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Crynodeb
Gwneir y Cod hwn ar Drefniadaeth Ysgolion (“y Cod”) o dan adrannau 38 a 39 o
Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (“Deddf 2013”).
Mae adran 38 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi Cod a all
osod gofynion a chynnwys canllawiau mewn perthynas â threfniadaeth ysgolion ar y
canlynol (a elwir gyda'i gilydd yn y Cod hwn yn "gyrff perthnasol"):


Gweinidogion Cymru;



awdurdodau lleol;



cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir1;



hyrwyddwyr cynigion i sefydlu ysgolion gwirfoddol.

Mae’r Cod yn gymwys i gynigion sy’n ymwneud ag ysgolion a gynhelir fel y’u diffinnir
yn adran 98 o Ddeddf 2013, hynny yw ysgolion yng Nghymru, sy’n ysgolion
cymunedol, sefydledig neu wirfoddol, yn ysgolion arbennig cymunedol neu’n
ysgolion meithrin a gynhelir. Nid yw hyn yn cynnwys unedau cyfeirio disgyblion.
Daeth fersiwn gyntaf y Cod i rym ar 1 Hydref 2013 ac roedd yn gymwys mewn
perthynas â'r holl gynigion yn ymwneud â threfniadaeth ysgolion a gyhoeddir ar ffurf
hysbysiad statudol ar neu ar ôl y diwrnod hwnnw. Dyma ail fersiwn y Cod ac fe ddaw
i rym ar 1 Tachwedd 2018 ac yn dod i’r rym ar unwaith yn amodol ar y paragraff
canlynol.
Os yw cynigydd wedi dechrau ymgynghori cyn 1 Tachwedd 2018 bydd rhaid i’r
cynnig â gyhoeddwyd ei benderfynu yn unol â fersiwn gyntaf y Cod. Ystyrir y bydd
ymgynghoriad wedi dechrau pan fydd dogfen ymgynghori, fel sy’n ofynnol gan adran
3.2 o’r fersiwn gyntaf o’r cod, wedi’i chyhoeddi.
Mae'r Cod yn cynnwys yr elfennau canlynol:
1. Mae'n gosod gofynion y mae'n rhaid i gyrff perthnasol (neu bersonau
sy'n cyflawni swyddogaeth at ddiben cyflawni'r swyddogaethau yn Rhan 2
(newidiadau sy’n gofyn am gynigion) gan awdurdod lleol neu gorff
llywodraethu ysgol a gynhelir) weithredu yn unol â hwy. Os bydd corff
perthnasol yn methu â chydymffurfio â'r gofynion a nodir yn y Cod hwn, gall
arwain at gyflwyno cwyn i Weinidogion Cymru neu Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Pan osodir gofynion gorfodol gan y Cod
neu gan Ddeddf 2013 neu statud neu offeryn statudol arall, nodir bod yn rhaid
i'r cyrff perthnasol gydymffurfio â'r ddarpariaeth benodol. Pan waherddir
arferion, nodir bod yn rhaid i'r cyrff perthnasol beidio ag arddel yr arferion
hyn.

1

Dyma’r categorïau o ysgolion a gynhelir yng Nghymru: ysgol gymunedol, ysgol wirfoddol a reolir,
ysgol wirfoddol a gynorthwyir, ysgol sefydledig ac ysgol arbennig gymunedol.
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2. Mae'n cynnwys y canllawiau statudol y mae'n rhaid i gyrff perthnasol roi
sylw dyledus iddynt ac mae'n gosod y cyd-destun polisi, yr egwyddorion
cyffredinol a'r ffactorau y dylai'r rhai sy'n cyflwyno cynigion i ad-drefnu
darpariaeth ysgolion a'r rhai sy'n gyfrifol am benderfynu ar gynigion eu
hystyried. Lle mae’r Cod yn cynnig canllawiau, nodir y dylai cyrff perthnasol
ddilyn y canllawiau hyn oni allant ddangos bod cyfiawnhad dros beidio â
gwneud hynny.
3.

Mae'n rhoi disgrifiad o'r gofynion statudol a nodir yn Neddf 2013.

Mae'r Cod yn adeiladu ar arferion da sy'n bodoli eisoes ymhlith awdurdodau lleol ac
eraill, ond nid yw'n ceisio rhoi canllawiau hollgynhwysfawr ar bob agwedd ar
drefniadaeth ysgolion. Bydd angen i awdurdodau lleol ac eraill sicrhau, wrth iddynt
gyflawni eu swyddogaethau trefniadaeth ysgolion, eu bod yn gweithredu bob amser
mewn ffyrdd sy'n rhesymol ac sy'n seiliedig ar fuddiannau'r dysgwyr.
Mae'r Cod wedi'i gynllunio'n bennaf i gael ei ddefnyddio gan y cyrff perthnasol ond
efallai y bydd o ddefnydd i bawb sydd â diddordeb mewn materion trefniadaeth
ysgolion.
Rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig
Mae ail fersiwn y Cod yn gwneud trefniadau arbennig ar gyfer ysgolion gwledig (a
ddiffinnir o fewn y Cod), gan sefydlu rhagdybiaeth weithdrefnol yn erbyn cau ysgolion
gwledig. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i gynigwyr ddilyn cyfres fanylach o
weithdrefnau a gofynion wrth lunio cynnig i gau ysgol wledig, wrth ymgynghori ar
benderfyniad ynghylch a ddylid gweithredu cynnig i gau ysgol wledig ac wrth wneud
y penderfyniad. Nodir y rhain yn adran 1.8 yn bennaf a sonnir ymhellach amdanynt
yn adrannau 3, 5, 7 ac Atodiad A y Cod hwn.
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1.

