Coeden Cyngor Ysgol

Gweithgaredd gwerthuso yw hwn.
Gallwch chi ddefnyddio’r ddalen isod ar daflunydd, ei hargraffu neu
tynnu’ch llun eich hun.
Mae’n ddefnyddiol os yw myfyrwyr yn rhoi atebion agored, ac
mae’n gallu dwyn sylw at gryfderau a gwendidau tra, ar yr un pryd,
yn darparu map ar gyfer y ffordd ymlaen.
Mae’n arbennig o ddefnyddiol i gynnal y gweithgaredd yma ar
ddiwedd y flwyddyn ysgol, fel y gall yr hen gyngor ysgol
drosglwyddo eu ‘coeden’ i’r cyngor newydd.

Addasiadau:
Ychwanegu adran ar y tywydd i drafod bygythiadau.
Ychwanegu adran ar flodeuo i drafod pa rinweddau sy’n gwneud
cyngor eich ysgol chi’n arbennig.
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Pa gysylltiadau sydd gennym ni?
Llywodraethwyr.
Rhieni.
Busnesau lleol.
Pwyllgor eco-ysgolion.
Ysgolion cyswllt.
Yr adran addysg.
Y gwasanaeth ieuenctid.
Y fforwm ieuenctid.
Cyngor y dref.

Boncyff
Beth yw ein strwythur?
Cadeirydd:
Is-gadeirydd:
Ysgrifennydd:
Trysorydd:
Eistedd ar fwrdd y llywodraethwyr
Pennaeth cefnogol
Enwebu cynrychiolwyr a phleidleisio drostyn nhw
Rydyn ni’n pleidleisio dros benderfyniadau

Gwreiddiau
Pam ydym ni yma?
“I wneud yr ysgol yn lle gwell.”
“I wneud y disgyblion yn hapusach.”
“I godi arian i elusennau.”
“I ddelio â phroblemau yn ein hysgol.”
“I helpu i redeg yr ysgol.”
“I benderfynu a dweud ein dweud.”
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Dail
O ble daw ein gwybodaeth?

Disgyblion.
Rydyn ni’n ei drafod fel grŵp.
Y blwch awgrymiadau.
Rydw i’n holi pobl.
Mae’r pennaeth yn gofyn cwestiynau inni.
Mae’r athro cyswllt yn llunio ein hagenda.
Rydyn ni’n cael syniadau oddi ar wefan Cynghorau Ysgol
Cymru.
Beth bynnag sy’n codi.

Ffrwythau
Sut mae wedi gwneud gwahaniaeth?
Mae ciniawau ysgol wedi newid.
Mae gennym ni fwy o gyfrifiaduron.
Rydyn ni wedi codi arian.
Rydyn ni bellach yn cael gwisgo crysau polo.

Blagur
Syniadau
Gwneud cysylltiadau newydd.
Gofyn am gyllideb.
Edrych ar ddiogelwch yn yr ysgol.
Gwneud arolwg o ba weithgareddau mae
disgyblion am eu cael amser cinio.

Canghennau
Pa gysylltiadau sydd gennym ni?

Ysgol
r
o
g
n
y
C
n
e
d
e
Co

Dail
O ble daw ein gwybodaeth?

Boncyff
Beth yw ein strwythur?

Ffrwythau
Sut mae wedi gwneud gwahaniaeth?

Gwreiddiau
Pam ydym ni yma?

Blagur
Syniadau

