


Cyfle

Mae Ysgol Sian Siôr yn Ysgol dan Gymorth yr Eglwys ac fe’i sefydlwyd yn 1856.

Nod yr ysgol yw gwasanaethu ei chymuned drwy ddarparu addysg o'r ansawdd uchaf yng nghyd-destun cred ac ymarfer
Cristnogol. Mae'n annog dealltwriaeth o ystyr ac arwyddocâd ffydd, ac yn hyrwyddo gwerthoedd Cristnogol drwy’r profiad
mae’n ei gynnig i’r holl ddisgyblion. Mae gennym ni 175 o deuluoedd yn ein hysgol (245 o blant) Mae 17 cenedl yn cael eu
cynrychioli yn yr ysgol, tra bod 17% o'n plant yn siarad iaith arall heblaw'r Gymraeg.

Yn Ysgol San Sior rydym ni’n darparu cwricwlwm ysgogol a heriol, yn grymuso plant i feddwl drostyn nhw eu hunain ac i ragori
ar eu disgwyliadau; rydym ni’n cydnabod cyfyngiadau’r ystafell ddosbarth fel amgylchedd dysgu a’r cyfleoedd mae’r
amgylchedd ehangach yn eu cyflwyno.
Mae ein hamgylchoedd yn cynnig amgylchedd dysgu cyfoethog ac amrywiol sy'n ategu gwaith yr ystafell ddosbarth dan do.
Mae pysgodyn aur yr ysgol wedi cael ei ddisodli gan gameleonod, madfallod monitor, ieir, crwbanod, gecoaid o bob math a
llyffantod egsotig maint soseri.
Ein nod yw rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i bob disgybl gan gynnwys Steve Backshall, David Attenborough a Iolo Williams y
genhedlaeth nesaf i allu dod yn ddinasyddion cyfrifol a gweithredol wrth iddyn nhw symud ymlaen i gam nesaf eu haddysg.

Cyfleoedd



Ein Gweledigaeth

Yn San Siôr rydym ni’n cydbwyso

gofynion y cwricwlwm ar yr un pryd â

rhoi cyfleoedd i blant gael cymaint o

brofiadau uniongyrchol â phosib.

Rydym ni’n credu y gall defnyddio’r

byd naturiol fel adnodd arwain at

safonau uchel lle mae plant yn

ymfalchïo yng Nghymru a’r byd o’u

cwmpas ac yn teimlo cariad at

ddysgu.

Trwy gwricwlwm creadigol ac

uchelgeisiol rydym ni’n meithrin ac yn

datblygu ein disgyblion i feddwl

drostyn nhw eu hunain ac i ragori ar

eu disgwyliadau; rydym ni’n

cydnabod cyfyngiadau 4 wal yr

ystafell ddosbarth fel amgylchedd

dysgu a’r cyfleoedd mae’r

amgylchedd ehangach yn eu

cyflwyno.

Mae gwerthoedd Cristnogol yn sail i’n hymagwedd tuag at y

cwricwlwm wrth i ni feithrin dealltwriaeth well o ffydd drwy brofiadau

uniongyrchol o’r byd naturiol. Rydym ni’n annog ac yn hyrwyddo

sgiliau entrepreneuraidd sy’n datblygu natur greadigol pob plentyn

gan eu caniatáu i gyrraedd eu llawn botensial a dod yn ddinasyddion

gwybodus yn foesegol o Gymru a’r Byd.



Fe wnaethom ni ofyn i'n cymuned ysgol beth 
oedd yn dod i’w meddwl nhw pan oedden 
nhw'n meddwl am ein hysgol ...

‘Mae gen ti ymennydd yn dy 

ben.

Mae gen ti draed yn dy 

esgidiau.

Galli lywio dy hun

I ba bynnag Gyfeiriad rwyt ti 
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Mae ein Gwerthoedd Craidd wrth wraidd cwricwlwm Ysbrydoledig a Chreadigol.
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Parch

Mae caredigrwydd yn rhan annatod o ethos yr ysgol ac mae’n deillio o'n ffydd Gristnogol. Rydym ni’n
annog ein disgyblion i weld y gorau mewn eraill pan nad ydyn nhw’n gallu ei weld ynddyn nhw eu
hunain. Mae gan bob dosbarth lyfr caredigrwydd i ddathlu gweithredoedd o garedigrwydd ar hap sy’n
cael eu gweld yn yr ysgol ac o amgylch yr ysgol.
Caredigrwydd yw’r iaith mae’r byddar yn gallu ei chlywed ac mae’r dall yn gallu ei gweld.