Datblygu ac ystyried cynigion

1.1

Egwyddorion a pholisïau cefndir allweddol

Mae'r broses o gynllunio a datblygu cynigion trefniadaeth ysgolion effeithiol yn
hanfodol er mwyn cyflawni amcan Llywodraeth Cymru i weddnewid addysg
yng Nghymru a darparu gwell deilliannau addysgol.
Dylai cyrff perthnasol geisio sicrhau bod cynigion yn cefnogi ymrwymiad
Llywodraeth Cymru i wella effeithiolrwydd ysgolion a lleihau'r
anghydraddoldeb o ran cyflawniad rhwng ardaloedd, grwpiau ac unigolion
breintiedig a difreintiedig.
Yn Atodiad E mae rhestr o ddeddfwriaeth, egwyddorion a pholisïau cyffredinol
a fydd o gymorth i gynigwyr wrth ddatblygu ac ystyried cynigion. Nid yw’r
rhestr hon yn gyflawn.

1.2 Ffactorau i’w hystyried wrth lunio, cyhoeddi,
cymeradwyo neu benderfynu ar gynigion trefniadaeth
ysgolion
Mae'r paragraffau canlynol yn nodi'r ffactorau y dylai cyrff perthnasol eu
hystyried wrth gyflawni eu swyddogaethau o ran llunio a chyhoeddi cynigion
trefniadaeth ysgolion, neu eu cymeradwyo/penderfynu arnynt. Yn achos pob
un o’r cynigion, mae paragraffau 1.3 i 1.6 yn berthnasol.

1.3

Ansawdd a safonau mewn addysg

Dylai cyrff perthnasol roi buddiannau dysgwyr uwchlaw popeth arall. Gan
gyfeirio at bum maes arolygu Fframwaith Arolygu Cyffredin Swyddfa Prif
Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn) (o
fis Medi 2017), dylent ystyried effaith debygol y cynigion ar:


safonau a chynnydd cyffredinol grwpiau penodol ac o ran sgiliau;



llesiant ac agweddau at ddysgu;



profiadau addysgu a dysgu (ansawdd yr addysgu; ystod,
cydbwysedd a phriodoldeb y cwricwlwm, a’r ddarpariaeth sgiliau);



arweiniad a chymorth gofal (tracio, monitro a darparu cymorth
dysgu, datblygiad personol a gwarchod disgyblion);



arweinyddiaeth a rheolaeth (ansawdd ac effeithiolrwydd arweinwyr
a rheolwyr, prosesau hunanwerthuso a chynllunio gwelliant, dysgu
proffesiynol, a defnyddio adnoddau)

yn yr ysgol neu'r ysgolion sy’n destun y cynigion ac unrhyw ysgol neu
sefydliad addysgol arall y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni/arno.
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Dylai cyrff perthnasol roi sylw arbennig i effaith y cynigion ar grwpiau agored i
niwed, gan gynnwys plant ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) 2.
Dylai cyrff perthnasol hefyd ystyried gallu’r ysgol neu’r ysgolion sy’n destun
cynnig i ddarparu’r cwricwlwm llawn yn y cyfnod sylfaen ac ym mhob cyfnod
allweddol addysgol. Dylai’r ystyriaeth hon gynnwys ansawdd darpariaeth y
cwricwlwm a’r graddau y mae strwythur neu faint yr ysgol yn effeithio ar hyn.3
Pan fydd cynigion yn golygu trosglwyddo dysgwyr i ddarpariaeth amgen, fel
arfer dylid bod tystiolaeth y byddai'r ddarpariaeth amgen yn sicrhau'r
deilliannau ac yn cynnig darpariaeth sydd o leiaf yn cyfateb i'r hyn sydd ar
gael i'r dysgwyr hynny ar y pryd (gan gynnwys dysgwyr ag AAA). Gellid
defnyddio cyngor gan Estyn yn rhesymol fel tystiolaeth mewn perthynas â
darpariaeth amgen sy’n newydd sbon. Dylai cynigwyr sicrhau bod hyn yn
tarfu cyn lleied â phosibl ar ddysgwyr.
Wrth asesu effaith cynigion ar ansawdd a safonau mewn addysg a pha mor
effeithiol mae’r cwricwlwm yn cael ei ddarparu, dylai cyrff perthnasol ystyried
unrhyw gyngor perthnasol gan Estyn, cyfeirio at adroddiadau diweddaraf
Estyn neu dystiolaeth arall sy’n deillio o waith monitro perfformiad ac ystyried
unrhyw wybodaeth arall sydd ar gael yn gyffredinol am effeithiolrwydd ysgol.

