Atodiad D
Cymharu’r Opsiynau
Allwedd:

Glas

= Manteision

Coch = Anfanteision

Du

= Sylwadau a Ffeithiau
Cymharu’r Opsiynau

Ystyriaethau

Cadw’r ‘Status Quo’

Newid Strwythur Staffio

1. Maint
Dosbarthiadau

Disgyblion Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau i
gael eu haddysgu mewn dau
ddosbarth – 3 disgybl yn y
cyfnod sylfaen a 5 yn CA2 yn
2019-20.

Disgyblion Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau i
gael eu haddysgu mewn dau
ddosbarth – 3 disgybl yn y
cyfnod sylfaen a 5 yn CA2 yn
2019-20.

Sefydlu Uned Arsylwi
Blynyddoedd Cynnar
Disgyblion Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau i
gael eu haddysgu mewn dau
ddosbarth – 3 disgybl yn y
cyfnod sylfaen a 5 yn CA2 yn
2019-20.

Ffederaleiddio

Gwarant o 5 mlynedd

Disgyblion Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau i
gael eu haddysgu mewn dau
ddosbarth – 3 disgybl yn y
cyfnod sylfaen a 5 yn CA2 yn
2019-20.

Disgyblion Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau i
gael eu haddysgu mewn
dau ddosbarth – 3 disgybl
yn y cyfnod sylfaen a 5 yn
CA2 yn 2019-20.
Rhagolygon tair mlynedd:

Sefydlu darpariaeth gofal
plant ar y safle
Disgyblion Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau i
gael eu haddysgu mewn dau
ddosbarth – 3 disgybl yn y
cyfnod sylfaen a 5 yn CA2 yn
2019-20.

Agor caffi i gyfrannu at
gostau cynnal
Disgyblion Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau i
gael eu haddysgu mewn dau
ddosbarth – 3 disgybl yn y
cyfnod sylfaen a 5 yn CA2 yn
2019-20.

Cau’r Ysgol a symud y plant
i Ysgol Amgen
Disgyblion i gael eu
haddysgu mewn
dosbarthiadau o faint mwy
addas.

Niferoedd isel yn parhau yn
Ysgol Llanaelhaearn.

Niferoedd isel yn parhau yn
Ysgol Llanaelhaearn.

39 o lefydd gweigion (83%).

39 o lefydd gweigion (83%).

Rhagamcanion yr ysgol yn
parhau i ymddangos yn
fregus o ran nifer.

Rhagamcanion yr ysgol yn
parhau i ymddangos yn
fregus o ran nifer.

Niferoedd yr ysgol a fydd yn
darparu addysg ar gyfer yr
ardal yn fwy cadarn a
chynaliadwy i’r dyfodol.

2020: 2 ddosbarth – 3 a 4
disgybl

Disgyblion i gymysgu yn
ddyddiol a chael eu
haddysgu gyda phlant eraill
o’r un oedran.

2021: 1 dosbarth o 5
2022: 1 dosbarth o 5

2. Niferoedd
Disgyblion

Niferoedd isel yn parhau yn
Ysgol Llanaelhaearn.

Niferoedd isel yn parhau yn
Ysgol Llanaelhaearn.

Niferoedd isel yn parhau yn
Ysgol Llanaelhaearn.

Niferoedd isel yn parhau yn
Ysgol Llanaelhaearn.

39 o lefydd gweigion (83%).

39 o lefydd gweigion (83%).

39 o lefydd gweigion (83%).

39 o lefydd gweigion (83%).

Rhagamcanion yr ysgol yn
parhau i ymddangos yn fregus
o ran nifer.

Rhagamcanion yr ysgol yn
parhau i ymddangos yn
fregus o ran nifer.

Rhagamcanion yr ysgol yn
parhau i ymddangos yn
fregus o ran nifer.

Rhagamcanion yr ysgol yn
parhau i ymddangos yn
fregus o ran nifer.

39 o lefydd gweigion (83%)
yn 2019-20 ac yn debygol o
gynyddu yn ôl y
rhagamcanion.