Caredigrwydd

Rydym ni’n dysgu ein disgyblion
mai parch yw’r gallu i nodi a
gwerthfawrogi hawliau,
credoau, arferion, a
gwahaniaethau pobl eraill.
Rydym ni hefyd yn annog
pwysigrwydd hunan-barch.
Mae’r plant yn deall, drwy
barchu eu hunain, y bydd eraill
yn dangos parch yn ôl

Mae cynaliadwyedd wedi bod yn
werth drwy gydol yr ysgol erioed ac
mae wedi’i wreiddio ym mhopeth y
byddwn ni’n ei wneud. Mae wedi’i
blethu i bob agwedd ar fywyd ysgol
ac mae hyd yn oed y disgyblion
ieuengaf yn sylweddoli bod y
newidiadau bach y gallwn ni eu
gwneud yn cael effaith. Mae'r syniad
o 'Un Blaned' yn hollbwysig i bob
disgybl yn San Sior. Nid oes 'Planed
B'.

Amgylcheddol



Creadigol ac Uchelgeisiol

Mentrus

Mae ein plant bob amser yn barod i gychwyn ar fentrau
newydd. Trwy fentrau dosbarth mae ein disgyblion yn cael eu
hannog i ddangos menter, penderfyniad, dyfalbarhad, angerdd a
hyblygrwydd.

Trwy gwricwlwm creadigol ac uchelgeisiol
rydym ni’n meithrin ac yn datblygu ein
disgyblion i feddwl drostyn nhw eu hunain ac i
ragori ar eu disgwyliadau; rydym ni’n cydnabod
cyfyngiadau’r ystafell ddosbarth fel amgylchedd
dysgu a’r cyfleoedd mae’r amgylchedd
ehangach yn eu cyflwyno.

Unigryw

Hapus

Nid oes unrhyw beth yn ‘gyffredin’ am San 
Siôr.
Mae’r athrawon yn meddwl yn ‘greadigol’ ac
mae’r cameleonod, madfallod monitor,
brogaod dringol, ieir a gwenyn yn ychwanegu
dimensiwn anarferol a phwysig i’r addysg sy’n
cael ei gynnig

Mae plentyn sy’n dysgu yn blentyn
hapus. Rydym ni’n annog pob plentyn i
ddarganfod eu doniau drwy roi
amrywiaeth o gyfleoedd iddyn nhw. Yng
ngeiriau Dr Seuss - ‘Chwilfrydedd - gall
eich arwain chi i unrhyw le!’



Elfennau rydym ni’n arbennig o falch ohonyn nhw ac sy’n gwneud ein hysgol yn wych...

Wythnos 
Amgylcheddol

Cymraeg Gofalgar a 
Llesiant

Creadigrw
ydd

Caredigr
wydd

Menter



Mae’r ysgol yn hyrwyddo sgiliau 
entrepreneuraidd drwy greu partneriaethau 
gyda busnesau lleol. Mae’r ysgol wedi ennill 
Gwobr ‘Menter Cynradd Gorau’ Llywodraeth 
Cynulliad Cymru ar gyfer menter arloesol 
‘Wyau San Siôr’ yn ogystal â Gwobr Ymgysylltu 
Busnes.  Yn fwy diweddar mae busnes ‘Bee 
Mindful’ yr ysgol wedi rhagori wrth gysylltu 
gwenyn yr ysgol gyda mentrau llesiant. 

Rydym ni’n cydbwyso gofynion y cwricwlwm 
ac ar yr un pryd yn rhoi cyfleoedd i blant gael 
cymaint o brofiadau uniongyrchol ag sy’n 
bosibl ac yn credu bod y defnydd o’r byd 
naturiol fel adnodd yn gallu arwain at safonau 
uchel lle mae plant yn ymfalchïo yn y byd o’u 
cwmpas ac yn profi cariad at ddysgu.

