
Achlysur dathlu Cynllyn SAFF 

 

Pam Cynnal Achlysur Dathlu Cynllun SAFF ? 

 
Ar oôl i’r disgyblion sy wedi bod yn rhan o gynllun SAFF lwyddo i gwblhau’r 

rhaglen, mae cyfle i’r disgyblion i ddathlu’r llwyddiant a rhannu’u profiadau 

yn ystod Achlysur Dathlu yn yr ysgol uwchradd.  Mae croeso i bawb o 

ddisgyblion Blwyddyn 6 o’r ysgolion hynny sy wedi bod yn rhan o’r cynllun 

a’u rhieni.  Bydd pob dosbarth yn paratoi cân, cerdd, drama neu gyflwyniad 

(5 munud) ar gyfer ystod yr achlysur a bydd disgyblion yn cael tystysgrif i 

nodi eu bod wedi cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus.  Mae’r noson yn parhau 

am 90 munud ac yn gorffen gyda cân SAFF.  Allwch darganfod y 

cerddoriaeth ar www.schoolbeat.org/rct-safe   

Dyma gyfle i gydnabod cyrhaeddiad ein disgyblion a chyfrannu at gyfnod 

ponyio CA2 i CA3.  Yn ogystal â hynny, mae’r achlysur yn gyfle i ddod â 

rhieni a chynhawlwyr yn rhan o bethau. 

 

Mae croeso ichi drefnu rhaglen unigryw ar gyfer eich achlysur a rydyn ni 

wedi paratoi’s wybodaeth ganlynol i roi cymorth ichi ac i ofalu bod gymaint 

o rieni disgyblion â phosibl yn cyryd rhan. 

 

Amgaewn lythyron sy’n egluro wrth rieni beth yw Cynllun SAFF ac sy’n eu 

gwahodd nhw i’r achlysur dathlu ar www.schoolbeat.org/rct-safe   

 

Rhaglen yr Achlysur 
 

Dyma engraifft o raglen ar gyfer y noswaith o ddathliadau : 

 

 Disgyblion Blwyddyn 7 yn cyfarch disgyblion Blwyddyn 6, y rhieni a 

gwestion eraill wrth gyrraedd a dosbarthu rhaglenni. 

 Gair o groeso i gyflwyno’r noswaith. 

 Cyflwyniadau’r disgyblion ysgolion cynradd. 

 Cyflwyno tytsysgrifau i bawb o’r disgyblion. 

 Siaradwyr gwadd. 

 Cân SAFF 

 Diweddglo 

Mae templed rhaglen yr achlysur ar www.schoolbeat.org/rct-safe   
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Ariannu’r Achlysur 
Mae modd defnyddio arian Cronfa Ysgolion Gwell i dalu am Achlysur 

Dathlu Cynllun SAFF ar yr amod bod disgyblion 7 yn cymryd rhan.  Un 

fordd o wneud hyn yw gwahodd disgyblion Blwyddyn 7 i groesawu 

disgyblion Blwyddyn 6 a’u rhieni a dosbarthu rhaglenni. 

 

 

Gwahoddiadau 
 

Yn ogystal â rhieni a gwarcheidwaid, mae croeso ichi wahodd eraill sy’n 

gefnogi cynllun SAFF, er enghraifft: 

 

Cynrychiolwyr o’r AALI 

Cyfarwyddwr Gwasaneath Addysg 

Cyfarwyddwr Gwasanaeth – Cynnal a Gwella’r Ysgolion  

 

Cynghorwyr LLeol 

 

Cynrychiolwyr o du’r Heddlu 

Prif Uwcharolygydd 

Prif Arolygydd (Cwm Rhondda) 

Prif Arolygydd (Taf) 

Prif Arolygydd (Cynon) 

Prif Arolygydd (Cwm Rhondda) 

Swyddog Heddlu Cymuned Ysgolion 

 

Noddwyr  

COSTAIN – Rheolwr y Cynllun 

COSTAIN – Rheolwr Perthnasau y Cymuned, Mr. Brian Greaves 

 

 

Cyhoeddusrwydd 

 
I gael cymorth ynglŷn a chyhoeddusrwydd, ffoniwch y  Thîm Thwristiaeth 

a Cysylltiadau Cyhoeddus ar 01443 424153. 

 

 

 

 

  

 