1.4

Yr angen am leoedd a’r effaith ar hygyrchedd ysgolion

Rhaid i awdurdodau lleol sicrhau bod digon o ysgolion yn darparu addysg
gynradd ac uwchradd yn eu hardal. Ystyrir bod ysgolion yn ddigonol os oes
nifer ddigonol ohonynt, eu bod o’r cymeriad iawn a bod ganddynt ddigon o
gyfarpar i ddarparu cyfleoedd addysg priodol i bob disgybl4. Er mwyn
cyflawni’r dyletswyddau hyn, rhaid i awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn
cynllunio’n drylwyr ac yn ymgysylltu’n llawn â phartneriaid perthnasol, gan
gynnwys y cyrff crefyddol priodol5 ar gyfer ysgolion â chymeriad crefyddol
dynodedig yn eu hardal.
Yng ngoleuni'r uchod, dylai cyrff perthnasol roi sylw i’r ffactorau canlynol:
Lle cynigir cau ysgol6, lleihau ei chapasiti neu leihau ei hystod oedran:

2

Mae’n bosibl y caiff y term Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) ei newid i Anghenion
Ychwanegol (AY) yn y dyfodol.
3
Mae deddfwriaeth sylfaenol yn nodi amcanion statudol y cwricwlwm ysgol yng Nghymru yn adran
99 o Ddeddf Addysg 2002.
4
Adran 14 o Ddeddf Addysg 1996.
5
Corff crefyddol priodol yw, yn achos ysgol yr Eglwys yng Nghymru neu ysgol Gatholig, yr
awdurdod esgobaethol priodol, neu yn achos ysgolion eraill, y corff sy’n cynrychioli’r grefydd a’r
enwad crefyddol a nodir mewn perthynas â’r ysgol mewn gorchymyn a wnaed o dan adran 69(3) o
Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998.
6
Mae pob cyfeiriad at ‘gau ysgol’ yn y ddogfen hon yn golygu terfynu ysgol a gynhelir, fel y’i nodir
yn adran 40 o Ddeddf 2013.
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a fydd gan ddarpariaeth ysgol amgen ddigon o gapasiti ac a fydd yn
darparu adeiladau ac ystafelloedd o ansawdd cystal, man lleiaf, ar
gyfer niferoedd disgyblion presennol yr ysgol a’r niferoedd a ragwelir;
Wrth ystyried cynigion, dylai cyrff perthnasol roi sylw i’r Rheoliadau
Adeiladu perthnasol a Bwletinau Adeiladu cysylltiedig, a chylchlythyr
Llywodraeth Cymru ‘Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru’
(Cylchlythyr Rhif: 021/2011). Yn ogystal â hyn, mae Rheoliadau
Addysg (Mangreoedd Ysgolion) 1999 yn nodi'r safonau ar gyfer
safleoedd ysgolion, gan gynnwys yr ardaloedd lleiaf ar gyfer meysydd
chwarae gemau tîm y mae'n rhaid i ysgolion allu manteisio arnynt.
Dylai cynigion statudol sicrhau y caiff y safonau hyn eu bodloni.
 gan gyfeirio at natur yr ysgolion sy’n destun cynigion, a yw’r
ddarpariaeth ysgol amgen yn ddigonol i ateb y galw presennol a’r
galw a ragwelir am ysgolion o’r un:
a. categori iaith fel yr amlinellir yn “Diffinio ysgolion yn ôl y
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg”, dogfen wybodaeth Llywodraeth
Cymru Rhif: 023/2007; neu unrhyw ddogfennau olynol; ac
b. (os yn berthnasol) cymeriad crefyddol dynodedig;
Dylai cynigion sicrhau bod cydbwysedd y ddarpariaeth ysgolion yn
adlewyrchu cydbwysedd y galw. Mae hyn yn golygu, os bydd
darpariaeth ysgol yn cael ei lleihau neu ei dileu, y dylid sicrhau bod
darpariaeth ysgol amgen o’r un natur (categori iaith neu, os yn
berthnasol, cymeriad crefyddol) ar gael ac yn hwylus i’w chyrraedd i
ddisgyblion yn yr ardal leol, lle bynnag y bo hynny’n bosibl. Fodd
bynnag, mewn rhai ardaloedd, efallai na fydd parhau i gynnal
mynediad i ysgolion o’r un natur yn gydnaws â darpariaeth addysg
gosteffeithiol.
Ym mhob achos lle cynigir cau ysgol, lleihau ei chapasiti neu leihau’r
ystod oedran, rhaid i ddisgyblion yr ysgol sydd o oedran ysgol
gorfodol allu parhau i dderbyn addysg yn eu cyfrwng iaith presennol.
Efallai y bydd angen gwneud trefniadau pontio penodol er mwyn
cyflawni hyn.
Pan fydd cynigion yn effeithio ar ysgolion lle mae'r Gymraeg yn
gyfrwng addysgu (ar gyfer pynciau heblaw Cymraeg) drwy'r amser
neu beth o’r amser, dylai awdurdodau lleol gynnal Asesiad o'r Effaith
ar y Gymraeg.
Ym mhob achos, dylai awdurdodau lleol ystyried:
 i ba raddau y byddai’r cynnig yn cefnogi’r targedau yn y Cynllun
Strategol Cymraeg mewn Addysg a gymeradwywyd
 sut y byddai’r cynnig yn ehangu neu’n lleihau’r ddarpariaeth
Gymraeg, ac yn yr achosion lle byddai’n lleihau’r ddarpariaeth,
nodwch pam bydd y ddarpariaeth yn cael ei lleihau.
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Yn achos cynlluniau i gau ysgolion, dylai awdurdodau lleol ystyried:
 natur siwrneiau i ddarpariaeth amgen ac amseroedd teithio i
ddisgyblion, gan gynnwys disgyblion AAA; yn benodol, p’un a fydd
gan ddisgyblion cynradd siwrneiau un ffordd o fwy na 45 munud, neu
gan ddisgyblion uwchradd siwrneiau un ffordd o fwy nag awr.
Dylai trefniadau ar gyfer cael mynediad i ddarpariaeth amgen annog
trafnidiaeth gynaliadwy; a dylent fynd i’r afael ag effaith bosibl unrhyw
anawsterau o ran trafnidiaeth ar bresenoldeb disgyblion yn yr ysgol a’r
graddau y gallant fanteisio arni. Dylid asesu diogelwch a hygyrchedd llwybrau
cerdded neu feicio posibl cyn cyflwyno unrhyw gynigion.7
Lle cynigir agor ysgol newydd, cynyddu capasiti neu ehangu ystod oedran;
 bod yna dystiolaeth o angen/galw yn yr ardal ar hyn o bryd neu yn y
dyfodol am leoedd ychwanegol, gan gyfeirio at gategori iaith a
chymeriad crefyddol dynodedig yr ysgol neu’r ysgol arfaethedig, a’i
threfniadau derbyn o ran y rhywiau (h.y. cydaddysgol/un rhyw);
Dylid asesu’r galw am ddarpariaeth ychwanegol o unrhyw fath yn yr
ardal a darparu tystiolaeth o’r galw hwnnw. (Yn achos darpariaeth
cyfrwng Cymraeg, bydd hyn yn cynnwys asesiad o’r galw am addysg
cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn unol ag unrhyw reoliadau a wnaed o
dan adran 86 o Ddeddf 2013).
 a fydd y cynigion yn gwella mynediad i ddisgyblion anabl yn unol â
gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010.