“Dyweda wrtha i, ac mi wnaf fi anghofio...Dangosa i mi, ac fe wnaf fi gofio...Gad i 
mi ei wneud, ac fe wnaf fi ddeall”

Mae menter wrth wraidd ein cwricwlwm. 



Mêl San Siôr

Danteithion 
Haulfre 

Gwenyn 
Gofalgar

Wyau 
San Siôr

Tatws
Conwy 

Sŵ San Siôr

Celf wedi’i 
Ysbrydoli gan y 
Môr & Bomiau 

Gwenyn

Ember Art

Cardiau Bach 
Enlli

Caban Celf

Cyfranwyr Creadigol Mentrus

Siytni 
San Siôr

Mae mentrau ein hysgolion wrth wraidd ein cwricwlwm creadigol

Dant y Llew
Mêl Figan



Mae mentrau ein hysgolion wrth wraidd ein cwricwlwm creadigol

Cyfranwyr Creadigol Mentrus

Wyau San Siôr – dros 115,000 o 
wyau wedi'u cynhyrchu a’r unig 
ysgol yng Nghymru wedi’u 
chofrestru i werthu wyau'n 
fasnachol

Mêl San Siôr – 14 cwch 
gwenyn yng ngwenynfa yr 
ysgol yn cynhyrchu mêl 
sy’n cael ei werthu o’r 
ysgol

Gwenyn Gofalgar – Mae Blwyddyn 2 yn cael eu 
hysbrydoli gan wenyn yr ysgol ac yn creu cerddi 
gyda negeseuon cadarnhaol i gefnogi iechyd 
meddwl cadarnhaol. Ychwanegu cynnyrch 
newydd bob blwyddyn tra’n cefnogi elusennau 
Iechyd Meddwl

Tatws Conwy – Mae’r dosbarth 
derbyn wrth eu boddau’n 
baeddu eu dwylo a gwerthu eu 
cynhaeaf o datws ond 
arhoswch nes i chi drio ein Mêl 
Dant y Llew Figan!

Danteithiol Haulfre - Mae 
Blwyddyn 3 yn pwyso ac yn mesur 
cynhwysion ar gyfer eu 
hamrywiaeth ‘danteithion di-ri o’n 
hysgol ni’ 

Celf Ember – addurniadau 
pyrograffeg Blwyddyn 4 gyda 
negeseuon calonogol. Mae 
Gafr Y Gogarth yn werthwr 
penigamp

Celf wedi’i Ysbrydoli gan y Môr – tra'n 
astudio llygredd plastig cafodd Blwyddyn 

5 eu hysbrydoli i greu cynhyrchion i 
dynnu sylw at faterion amgylcheddol. 
Mae’r cynnyrch diweddaraf i helpu ein 

gwenyn = Bomiau Gwenyn!

Cardiau Bach Enlli – Mae 
blwyddyn 6 yn cerfio dyluniadau 

gwahanol i linoliwm ac yn 
defnyddio'r wasg argraffu llaw 

sydd yn y dosbarth i greu 
argraffiadau cyfyngedig o gardiau

Caban Celf – Mae menter 'mwydod poeni' 
Blwyddyn 1 yn eithaf unigryw ac yn helpu i 
fynd i'r afael â phryder a gorbryder

Sŵ San Siôr – Mae’r plant yn cynnig gweithdai i 
grwpiau sy’n ymweld ar gadwraeth ac addasu 
gan ddefnyddio’r anifeiliaid ym milodfa’r ysgol 
sy’n amrywio o gameleonod i frogaod driongl

Siytni 
San Siôr - Mae afalau o berllan yr 

ysgol yn cael eu cynaeafu i 
wneud y siytni 'siarp' yma sy'n 

cael ei werthu'n lleol

Busnes Bodnant - Mae ein 
dosbarth Meithrin yn gwneud 
placiau enw ar gyfer drysau 
ystafell wely gan ddefnyddio 
byrddau ewyn