Cyfle i ymgyrchu i godi
niferoedd.

Yn arferol, nid yw Uned ABC
yn denu plant i ysgol.

Cyfle i ymgyrchu i godi
niferoedd.

Cyfle i ymgyrchu i godi
niferoedd.

Byddai denu ymgeisydd i
swydd Pennaeth ar ysgol
sydd a 8 o ddisgyblion yn
her.

Cyfrifoldebau ychwanegol i
Reolwr Safle.

Arbed amser y Pennaeth byddai ffederaleiddio yn
golygu y gall y Pennaeth
gynllunio ar draws y
ffederasiwn, yn hytrach na
ysgolion unigol.

Bydd y Pennaeth yn dysgu
1 diwrnod yr wythnos yn
Ysgol Garndolbenmaen o
fis Medi 2019, sy’n golygu
ei fod yn arwain tair ysgol
mewn 4 diwrnod.

Pe byddai angen recriwtio
Pennaeth newydd yn y
dyfodol gallai wneud y
swydd yn fwy deniadol i
ymgeiswyr.

Rhagolygon Chwilog yn
dangos cynnydd mewn
niferoedd dros y tair
mlynedd nesaf, a
Garndolbenmaen yn
gostwng dros y tair
mlynedd, felly nid yw
sefyllfa dysgu y Pennaeth
yn debygol o newid.

Cyfle i ymgyrchu i godi
niferoedd.

4. Arweinyddiaeth a
Staffio

Bydd y Pennaeth yn dysgu 1
diwrnod yr wythnos yn Ysgol
Garndolbenmaen o fis Medi
2019, sy’n golygu ei fod yn
arwain tair ysgol dros 4
diwrnod.
Risg y gallai Ysgol
Garndolbenmaen ddod ar
trefniant o gydweithio i ben.

Pe na byddai Pennaeth yn
cael ei benodi, a hynny yn
gadael yr ysgol heb
Bennaeth, ni fyddai modd
agor drysau’r ysgol.
Risg o beidio a phenodi
Pennaeth a cholli staff yn y
cyfamser.

Bydd y Pennaeth yn dysgu 1
diwrnod yr wythnos yn Ysgol
Garndolbenmaen o fis Medi
2019, sy’n golygu ei fod yn
arwain tair ysgol dros 4
diwrnod.
Risg y gallai Ysgol
Garndolbenmaen ddod ar
trefniant o gydweithio i ben

Byddai model ffederaleiddio
ffurfiol yn rhoi strwythur
pendant ac y buasai yn
rhaid i unrhyw newydd
gytuno i fod yn bennaeth ar
y ‘ffederasiwn’.

Rhagamcanion yr ysgol yn
parhau i ymddangos yn
fregus o ran nifer.

Cyfradd llai o lefydd
gweigion yn y dalgylch.

Gall yr opsiwn hwn ddenu
mwy i’r ysgol yn y dyfodol.

Cyfrifoldebau ychwanegol i
Reolwr Safle.

Cyfrifoldebau ychwanegol i
Reolwr Safle.

Bydd y Pennaeth yn dysgu 1
diwrnod yr wythnos yn Ysgol
Garndolbenmaen o fis Medi
2019, sy’n golygu ei fod yn
arwain tair ysgol dros 4
diwrnod.

Bydd y Pennaeth yn dysgu 1
diwrnod yr wythnos yn Ysgol
Garndolbenmaen o fis Medi
2019, sy’n golygu ei fod yn
arwain tair ysgol dros 4
diwrnod.