1.5

Adnoddau addysg a goblygiadau ariannol eraill

Mae’n bwysig bod cyllid ar gyfer addysg yn gosteffeithiol. Dylai cyrff
perthnasol ystyried y ffactorau canlynol mewn perthynas â’r adnoddau
addysg:


pa effaith y bydd cynigion yn ei chael ar nifer y lleoedd sydd dros
ben yn yr ardal;
Mae angen rhai lleoedd gwag fel y gall ysgolion ymdopi ag
amrywiadau mewn niferoedd disgyblion, ond mae gormod o leoedd
gwag, y gellid eu dileu, yn golygu bod adnoddau’n cael eu
gwastraffu’n ddiangen.
Os oes mwy na 10% o leoedd gwag mewn ardal yn gyffredinol,
dylai awdurdodau lleol adolygu eu darpariaeth ac ystyried os y
dylent wneud cynigion ar gyfer cael gwared arnynt, os y bydd yn

7

Pennod 5 o Ddarpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol Mehefin 2014 ynghylch y
Mesur Teithio gan Ddysgwyr.
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gwella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd darpariaeth. Diffinnir lefel
sylweddol o ddarpariaeth dros ben fel 25% neu fwy o gapasiti ysgol
(fel y’i diffinnir yng Nghylchlythyr 21/2011) ac o leiaf 30 o leoedd
gwag.

Er y gofynnir i awdurodau lleol reoli gormodedd o leoedd
ychwanegol, nid yw hyn yn golygu cau ysgolion yn awtomatig. Mae
adrannau 1.7 ac 1.8 o’r Cod yn annog cynigwyr i ystyried yr
opsiynau eraill sydd ar gael iddyn nhw a’u hysgolion, ee clystyru,
cydweithio neu ffedereiddio gydag ysgolion eraill er mwyn gwneud
yr ysgol yn fwy hyfyw, neu wneud defnydd o’r adeiladau presennol
fel adnodd cymunedol. Cânt eu hannog hefyd i ad-drefnu gofod
ysgolion drwy gydleoli gwasanaethau o fewn yr ysgol er mwyn
arbed costau.
Fel arfer, ni ddylid bod angen darparu lleoedd ychwanegol mewn
ysgolion os oes gan ysgolion eraill o’r un fath leoedd gwag o fewn
pellter rhesymol. Fodd bynnag efallai y bydd cynigion i gynyddu
nifer y lleoedd mewn ymateb i’r galw am fath arbennig o
ddarpariaeth e.e. cyfrwng Cymraeg, yn dal yn briodol - yn enwedig
os oes darpariaeth effeithiol o leoedd wedi’i chynllunio ar gyfer ardal
yr awdurdod lleol.


a yw cynigion yn rhan o Raglen Fuddsoddi’r awdurdod lleol o dan y
fenter Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, ac felly’n cyfrannu at
ddarpariaeth ysgolion cynaliadwy ar gyfer yr 21ain Ganrif, ac at well
rheolaeth strategol ar ystad yr ysgolion.