System AAY 
newydd

Mae Lles, Ymwybyddiaeth Ofalgar a Gweddigarwch ar flaen y gad yn ein
cwricwlwm ac mae'n agwedd annatod i'n cynllunio. Mae Cysylltu yn ddull lles
arloesol sy'n canolbwyntio ar helpu myfyrwyr i reoli meddyliau, teimladau ac
ymddygiad

Rydym ni’n ysgol gynhwysol. Mae ein gwerthoedd Cristnogol yn golygu ein bod ni’n croesawu, yn cefnogi ac yn meithrin pawb 
sy’n dod drwy ein drysau.
Rydym ni’n amrywio gwersi er mwyn diwallu anghenion ein holl ddysgwyr. Gellir cael cymorth gan ein Cydlynydd Anghenion
Dysgu Ychwanegol ar gyfer disgyblion a allai wedyn elwa o ymyrraeth ychwanegol wedi’i deilwra. Ein nod yw bod yr holl blant
yn mwynhau eu hamser yn ein hysgol, yn teimo eu bod nhw’n cael eu cefnogi, eu herio ac yn y pen draw eu bod nhw’n
cyrraedd eu llawn botensial.

https://www.youtube.com/watch?v=zGqUdATKI6E


Un o’r 7 nod llesiant - Cymru gyda diwylliant
bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus - lle
rydym ni’n cael llawer o gyfleoedd i wneud
gwahanol bethau a lle gall nifer o bobl siarad
Cymraeg

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae ein dysgwyr yn dod o groestoriad o gymunedau
dwyieithog a byddwn yn meithrin ein dysgwyr i gyfrannu’n
hyderus i fywyd eu cymuned leol. Rydym ni’n ymfalchïo yn
ein gwybodaeth am gefndir ieithyddol a gallu pob un o’n
dysgwyr ac yn datblygu eu sgiliau i ddefnyddio’r iaith
Gymraeg ac ieithoedd eraill yn eu dysgu a’u bywydau bob
dydd.

Mae dysgwyr yn Ysgol San Siôr yn ymwybodol o’u hanes lleol
a hanes Cymru, gan werthfawrogi diwylliant Cymreig, i’w
harfogi fel dinasyddion Cymru a’r byd.



Gafr Galluog

Gwenynen Wybodus

Hebog Hyderus

Madfall Mentrus

Mae’r pedwar diben yn dangos ein gweledigaeth a’n dyhead cyffredin ar gyfer pob dysgwr yn Ysgol San Siôr. Wrth gyflawni’r

rhain, rydym ni’n gosod disgwyliadau uchel i bawb, yn hybu llesiant, yn mynd i’r afael ag anwybodaeth a cham-wybodaeth, ac

yn annog ymgysylltu beirniadol a dinesig. Mae cwricwlwm ein hysgol yn cynnwys popeth mae dysgwyr yn ei brofi wrth geisio

cyflawni’r pedwar diben. Nid yr hyn rydym ni’n ei ddysgu’n unig, ond sut rydym ni’n ei ddysgu, ac yn hollbwysig, pam ein bod

ni’n ei ddysgu. Mae’r anifeiliaid canlynol yn cynrychioli elfennau o’r 4 diben



Gafr Galluog

Dysgwyr Galluog Uchelgeisiol

Mae pob plentyn yn gyfarwydd â Geifr y

Gogarth. Maen nhw'n greaduriaid gwydn

ac yn sicr mae’n ymddangos eu bod nhw’n

mwynhau her. Yn enwedig wrth iddyn nhw

geisio gweithio allan sut i ddod ar gae ein

hysgol! Dyna pam y gwnaethon ni ddewis

yr afr fel anifail ‘uchelgeisiol a galluog’.

Gwenynen Wybodus

Dinasyddion Gwybodus Moesegol

Mae gan ein hysgol wenynfa gyda 14 o gychod gwenyn.

O’r holl greaduriaid, siawns fod gwenyn yn cyfleu

‘democratiaeth, ymgysylltu cymunedol a

chynaliadwyedd ein planed’. Cydrannau holl bwysig

'Dinasyddion Gwybodus Moesegol'

Madfall Mentrus 

Cyfranwyr Creadigol Mentrus

O'r holl anifeiliaid yn sŵ ein hysgol y cameleon sy'n

fwyaf creadigol ohonyn nhw i gyd. Mae'r plant

wrth eu bodd yn ei wylio'n newid lliw yn dibynnu

ar ei hwyliau. Dyma pam y gwnaethon ni ddewis y

fadfall hon i gynrychioli ‘creadigrwydd a mynegi

syniadau ac emosiwn.’