Risg y gallai Ysgol
Garndolbenmaen ddod ar
trefniant o gydweithio i ben

Risg y gallai Ysgol
Garndolbenmaen ddod ar
trefniant o gydweithio i ben

Niferoedd yr ysgol amgen yn
rhoi tegwch i’r Pennaeth
fedru arwain a rheoli yn
broffesiynol yn yr ysgol.
Diswyddo staff

Cymharu’r Opsiynau
Ystyriaethau

Cadw’r ‘Status Quo’

Newid Strwythur Staffio

5. Y Gymuned

Ansicrwydd yn parhau ynglŷn
a chynaladwyedd darpariaeth
addysg Ysgol Llanaelhaearn.
Cadw presenoldeb ysgol ym
mhentref Llanaelhaearn.
Canran uchel o blant yn
mynychu ysgolion all-dalgylch

Ffederaleiddio

Gwarant o 5 mlynedd

Ansicrwydd yn parhau
ynglŷn a chynaladwyedd
darpariaeth addysg Ysgol
Llanaelhaearn.

Sefydlu Uned Arsylwi
Blynyddoedd Cynnar
Ansicrwydd yn parhau
ynglŷn a chynaladwyedd
darpariaeth addysg Ysgol
Llanaelhaearn.

Ansicrwydd yn parhau
ynglŷn a chynaladwyedd
darpariaeth addysg Ysgol
Llanaelhaearn.

Cadw presenoldeb ysgol
ym mhentref
Llanaelhaearn am o leiaf 5
mlynedd.

Cadw presenoldeb ysgol ym
mhentref Llanaelhaearn.

Cadw presenoldeb ysgol ym
mhentref Llanaelhaearn.

Cadw presenoldeb ysgol ym
mhentref Llanaelhaearn.

Canran uchel o blant yn
mynychu ysgolion alldalgylch

Canran uchel o blant yn
mynychu ysgolion alldalgylch

Canran uchel o blant yn
mynychu ysgolion alldalgylch

Canran uchel o blant yn
mynychu ysgolion alldalgylch

Sefydlu darpariaeth gofal
plant ar y safle
Ansicrwydd yn parhau
ynglŷn a chynaladwyedd
darpariaeth addysg Ysgol
Llanaelhaearn.

Agor caffi i gyfrannu at
gostau cynnal
Ansicrwydd yn parhau
ynglŷn a chynaladwyedd
darpariaeth addysg Ysgol
Llanaelhaearn.

Cadw presenoldeb ysgol ym
mhentref Llanaelhaearn.

Cadw presenoldeb ysgol ym
mhentref Llanaelhaearn.

Canran uchel o blant yn
mynychu ysgolion alldalgylch

Canran uchel o blant yn
mynychu ysgolion alldalgylch

Cau’r Ysgol a symud y plant
i Ysgol Amgen
Pentref Llanaelhaearn yn
colli ysgol.

Hybu defnydd cymunedol o’r
adeilad.
Cyfyngu oriau agor i du allan
i oriau ysgol oherwydd risg
cymysgu cyhoedd a
disgyblion heb wiriadau DBS.
Risg o faint o ddefnydd o
gaffi fyddai mewn
gwirionedd.

6. Adnoddau Ariannol

Ysgol Llanaelhaearn yn
parhau yn anghynaladwy yn
ariannol ac felly’n derbyn
swm tuag at warchodaeth
lleiafswm staffio. Mae’r ysgol
wedi derbyn £43,744 o gyllid
ychwanegol yn 2019/20. Gan
fod y polisi rhwyd diogelu yn
gwarantu staffio o Bennaeth a
chymhorthydd, nid yw’n
cyfarch holl gostau staff yr
ysgol, ac felly rhaid llenwi’r
bwlch drwy ailosod y gyllideb.
Cyfartaledd y disgybl Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau’n
uchel (£12,671 y pen) sydd
dair gwaith yn fwy na’r
cyfartaledd sirol.

8. Yr Iaith Gymraeg

Dim newid yn y sefyllfa
ieithyddol.

Ysgol Llanaelhaearn yn
parhau yn anghynaladwy yn
ariannol ac felly’n derbyn
swm tuag at warchodaeth
lleiafswm staffio. Mae’r
ysgol wedi derbyn £43,744 o
gyllid ychwanegol yn
2019/20.
Byddai costau staffio y
model yma yn lleihau, ac yn
cael eu cyfarch gan y ‘rhwyd
diogelu’.
Cyfartaledd y disgybl Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau’n
uchel (£12,671 y pen) sydd
dair gwaith yn fwy na’r
cyfartaledd sirol.