Dylai cyrff perthnasol hefyd ystyried y ffactorau canlynol mewn perthynas â
chyllid:
 costau rheolaidd cynigion dros gyfnod o 3 blynedd, man lleiaf, ac a
yw'r cyllid rheolaidd angenrheidiol ar gael;
 costau cludiant ychwanegol sy’n codi o ganlyniad i gynigion;
Dylai cynigwyr ystyried y gofyniad ar awdurdodau lleol i ddarparu
cludiant am ddim o dan y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008
a dylent gael cyngor gan adran drafnidiaeth yr awdurdod lleol
perthnasol ar yr effaith y gall y cynnig ei chael ar y costau cludiant
perthnasol a’u fforddiadwyedd.
 costau cyfalaf cynigion ac a yw'r cyllid cyfalaf angenrheidiol ar gael;
 maint unrhyw arbedion net arfaethedig (gan ystyried costau refeniw,
cludiant a chyfalaf ysgolion);
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Mewn perthynas â chynigion lle mae angen buddsoddiad cyfalaf
sylweddol ymlaen llaw (er enghraifft i ategu gwaith ailfodelu
sylweddol, gwaith adnewyddu neu brosiect adeiladu o’r newydd),
dylid cyfrifo costau ac arbedion y cynigion dros oes yr adeilad
perthnasol, a'u cymharu â'r costau a'r arbedion sy'n gysylltiedig â
chynnal y sefyllfa sydd ohoni.
 a fyddai'r ysgolion yr effeithir arnynt yn wynebu diffyg cyllidebol heb y
cynigion;
 a gaiff unrhyw arbedion mewn costau rheolaidd eu cadw yng
nghyllideb ysgolion lleol yr awdurdod lleol;
 a fyddai'r enillion (derbyniadau cyfalaf) o werthu safleoedd diangen ar
gael i dalu costau’r cynnig neu’n cyfrannu at gostau cynigion yn y
dyfodol a fydd yn hybu'r broses o reoli lleoedd ysgolion yn effeithiol.
Yn gyffredinol, dylai awdurdodau lleol geisio ailgylchu asedau o
unrhyw adeiladau a safleoedd ysgolion dros ben sy’n eiddo iddynt i
wella eu hadeiladau ysgolion yn gyffredinol yn hytrach na neilltuo'r
enillion hynny i brosiectau y tu allan i'r portffolio addysg, er mai
awdurdodau lleol sy'n gwneud y penderfyniadau hyn yn y pen draw.

1.6

Ffactorau cyffredinol eraill

Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau cyffredinol canlynol:
 yr effaith y bydd cynigion yn ei chael ar gyrhaeddiad addysgol ymhlith
plant o gefndiroedd difreintiedig yn economaidd;
 unrhyw faterion o ran cydraddoldeb, gan gynnwys y rhai a nodir yn
sgil asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb;
 a yw’r ysgol neu’r ysgolion yn destun unrhyw ymddiriedolaeth neu
fuddiannau elusennol y gallai’r cynigion effeithio arnynt, er enghraifft
mewn perthynas â defnyddio neu waredu tir.
Rhaid i gynigion sy’n effeithio ar elusennau gyd-fynd â’r gyfraith
elusennau neu â’r diben a ddatganwyd ar gyfer yr ymddiriedolaeth
elusennol.8 Os oes unrhyw ansicrwydd, dylid cael cyngor gan y
Comisiwn Elusennau neu Weinidogion Cymru (fel Prif Reoleiddiwr
cyrff llywodraethu sy’n elusennau).
O dan adran 82 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, mae
gan Weinidogion Cymru y pŵer i orchymyn addasu gweithred
ymddiriedolaeth. Pŵer i’w ddefnyddio yn ôl disgresiwn yw hwn, ac fel

8

Mae cyrff llywodraethu ysgolion sefydledig a gwirfoddol yn elusennau o dan adran 23 o Ddeddf
Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, a gall safleoedd ysgolion cymunedol fod yn ddarostyngedig i
fuddiannau elusennol hefyd.

10

arfer byddai Gweinidogion Cymru yn disgwyl i ymddiriedolwyr drafod
gyda’r Comisiwn Elusennau yn gyntaf.

