Arfer orau

Ysgol Llandwrog, Gwynedd
Nifer y disgyblion: 73
Ystod oedran : 3-11 oed
Dyddiad arolygiad Estyn: Medi 2011
Roedd amser cinio yn gyfnod trafferthus i’r
plant ac i’r staff. Rhai o’r pryderon oedd:
• dim digon o le i eistedd/ symud o gwmpas;
• disgwyl yn hir i gael mynd allan ar ôl gorffen
bwyta; ac
• annhegwch wrth rannu bwyd/cyfrifoldebau.

Maes arfer sy’n arwain y sector a
nodwyd yn ystod yr arolygiad ac sy’n
berthnasol i ddangosydd ansawdd
penodol:
Cwestiwn Allweddol: 1
Dangosydd Ansawdd: Lles
Agwedd: Gwaith y Grwp Maeth
Cyd-destun a chefndir i arfer sy’n
arwain y sector
Y ffordd gadarnhaol mae’r grŵp maeth wedi
ceisio datrys problem benodol, gan ymchwilio
ac ymateb i farn eu cyd-ddisgyblion.

Disgrifiad o natur strategaeth neu
weithgaredd:
Cred yr ysgol yn gryf mewn rhoi llais i bob
plentyn. Mae’r arfer o gynnig clust i wrando, â’r
gwaith amser cylch drwy’r ysgol yn rhoi hyder i’r
plant leisio barn a gwybod bod ‘na wrandawiad
i unrhyw bryder. Yn ystod y blynyddoedd
diwethaf, mae’r ysgol wedi mwy na dyblu yn ei
maint. O ganlyniad, bu rhaid cynnal dosbarth yn
neuadd yr ysgol -man lle cynhelir amrywiaeth
eang o weithgareddau yn ogystal â chael cinio
dyddiol yno.

O ganlyniad, bu ymdeimlad o rwystredigaeth
oedd yn parhau allan adeg egwyl cinio. Yn
aml roedd y chwarae yn troi’n gweryl a byddai
hyn parhau at gychwyn gwaith y prynhawn.
Bu rhaid i’r athrawon gychwyn sawl sesiwn
ddechrau’r prynhawn gydag amser cylch i
drafod a datrys problemau. Ar gais criw o’r
plant hŷn ffurfiwyd grŵp maeth i weld os oedd
modd gwella’r sefyllfa.
Camau gweithredu:
• Holiadur i’r plant ynglŷn ag agweddau
cadarnhaol/ negyddol amser cinio yn y
neuadd a thu allan ar y buarth.
• Plant yn ymgeisio yn ffurfiol i fod yn aelod o’r
grŵp maeth.
• Penderfynu ar y cyd beth fyddai
cyfansoddiad y grŵp, sawl aelod, oedran,
rhai yn cael cinio ysgol, bocs bwyd,
anghenion bwyd ychwanegol.
• Trafod a threfnu pwrpas ac effaith posib yn
y grŵp.
• Paratoi holiadur am y fwydlen ysgol, hoff a
cas brydau a’u dadansoddi.
• Cynnal cyfarfod ffurfiol gyda phennaeth y
gwasanaethau masnachol a chogyddes yr
ysgol, cyfle i holi a rhannu syniadau.
• Trafod gyda’r pennaeth am newidiadau i’r
cyfnod amser cinio.
• Cyflwyniad i’r
Llywodraethwyr
“Mae
ar y broses â’r
gwaith y grŵp yn
canfyddiadau.
cyfrannu’n effeithiol
O ganlyniad
i’r ymchwil a’r
dadansoddi,
penderfynodd yr
ysgol i weithredu ar

iawn tuag at godi a
chynnal safonau lles ar
draws yr ysgol”

argymhellion y grŵp trwy:
1. Ail-osod y neuadd dros yr awr ginio;
2. Newid rheolau ynglŷn â phwy oedd yn
eistedd ble;
3. Dau gymhorthydd yn cael eu cinio chwarter
awr ynghynt ac felly goruchwyliaeth allan
ar y buarth o 12.15 ymlaen. Y plant yn cael
mynd allan yn syth ar ôl gorffen eu bwyd;
4. Grwpiau yn chwarae gemau buarth, 3
gêm dan oruchwyliaeth y cymorthyddion.
Cyfansoddiad y grwpiau yn newid yn
wythnosol, y gemau yn ddyddiol.
5. Cinio rhyngwladol wedi ei drefnu bob hanner
tymor Sbaeneg, Ffrangeg i gyd-fynd â
gwaith y tymor.
Daeth cynghorau dwy ysgol gyfagos i ymweld
â’r ysgol i ddysgu mwy am waith y grŵp.

Pa effaith mae’r gwaith hwn wedi’i
chael ar ddarpariaeth a safonau dysgwyr?
•

•

Mae gwaith y grŵp â’r ymrwymiad iddo gan
y plant yn gyffredinol yn cyfrannu’n effeithiol
iawn tuag at godi a chynnal safonau lles ar
draws yr ysgol.
Mae’ gallu’r disgyblion i ystyried safbwyntiau
eraill, trefnu ymchwiliadau, dadansoddi’r
dystiolaeth a gwneud penderfyniadau yn
dda iawn.

