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1. Ysgol bob oed newydd 
Ym mis Medi 2022 byddwn yn ailagor fel ysgol bob oed newydd. Unwaith y bydd gennym 
wybodaeth am bethau fel gwisg ysgol, bydd y rhain yn cael eu cyfleu i chi.  

2. Sut ydw i’n gwneud cais am le yn Ysgol Uwchradd Caereinion? 
Mae plant yn cael eu derbyn i ysgolion uwchradd ar ddechrau Blwyddyn 7. Rhaid i chi 
wneud cais ar-lein am le mewn un o ysgolion uwchradd Powys rhwng dydd Llun, 20 Medi 
2021 a dydd Gwener, 12 Tachwedd 2021 trwy ymweld â gwefan Powys.  
https://cy.powys.gov.uk/article/7627/Gwneud-Cais-am-Le-Mewn-Ysgol 
Bydd rhieni/gofalwyr yn derbyn e-bost ar ddydd Mawrth, 1 Mawrth 2022 yn rhoi gwybod 
a ydym wedi dyrannu lle i’w plentyn yn yr ysgol o’u dewis cyntaf.  

3. Sut allwn ni weld yr ysgol? 
Eleni yn anffodus, unwaith eto, ni allwn gynnal ein noson agored flynyddol ar gyfer 
disgyblion blwyddyn 5 a 6 a’u rhieni. Serch hynny, rydym wedi cynhyrchu rhith-daith fel 
eich bod yn gallu edrych o gwmpas yr ysgol a chwrdd â rhai o’n disgyblion blwyddyn 7 
presennol. 
Gallwch gael manylion cyswllt yr ysgol ar ein cyfryngau cymdeithasol ynghyd a 
gwybodaeth am fywyd yn yr ysgol yn ein llyfryn croeso.  Anfonwch ebost atom i 
induction@caer-hs.powys.sch.uk  os hoffech gael copi electronig o’r llyfryn.   
Os hoffech ymweld â’r ysgol, gellir trefnu hyn o 4yh ymlaen (ar ôl y diwrnod ysgol) trwy 
gysylltu â'r ysgol. 
4. Sut ydw i’n cysylltu â’r ysgol? 

Mae sawl ffordd o gysylltu â ni: 
Ffôn: (01938) 810888 
Ebost: office@caer-hs.powys.sch.uk / induction@caer-hs.powys.sch.uk 

5. Gyda phwy ddylwn i siarad am drosglwyddo i Flwyddyn 7? 
Mr Sam Andrew yw Pennaeth Blwyddyn 7 a dyma'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw 
gwestiynau ynghylch yr ysgol, blwyddyn 7 a phontio. 
Mrs Gwyneth Phillips yw Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCO). 
Gellir cysylltu â Mr Andrew a Mrs Phillips yn yr Ysgol Uwchradd trwy'r rhif ffôn a'r 
cyfeiriad e-bost a restrir uchod. 

6. 
A fydd fy mhlentyn yn cael dod i'r Ysgol Uwchradd cyn iddo ddechrau ym 
Mlwyddyn 7? 

Ym mis Gorffennaf rydym yn cynnal ein diwrnodau sefydlu Blwyddyn 6 ar gyfer y 
disgyblion hynny a fydd yn mynychu Ysgol Uwchradd Caereinion ym mis Medi 2022. Yn 
ystod y dyddiau hyn bydd disgyblion Blwyddyn 6 yn cael cyfle i ddod i'r ysgol uwchradd a 
phrofi diwrnod fel disgybl yn Ysgol Uwchradd Caereinion. Bydd hyn yn cynnwys cwrdd â 
rhai o'r athrawon, cael gwersi rhagarweiniol a chwrdd â phobl yn eu grŵp tiwtor / 
dosbarth newydd yn barod ar gyfer mis Medi. 

7. Sut mae'r grwpiau tiwtor yn cael eu penderfynu? 
Mae'n rhaid i ni ystyried llawer o wahanol bwyntiau cyn penderfynu ar grwpiau tiwtor. Lle 
bo modd, cedwir grwpiau cyfeillgarwch gyda'i gilydd yn ogystal â disgyblion o ysgolion 
cynradd llai neu lle mae gennym garfan lai. Rydym yn gweithio'n agos gydag athrawon a 
phenaethiaid Blwyddyn 6 i sicrhau bod gennym y wybodaeth briodol wrth benderfynu ar 
y grwpiau tiwtoriaid. Bydd pob grŵp tiwtor yn cynnwys cymysgedd o wahanol ysgolion 
cynradd. 
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8. A fydd fy mhlentyn yn yr un dosbarth â'i ffrindiau? 
Lle bo modd, rydym yn ceisio cadw grwpiau cyfeillgarwch gyda'i gilydd gan ein bod yn 
teimlo bod hyn yn fuddiol ar gyfer y broses drosglwyddo. Rydym yn casglu’r wybodaeth 
hon gan eu hathrawon ysgol gynradd cyn mis Medi.  