1.7

Ffactorau penodol wrth ystyried cau ysgolion

Prif ddiben ysgolion yw darparu addysg a dylai unrhyw achos dros gau ysgol
fod yn gadarn ac er budd y ddarpariaeth addysgol yn yr ardal. Serch hynny,
mewn rhai ardaloedd, efallai mai ysgol fydd y prif ganolbwynt ar gyfer
gweithgarwch cymunedol hefyd, a gallai ei chau arwain at oblygiadau y tu
hwnt i ddarparu addysg. Gall hyn fod yn nodwedd benodol mewn ardaloedd
gwledig os defnyddir adeiladau ysgolion fel man i ddarparu gwasanaethau i'r
gymuned leol.
Dylai'r achos a gaiff ei baratoi gan y rhai sy'n cyflwyno'r cynigion ddangos
bod effaith cau'r ysgol ar y gymuned wedi'i hasesu drwy lunio Asesiad o'r
Effaith ar y Gymuned, a dangos sut y gellid cynnal unrhyw gyfleusterau
cymunedol a ddarperir gan yr ysgol ar hyn o bryd.
Wrth ystyried a yw'n briodol cau ysgol, dylid rhoi sylw arbennig i’r opsiynau
canlynol:
 a ellid ystyried sefydlu ysgolion â mwy nag un safle fel ffordd o gadw
adeiladau, neu'r rhesymau dros beidio â dewis yr opsiwn hwn;
 a ellid ystyried posibiliadau amgen heblaw cau’r ysgol, megis
clystyru, cydweithredu neu ffedereiddio ag ysgolion eraill (gan
ystyried y posibilrwydd o ddefnyddio cysylltiadau TGCh rhwng
safleoedd ysgolion), neu’r rhesymau dros beidio ag ystyried y rhain
fel opsiwn amgen yn lle cau'r ysgol;
 a ellid archwilio’r posibiliadau o wneud defnydd llawnach o'r
adeiladau presennol fel adnodd cymunedol neu addysgol;
(Dylai awdurdodau lleol ystyried a fyddai'n ddichonadwy ac yn
ddarbodus cydleoli gwasanaethau lleol yn yr ysgol i wrthbwyso
costau cynnal yr ysgol);
 effaith gyffredinol cau'r ysgol ar y gymuned leol (gan gynnwys colli
cyfleusterau yn yr ysgol a ddefnyddir gan y gymuned leol);
 sut y gellid cefnogi'r rhieni a'r disgyblion i fanteisio ar yr ysgol amgen
ac unrhyw gyfleusterau y gall eu cynnig (ee sut y cynorthwyir
disgyblion, yn enwedig y rhai sydd o dan anfantais, i gymryd rhan
mewn gweithgareddau ar ôl ysgol).
Er nad yw’r gofyniad i ymgynghori yn berthnasol i gynigion i gau ysgolion
bach a oedd â llai na 10 o ddisgyblion adeg Cyfrifiad y mis Ionawr blaenorol o
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dan Ddeddf 20139, eto i gyd mae’n rhaid i awdurdodau lleol a chyrff
llywodraethu sy’n dwyn ymlaen gynigion o’r fath ystyried y ffactorau a nodir yn
y Cod hwn.

1.8

Rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig

Mae’r ail fersiwn hon o’r Cod yn gwneud trefniadau arbennig mewn perthynas
ag ysgolion gwledig, gan sefydlu rhagdybiaeth weithdrefnol yn erbyn eu cau.
Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i gynigwyr ddilyn cyfres fanylach o
weithdrefnau a gofynion wrth lunio cynnig i gau ysgol wledig, wrth ymgynghori
ar benderfyniad ynghylch a ddylid gweithredu cynnig i gau ysgol wledig ac
wrth wneud y penderfyniad.
Nid yw hyn yn golygu na fydd ysgol wledig byth yn cau, ond bod yn rhaid i’r
achos dros ei chau fod yn gryf, a bod pob opsiwn ymarferol arall wedi’u
hystyried yn gydwybodol gan y cynigydd, gan gynnwys ffedereiddio.
Dynodi ysgol yn ‘ysgol wledig’ at ddibenion y rhagdybiaeth yn erbyn ei
chau
Nodir ysgol yn ysgol wledig at ddibenion y rhagdybiaeth yn erbyn ei chau gan
ddefnyddio categorïau gwledig a threfol y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Bydd
yn ysgol a leolir mewn pentref gwledig prin ei phoblogaeth, mewn pentref
bach iawn neu ardal ynysig arall sy’n brin ei phoblogaeth, neu mewn pentref
bach iawn neu ardal ynysig arall sy’n llai prin ei phoblogaeth.
Ar sail y categorïau hyn, mae rhestr o ysgolion yn Atodiad F. Dylai cynigwyr
gyfeirio at y dynodiad a’r rhestr o ysgolion i sefydlu a yw’r cynnig dan sylw i
gau ysgol yn ymwneud ag ysgol wledig ac a yw’r rhagdybiaeth weithdrefnol yn
erbyn ei chau yn gymwys.
Camau pellach penodol y mae’n ofynnol i’r cynigydd eu cymryd wrth
lunio cynnig i gau ysgol wledig
Yn ogystal â rhoi ystyriaeth i’r ffactorau ym mhennod 1 (paragraffau 1.3 i 1.6)
sy’n berthnasol yn achos pob cynnig, mae gofyn i’r cynigiwr ddilyn y camau
pellach isod os yw’r cynnig yn ymwneud â’r posibilrwydd o gau ysgol wledig.
Llunio’r cynnig
Lle bydd y cynigydd yn ystyried llunio cynnig i gau ysgol wledig, rhaid i’r
cynigydd nodi’n glir y rhesymau dros y cynnig, hynny yw y prif heriau sy’n
wynebu’r ysgol ac y bydd y cynigydd am geisio ymateb iddynt drwy gynnig
cau’r ysgol.