Dim newid yn y sefyllfa
ieithyddol.

Ysgol Llanaelhaearn yn
parhau yn anghynaladwy yn
ariannol ac felly’n derbyn
swm tuag at warchodaeth
lleiafswm staffio. Mae’r
ysgol wedi derbyn £43,744 o
gyllid ychwanegol yn
2019/20. Gan fod y polisi
rhwyd diogelu yn gwarantu
staffio o Bennaeth a
chymhorthydd, nid yw’n
cyfarch holl gostau staff yr
ysgol, ac felly rhaid llenwi’r
bwlch drwy ailosod y
gyllideb.

Ysgol Llanaelhaearn yn
parhau yn anghynaladwy yn
ariannol ac felly’n derbyn
swm tuag at warchodaeth
lleiafswm staffio. Mae’r
ysgol wedi derbyn £43,744 o
gyllid ychwanegol yn
2019/20. Gan fod y polisi
rhwyd diogelu yn gwarantu
staffio o Bennaeth a
chymhorthydd, nid yw’n
cyfarch holl gostau staff yr
ysgol, ac felly rhaid llenwi’r
bwlch drwy ailosod y
gyllideb.

Cyfartaledd y disgybl Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau’r
uchel (£12,671 y pen) sydd
dair gwaith yn fwy na’r
cyfartaledd sirol.

Cyfartaledd y disgybl Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau’r
uchel (£12,671 y pen) sydd
dair gwaith yn fwy na’r
cyfartaledd sirol.

Ni fyddai’r opsiwn yn creu
incwm.

Cyfle i wneud arbedion drwy
rannu adnoddau a chyflogi
staff ar draws y ffederasiwn
wrth benodi yn y dyfodol.

Dim newid yn y sefyllfa
ieithyddol.

Dim newid yn y sefyllfa
ieithyddol.

Ysgol Llanaelhaearn yn
parhau yn anghynaladwy
yn ariannol ac felly’n
derbyn swm tuag at
warchodaeth lleiafswm
staffio. Mae’r ysgol wedi
derbyn £43,744 o gyllid
ychwanegol yn 2019/20.
Gan fod y polisi rhwyd
diogelu yn gwarantu staffio
o Bennaeth a
chymhorthydd, nid yw’n
cyfarch holl gostau staff yr
ysgol, ac felly rhaid llenwi’r
bwlch drwy ailosod y
gyllideb.
Cyfartaledd y disgybl Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau’r
uchel (£12,671 y pen) sydd
dair gwaith yn fwy na’r
cyfartaledd sirol.

Posibilrwydd o godi ffi ar
ddarparwr gofal plant i greu
incwm.
Ysgol Llanaelhaearn yn
parhau yn anghynaladwy yn
ariannol ac felly’n derbyn
swm tuag at warchodaeth
lleiafswm staffio. Mae’r
ysgol wedi derbyn £43,744 o
gyllid ychwanegol yn
2019/20.
Cyfartaledd y disgybl Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau’r
uchel (£12,671 y pen) sydd
dair gwaith yn fwy na’r
cyfartaledd sirol.

Costau cludiant i’r
Awdurdod os yw’r ysgol
amgen yn fwy na 2 filltir o
gartrefi disgyblion.
Ni fydd yr ysgol yn parhau
yn y rhwyd diogelu staffio.
Lleihau’r gost y disgybl o
addysgu.

Cyfartaledd y disgybl Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau’r
uchel (£12,671 y pen) sydd
dair gwaith yn fwy na’r
cyfartaledd sirol.
Posibilrwydd o greu incwm.

Rhagolygon 3 blynedd y
gyllideb yn dangos y bydd
yr ysgol yn mynd i ddyled.
Dim newid yn y sefyllfa
ieithyddol.