9. Sut mae Blwyddyn 7 yn cael eu dysgu? 
Mae dwy ffrwd yn Ysgol Uwchradd Caereinion, Cymraeg a Saesneg. Bydd disgyblion 
cyfrwng Cymraeg yn cael eu haddysgu o fewn eu grŵp tiwtoriaid ac yn cael eu haddysgu 
trwy gyfrwng y Gymraeg yn y mwyafrif o bynciau. Yr eithriad naturiol i hyn yw Saesneg a 
Ffrangeg. 
Bydd disgyblion cyfrwng Saesneg yn cael eu haddysgu o fewn eu grŵp tiwtoriaid ac yn 
cael eu haddysgu trwy gyfrwng Saesneg ym mhob pwnc. 
Addysgir Blwyddyn 7 fel grŵp tiwtor (gallu cymysg) ar gyfer pob pwnc gan ein bod yn 
teimlo bod hyn yn helpu disgyblion ymhellach gyda'r broses drosglwyddo ac yn caniatáu i 
athrawon ddod i adnabod eich plentyn. 
Ym mis Mawrth, mae Blwyddyn 7 yn sefyll arholiadau mewn rhai pynciau.  Defnyddir y 
canlyniadau i osod disgyblion ym Mlwyddyn 8. 
Mae dysgu disgyblion mewn Cymraeg a Saesneg yn parhau trwy gydol eu bywyd ysgol. 

10. 
Sut mae’ch athrawon wedi’u hyfforddi i gefnogi myfyrwyr ag ADHD, ASD a 
chyflyrau niwro-ddargyfeiriol eraill? 

Mae tîm anghenion dysgu ychwanegol Cyngor Sir Powys a Seicolegydd Addysg yn darparu 
hyfforddiant ar bob agwedd ar Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Mae'r cyrsiau hyn ar 
gael i ysgolion trwy gydol y flwyddyn ysgol. Mae unrhyw hyfforddiant a fynychir gan aelod 
unigol o staff yn cael ei ddosbarthu i bob aelod arall o staff. 
Mae'r ysgol yn cynnal ymgynghoriadau a chyfarfodydd ADY bob hanner tymor gyda 
Seicolegwyr Addysg. Rydym hefyd yn gweithio'n agos iawn gyda'n hysgolion cynradd 
clwstwr trwy fynychu cyfarfodydd clwstwr Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae hyn yn 
caniatáu inni rannu arfer da, syniadau a strategaethau. 
Rhennir unrhyw wybodaeth am ADY gyda'r holl staff cyn unrhyw ddiwrnodau sefydlu ac 
eto cyn i'r disgyblion ddechrau gyda ni ym mis Medi. 

11. Beth yw eich polisi ymddygiad? 
Gellir dod o hyd i'n holl bolisïau ysgol yn y cyfeiriad canlynol: 
Policies – Ysgol Uwchradd Caereinion High School (caer-hs.powys.sch.uk) 
Gellir gweld y polisi ynghylch ymddygiad o dan “Pupil Discipline and Behaviour Policy”. 

12.  Pa bynciau ydych chi’n eu cynnig ar lefel TGAU? 
*** Gall y pynciau rydyn ni'n eu cynnig yn TGAU newid bob blwyddyn *** 

Ar gyfer TGAU mae'r pynciau hyn yn cynnwys: 
Art/Celf (Fine Art / Celf Gain, Photography / Ffotograffiaeth, Graffeg / Graphics) 
Spanish 
History / Hanes 
PE / Addysg Gorfforol 
Geography / Daearyddiaeth 
Health & Social Care & Childcare 
Design Technology: Product Design / Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Cynnyrch 
Music / Cerdd 
Drama / Drama 
French 
Triple Science / Gwyddoniaeth Triphlyg 
Information and Communication Technology 
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Level 1/2 Hospitality and Catering (Vocational Award) 
Business (BTEC) 
Agriculture (BTEC) / Amaeth (BTEC) 
Public Services (BTEC) 
 
Agored Cymru Level 2 in Personal and Social Education / Addysg Bersonol a 
Chymdeithasol Lefel 2 Agored Cymru 

13. 
Pa gefnogaeth a gynigir i ddisgyblion sy’n ei chael hi’n anodd darllen ac 
ysgrifennu? 

Yng Nghaereinion mae yna lawer o wahanol ymyriadau y gellir eu rhoi ar waith er mwyn 
cefnogi disgyblion sy'n ei chael hi'n anodd darllen ac ysgrifennu. Gall y gefnogaeth hon 
gynnwys ymyriadau darllen, ymyriadau llythrennedd, gwaith gwahaniaethol, fframiau 
ysgrifennu, sgaffaldiau a chefnogaeth gan Gynorthwywyr Cymorth Dysgu. 

14. Pam na allwch chi gynnal Noson Agored yn nes ymlaen? 
Oherwydd canllawiau cyfredol Cyngor Sir Powys, ni allwn gynnal ein Noson Agored arferol 
lle rydym yn gwahodd disgyblion a rhieni i'r ysgol. 
Fodd bynnag, rydym wedi cynhyrchu amrywiaeth eang o adnoddau y gellir eu gweld ar ein 
gwefan: Induction – Ysgol Uwchradd Caereinion High School (caer-hs.powys.sch.uk) 

15. Ȃ phwy all fy mhlentyn siarad os oes ganddo broblem? 
Bydd gan eich plentyn nifer o bobl y gallant siarad â nhw yn yr ysgol. 
Fel arfer y pwynt cyswllt cyntaf yw eu tiwtor dosbarth. 
Mr Andrew yw Pennaeth Blwyddyn 7 ac mae'n delio â phob mater sy'n ymwneud â 
Blwyddyn 7, mae hyn yn cynnwys materion academaidd, ymddygiadol a bugeiliol. 
Fel arall, gall eich plentyn siarad ag unrhyw un o'i athrawon yn ystod y diwrnod ysgol. 

16. Sut gallaf gael ateb i gwestiynau pellach? 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am yr ysgol, trosglwyddo neu unrhyw beth 
arall gallwch gysylltu â Mr Andrew gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a'r rhif ffôn isod. 
Ffôn: (01938) 810888 
E-bost: induction@caer-hs.powys.sch.uk 
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