9

At ddibenion penderfynu p’un a oes angen ymgynghori, mae adran 56 o Ddeddf 2013 yn
diffinio ‘ysgol fach’ fel ysgol a oedd â llai na 10 o ddisgyblion wedi’u cofrestru ar y trydydd
dydd Mawrth ym mis Ionawr yn union cyn y dyddiad y gwneir y cynigion.
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Bydd yn ofynnol i’r cynigydd ystyried y rhesymau hyn wrth wneud ei
benderfyniad ar gynnig neu unrhyw opsiynau rhesymol eraill, felly mae’n
bwysig eu bod mor glir a phenodol â phosibl - ee nifer y disgyblion yn lleihau,
trafferthion o ran cyflwyno’r cwricwlwm, neu bryderon am adeilad yr ysgol.
Yn hytrach na nodi nad yw’r ysgol yn hyfyw bellach, dylai’r cynigydd ystyried
yn ofalus a nodi’r rhesymau pam mae o’r farn nad yw’n ymarferol ei chadw.
Nodi opsiynau rhesymol eraill
Rhaid i’r cynigydd nodi unrhyw opsiynau rhesymol eraill a allai ddatrys y
broblem a nodwyd fel y rheswm dros y cynnig. Mae’n bwysig sicrhau bod pob
opsiwn rhesymol arall a nodwyd yn cael ei ystyried cyn i’r cynigydd
benderfynu mynd ati i ymgynghori ar gau’r ysgol.
Y nod yw sicrhau, pan gynigir cau ysgol wledig, mai dim ond ar ôl ystyriaeth
ofalus iawn y penderfynir ymgynghori ar yr opsiwn hwnnw, a hynny ar ôl
ystyried pob opsiwn rhesymol arall a chynnal asesiad clir o ddilysrwydd y
rhesymeg ac o gwestiwn ymarferoldeb.
Dangoswyd bod ffedereiddio yn dod â manteision arbennig i ysgolion gwledig.
Rhaid i gynigwyr ddangos sut maent wedi ystyried ffedereiddio fel opsiwn
posibl yn hytrach na chau ysgol wledig.
Mae ysgolion yn asedau cyhoeddus a chymunedol pwysig; mae’n bwysig
ystyried eu dyfodol, nid dim ond o safbwynt addysg, ond o safbwynt holl
gyfrifoldebau awdurdod lleol. Ymhlith yr opsiynau i’w hystyried yn hytrach na
chau ysgol, gellid trafod a oes lle i’r ysgol gael ei hintegreiddio’n well i broses
ehangach o fewn yr awdurdod lleol i reoli asedau a chynllunio cymunedau.
Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, creu cysylltiadau effeithiol â strategaethau
lleol i adfywio cymunedau.
Dyma rai enghreifftiau o opsiynau posibl y gallai fod yn werth eu hystyried:


clystyru, cydweithio ag ysgolion eraill (gan ystyried y posibiliadau o ran
defnyddio cysylltiadau TGCh rhwng safleoedd ysgolion);



defnyddio’r ysgol fel canolfan gymunedol i gynnal a chefnogi ystod o
wasanaethau cymunedol, ee iechyd, cyfleusterau gofal plant, dysgu i
deuluoedd ac oedolion, addysg gymunedol, chwaraeon,
gweithgareddau hamdden, gweithgarwch cymdeithasol ac ati;



a fyddai’n ymarferol ac yn gwneud synnwyr yn economaidd cydleoli
gwasanaethau lleol o fewn yr ysgol i wrthbwyso costau cynnal yr ysgol;



a ellid ystyried sefydlu ysgolion ar fwy nag un safle er mwyn cadw
adeiladau.