Ysgol Llanaelhaearn yn
parhau yn anghynaladwy yn
ariannol ac felly’n derbyn
swm tuag at warchodaeth
lleiafswm staffio. Mae’r
ysgol wedi derbyn £43,744 o
gyllid ychwanegol yn
2019/20. Gan fod y polisi
rhwyd diogelu yn gwarantu
staffio o Bennaeth a
chymhorthydd, nid yw’n
cyfarch holl gostau staff yr
ysgol, ac felly rhaid llenwi’r
bwlch drwy ailosod y
gyllideb.

Angen buddsoddi yn y gegin
er mwyn ei ddefnyddio eto.
Dim newid yn y sefyllfa
ieithyddol.

Dim newid yn y sefyllfa
ieithyddol.

Addysg cyfrwng Cymraeg yn
cael ei gynnig fel y sefyllfa
bresennol.

Cymharu’r Opsiynau
Ystyriaethau

Cadw’r ‘Status Quo’

Newid Strwythur Staffio

Ffederaleiddio

Gwarant o 5 mlynedd

Dim newid

Sefydlu Uned Arsylwi
Blynyddoedd Cynnar
Dim newid

9. Ffactorau
Daearyddol

Dim newid
Ni fydd unrhyw ddisgybl yr
ardal angen teithio pellter
afresymol i’r ysgol.

Dim newid

Sefydlu darpariaeth gofal
plant ar y safle
Dim newid

Agor caffi i gyfrannu at
gostau cynnal
Dim newid

Dim newid

Ni fydd unrhyw ddisgybl yr
ardal angen teithio pellter
afresymol i’r ysgol.

Ni fydd unrhyw ddisgybl yr
ardal angen teithio pellter
afresymol i’r ysgol.

Ni fydd unrhyw ddisgybl yr
ardal angen teithio pellter
afresymol i’r ysgol.

Ni fydd unrhyw ddisgybl yr
ardal angen teithio pellter
afresymol i’r ysgol.

Ni fydd unrhyw ddisgybl yr
ardal angen teithio pellter
afresymol i’r ysgol.

Ni fydd unrhyw ddisgybl yr
ardal angen teithio pellter
afresymol i’r ysgol.

Cau’r Ysgol a symud y plant
i Ysgol Amgen
Bydd angen i rai o’r
disgyblion deithio ymhellach
nac y gwnaent ar hyn o
bryd.
Ni fydd unrhyw ddisgybl yr
ardal angen teithio pellter
afresymol i’r ysgol.

10. Ystyriaethau eraill

Ansawdd addysg

Ansawdd addysg

Ansawdd addysg

Buddiannau ac adnoddau’r
ysgol.

Buddiannau ac adnoddau’r
ysgol.

Buddiannau ac adnoddau’r
ysgol.

Dosbarthiadau bychain.

Dosbarthiadau bychain.

Dosbarthiadau bychain.

Cynnig profiadau achlysurol i
ddisgyblion gymdeithasu a
phlant eraill o’r un oed drwy
gydweithio ac ysgol Chwilog.
Nid yw niferoedd presennol yr
ysgol yn caniatáu i ddisgyblion
gymdeithasu a chydweithio
yn dyddiol gyda chyfoedion i
fanteisio ar amrediad
amrywiol o brofiadau
cwricwlaidd ac allgyrsiol.

Drwy ddod a’r trefniant
presennol o gydweithio i
ben, byddai’r cyfleon a’r
profiadau sy’n cael eu cynnig
i blant drwy ymweld ac Ysgol
Chwilog yn dod i derfyn.
Niferoedd yn anfantais wrth
i ddisgyblion drosglwyddo i
Ysgol Uwchradd.

Niferoedd yn anfantais wrth i
ddisgyblion drosglwyddo i
Ysgol Uwchradd.

