb 
safon bwyd. Ym Morgan Llwyd oedd 13 
aelod o staff i weini ar tua 500 o 
ddisgyblion a 5 til i dalu. Ym Mhenweddig 
mae yna 7 aelod o staff ar y mwyaf a 3 til, 
2 ar adegau.  Roedd y Cyngor Ysgol o’r farn 
mai dyma’r hyn sydd angen ei newid fwyaf. 
 
 



HOLIADUR FFREUTUR 

Mae angen inni gael eich barn am 
y safonau yn y ffreutur. 
Cymrwch yr holiadur o ddifrif os 
gwelwch yn dda. 



ADRODDIAD CYNGHORAU YSGOL 
 

CEREDIGION 



Dyma Adroddiad o’r Gynhadledd 
Cynghorau Ysgol lle bu bron 100 o 

ddysgwyr o bob ysgol uwchradd yn 
trafod rhai materion pwysig. Dewiswyd 

y pynciau trafod trwy’r canlynol: 
holiadur lles blynyddol (tua 1000 o 

ymatebion), materion a chodwyd yn 
ystod y flwyddyn, a mater a dewiswyd 
ar y diwrnod gan ein Cynghorau Ysgol 



 
Dosbarthwyd copïau caled o'r 

adroddiad gan roi copi i'r Pennaeth, Y 
Corff Llywodraethol, Y Cyngor Ysgol ac 

un i'r ystafell athrawon.  
Ym Mhenweddig rhoddwyd o leiaf un 

copi i bob ystafell ddosbarth. 
Mae’n bwysig darllen yr adroddiad gan 
ei fod yn cyfeirio at faterion sy’n eich 

effeithio chi. 
  
 



PWYLLGOR ECO 
 
Rhoddwyd meinciau yn ardal y quad a 
biniau allan ar y caeau. 
 
Bûm yn rhan o’r cynllun Morrisons 
“Let’s grow” a drwy’r cynllun cafwyd 
gwelyau pren, hadau a chompost i 
blannu planhigion. Mae angen help 
gan wirfoddolwyr i blannu. 
Dewch i’n gweld ar ddiwedd y 
gwasanaeth os ydych yn meddwl y 
gallech helpu. 





 
 
 
 
 
 
 
 

DVD “Getting the low down” 
gan yr Adran Iechyd Meddwl, Hywel 

Dda 
 

Edrychodd grŵp bach ar y DVD sy’n 
cael ei argymell gan Lywodraeth Cymru 

ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau. 
Mae’n sôn yn bennaf am ymdopi gyda 

straen a phryder. Gwrandewch ar y 
sylwadau. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polisïau pwysig 
 
Mentora blwyddyn 10 ac 11 gyda’u 
hathrawon dosbarth 
 
Ffurflen Gwrth-fwlio Penweddig 
 
Mae’r uchod yn faterion pwysig caiff 
eu trafod yn y CY yn ogystal â gan Corff 
Llywodraethol yr ysgol 
 
 
 
 



 
 

Mae’r Cyngor Ysgol angen eich 
cymorth. 

 
 

• Os ydych yn gallu cynorthwyo mewn unrhyw 
ffordd, mae croeso i chi siarad gyda ni. 

 

• Diolch am wrando 