Hebog Hyderus  

Unigolion Hyderus Iach

Rydym ni’n ffodus o fyw ar waelod Y Gogarth ac un swn

cyfarwydd yw sgrechian hebogesau tramor sy’n nythu.

Siawns nad oes gwell ymgeisydd i gynrychioli 'hyder ac

annibyniaeth.'

Mae pob un o'r 4 diben yn gysylltiedig â chymeriad



Pam wnaeth ein hathrawon benderfynu bod yn athrawon?

Oherwydd mae bod yn wybodus yn 

rhoi dealltwriaeth; mae deall yn creu 
rhyfeddodI ysbrydoli a chyffroi plant a 

meithrin cariad at ddysgu

Rydw i’n dysgu am fy mod i 
eisiau ysbrydoli plant a theimlo 
llawenydd o’u gweld nhw’n 
tyfu a chyflawni eu nodau.

Fe wnaeth athrawes gyffwrdd fy nghalon pan 

oeddwn i’n 10 mlwydd oed a gwneud i mi gredu 

y gallwn i lwyddo. O'r eiliad honno, fe wnes i 

benderfynu pe gallwn i wneud yr un peth, a 

chyffwrdd â chymaint o galonnau bach ag y 
gallwn i, yna byddaf wedi llwyddo mewn bywyd.

I roi taith addysgol gyffrous 

a hwyliog i ddisgyblion

Er mwyn helpu disgyblion i ddeall 

pwysigrwydd bod yn unigolion ac 

iddyn nhw wybod na fyddwn ni’n 

anghofio amdanyn nhw

Rydw i’n dysgu am ei fod 

yn hwyl ac mae bob dydd 

yn wahanol.

Am yr amrywiaeth mae 
plant yn ei gynnig. Nid 
oes yr un diwrnod byth 
yr un fath.

Dyweda wrtha i, ac mi wnaf fi anghofio...
Dangosa i mi, ac fe wnaf fi gofio...

Gad i mi ei wneud, ac fe wnaf fi ddeall

I ysbrydoli, 

arwain a 

gwneud 

dysgu yn 

hwyl!

I wneud gwahaniaeth! Fel nad 

yw cenedlaethau'r dyfodol yn 

cael yr un addysg a gefais i!

I ysbrydoli cariad tuag at y byd 

naturiol a chyfrifoldeb dros ein 

hamgylchedd

Rydw i wrth fy modd yn bod o 
gwmpas plant, gweld munudau pan 
fo’r geiniog yn disgyn a theimlo fy 
mod i’n gwneud gwahaniaeth. Nid 
oes diwrnod yn mynd heibio pan 
nad ydyn nhw’n gwneud i mi wenu.



Ysgol San Siôr

Ein Hadduned Ysgol Un Byd

Byddwn gwneud y peth iawn, nid i gael cydnabyddiaeth, ond am y rhesymau iawn

Byddwn ni’n gwneud yn siŵr bod ein gweithredoedd yn well na geiriau

Ni fyddwn ni’n gofyn i unrhyw un wneud unrhyw beth nad ydym ni’n barod i’w wneud ein hunain

Byddwn ni’n dangos gofal a pharch tuag at bawb, gan gynnwys ni ein hunain

Byddwn ni’n fodelau rôl da ac yn modelu moesau da

Byddwn ni'n ymddiried mewn eraill ac yn trin eraill fel rydyn ni'n disgwyl cael ein trin

Byddwn ni’n meddwl cyn i ni weithredu

Byddwn ni’n gwerthfawrogi popeth sydd gennym ni ac yn rhannu pan fyddwn ni’n gallu

Byddwn ni’n defnyddio ein dwylo i ddangos caredigrwydd a chyfeillgarwch ac yn parchu gofod personol 

y naill a’r llall.

“Caredigrwydd yw’r iaith mae’r byddar yn gallu ei chlywed ac mae’r dall yn gallu ei gweld.” 