Cynnig profiadau achlysurol i
ddisgyblion gymdeithasu a
phlant eraill o’r un oed drwy
gydweithio ac ysgol Chwilog.
Nid yw niferoedd presennol
yr ysgol yn caniatáu i
ddisgyblion gymdeithasu a
chydweithio yn dyddiol gyda
chyfoedion i fanteisio ar
amrediad amrywiol o
brofiadau cwricwlaidd ac
allgyrsiol.
Niferoedd yn anfantais wrth
i ddisgyblion drosglwyddo i
Ysgol Uwchradd.
Mwy o ddefnydd o’r adeilad.
Aberthu gofod dysgu.

Ffurfioli y trefniant
presennol o gydweithio a
rhannu Pennaeth.
Ansawdd addysg
Buddiannau ac adnoddau’r
ysgol.
Dosbarthiadau bychain.
Cynnig profiadau achlysurol i
ddisgyblion gymdeithasu a
phlant eraill o’r un oed drwy
gydweithio ac ysgol Chwilog.
Nid yw niferoedd presennol
yr ysgol yn caniatáu i
ddisgyblion gymdeithasu a
chydweithio yn dyddiol gyda
chyfoedion i fanteisio ar
amrediad amrywiol o
brofiadau cwricwlaidd ac
allgyrsiol.
Niferoedd yn anfantais wrth
i ddisgyblion drosglwyddo i
Ysgol Uwchradd.
Diffyg diddordeb gan
ysgolion cyfagos.

Allwedd:

Glas

= Manteision

Coch = Anfanteision

Du

= Sylwadau a Ffeithiau

Adolygwyd y ddogfen hon wedi i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben ar 29 Ionawr 2020.
Ni ddaeth sylwadau na gwybodaeth i law yn ystod yr ymgynghoriad a oedd yn newid cynnwys y ddogfen hon.

Ansawdd addysg

Ansawdd addysg

Ansawdd addysg

Ansawdd addysg

Buddiannau ac adnoddau’r
ysgol.

Buddiannau ac adnoddau’r
ysgol.

Buddiannau ac adnoddau’r
ysgol.

Buddiannau ac adnoddau’r
ysgol.

Dosbarthiadau bychain.

Dosbarthiadau bychain.

Dosbarthiadau bychain.

Cynnig profiadau
achlysurol i ddisgyblion
gymdeithasu a phlant eraill
o’r un oed drwy gydweithio
ac ysgol Chwilog.

Cynnig profiadau achlysurol i
ddisgyblion gymdeithasu a
phlant eraill o’r un oed drwy
gydweithio ac ysgol Chwilog.

Cynnig profiadau achlysurol i
ddisgyblion gymdeithasu a
phlant eraill o’r un oed drwy
gydweithio ac ysgol Chwilog.

Cynnig profiadau i
ddisgyblion gymdeithasu a
chydweithio gyda
chyfoedion.

Nid yw niferoedd presennol
yr ysgol yn caniatáu i
ddisgyblion gymdeithasu a
chydweithio yn dyddiol gyda
chyfoedion i fanteisio ar
amrediad amrywiol o
brofiadau cwricwlaidd ac
allgyrsiol.

Nid yw niferoedd presennol
yr ysgol yn caniatáu i
ddisgyblion gymdeithasu a
chydweithio yn dyddiol gyda
chyfoedion i fanteisio ar
amrediad amrywiol o
brofiadau cwricwlaidd ac
allgyrsiol.

Niferoedd yn anfantais wrth
i ddisgyblion drosglwyddo i
Ysgol Uwchradd.

Niferoedd yn anfantais wrth
i ddisgyblion drosglwyddo i
Ysgol Uwchradd.

Nid yw niferoedd
presennol yr ysgol yn
caniatáu i ddisgyblion
gymdeithasu a chydweithio
yn dyddiol gyda chyfoedion
i fanteisio ar amrediad
amrywiol o brofiadau
cwricwlaidd ac allgyrsiol.
Niferoedd yn anfantais
wrth i ddisgyblion
drosglwyddo i Ysgol
Uwchradd.

Proses o gofrestru gyda AGC
– oddeutu 6 mis.
Angen sicrhau defnyddwyr
rheolaidd i gyflogi 2 aelod o
staff – oddeutu 10 o blant.