Fel yn achos pob cynnig i gau ysgol, rhaid i’r cynigydd baratoi asesiad o’r
effaith gymunedol, er mwyn ystyried effaith gyffredinol a hirdymor cau’r ysgol
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wledig ar bobl a’r gymuned, ac effaith colli’r adeilad fel cyfleuster cymunedol.
Yn Atodiad C, mae enghreifftiau o’r hyn y dylai’r cynigydd ei ystyried fel rhan
o’r Asesiad o’r Effaith Gymunedol.
Unwaith bydd y cynigydd wedi nodi’r holl opsiynau rhesymol eraill, rhaid i’r
cynigydd asesu, yn achos pob opsiwn:
o yr effaith debygol ar Ansawdd a Safonau Addysg;
o yr effaith debygol ar y gymuned;
o yr effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio.
Paratoi papur cynnig ar gyfer y penderfynwr
Cyn penderfynu a ddylid mynd ati i gynnal ymgynghoriad yn unol â phennod 3
y cod hwn, rhaid rhoi papur (“papur cynnig”) i’r unigolyn/unigolion sy’n
penderfynu ar hynny. Yn ogystal â manylion y ffactorau cyffredinol ym
mharagraffau 1.3 i 1.6 o Bennod 1 y Cod hwn, bydd rhaid i’r papur gynnwys
hefyd:
o Y rheswm dros y cynnig i gau’r ysgol
o Rhestr o’r opsiynau rhesymol eraill a nodwyd
o Asesiad o’r canlynol ar gyfer pob un o’r opsiynau rhesymol eraill a
nodwyd:
o Yr effaith debygol ar Ansawdd a Safonau Addysg
o Yr effaith debygol ar y gymuned
o Yr effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio.
Ni ddylai’r cynigydd wneud penderfyniad ynghylch a ddylid mynd ati i
ymgynghori hyd nes y bydd y gofynion hyn wedi’u cyflawni gyntaf, ac oni bai
ei fod yn fodlon mai gweithredu yw’r ymateb mwyaf priodol er mwyn goresgyn
y prif heriau a nodwyd fel y rheswm dros gynnig dod â’r ysgol i ben.
Er nad yw Deddf 2013 yn ei gwneud yn ofynnol ymgynghori ar gynigion i gau
ysgolion bach oedd â llai na 10 o ddisgyblion pan gynhaliwyd cyfrifiad y mis
Ionawr cynt10, dylai awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu sy’n dwyn ymlaen
gynigion o’r fath ystyried y ffactorau a nodir ym Mhennod 1 y Cod hwn wrth
ddatblygu ac ystyried cynigion. Os yw’r ysgol ar restr yr “ysgolion gwledig”,
mae hyn yn cynnwys bodloni’r gofynion yn 1.8, sef “Rhagdybiaeth yn erbyn
cau ysgolion gwledig”.

1.9 Ffactorau penodol i'w hystyried ar gyfer cynigion i
ychwanegu neu ddileu dosbarthiadau meithrin
Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau penodol canlynol:

10

At ddibenion penderfynu a oes angen ymgynghoriad, mae adran 56 o Ddeddf 2013 yn
diffinio ‘ysgol fach’ fel ysgol sydd â llai na 10 o ddisgyblion wedi’u cofrestru ar y trydydd
dydd Mawrth ym mis Ionawr yn union cyn y dyddiad y gwneir y cynigion.
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safon yr addysg feithrin a digonolrwydd yr adeiladau, yr ystafelloedd
a'r cyfleusterau a gynigir, yn yr ystafell ddosbarth ac yn yr awyr
agored, a hyfywedd unrhyw ysgol sy’n dymuno ychwanegu lleoedd
meithrin;



a oes angen lleoedd meithrin ychwanegol yn yr ardal;



lefel y galw am fathau penodol o addysg feithrin, ee addysg feithrin
cyfrwng Cymraeg neu ddarpariaeth â chymeriad crefyddol;



effaith y cynigion ar sefydliadau eraill, gan gynnwys darparwyr preifat
a thrydydd sector;



i ba raddau y bydd y cynigion yn integreiddio addysg y blynyddoedd
cynnar â gwasanaethau gofal plant neu i ba raddau y maent yn gyson
â dull gweithredu integredig.

1.10 Ffactorau penodol i'w hystyried ar gyfer cynigion i addrefnu ysgolion uwchradd neu ychwanegu neu ddileu
chweched dosbarth
Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau penodol canlynol:
 a fydd cynigion yn arwain at wella cyflawniadau addysgol neu
hyfforddiant unigolion sy’n hŷn na’r oedran ysgol gorfodol ond sy’n
iau na 19 oed;
 a fydd cynigion yn cyfrannu at amrywiaeth briodol o gyrsiau a
chymwysterau perthnasol a llwybrau dysgu galwedigaethol o
ansawdd uchel, sy’n seiliedig ar anghenion cyflogwyr ac sydd wedi’u
hanelu at ddisgyblion o bob gallu, a hefyd yn cynnal cyrsiau TGAU,
Lefel UG/Lefel Uwch a chyrsiau sefydledig eraill yn ôl y gofyn o dan
Fesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 ar gyfer dysgwyr 14-19 oed;
 a yw’r cynigion yn debygol o gynyddu nifer y dysgwyr sy'n parhau i
ddysgu ar ôl oedran ysgol gorfodol, gan ystyried materion a chostau
cludiant i’r dysgwr ac eraill, fforddiadwyedd costau o’r fath a’r
tebygolrwydd y bydd dysgwyr yn barod i deithio;
 i ba raddau y mae cynigion yn cyfrannu at yr agenda 14-19 gan
ystyried barn rhwydweithiau 14-19 rhanbarthol;
 effaith cynigion ar ddarpariaeth 11-16 mewn ysgolion;
 sut y byddai cynigion yn effeithio ar hyfywedd sefydliadau sydd
eisoes yn darparu addysg ôl-16 safonol, gan gynnwys chweched
dosbarth mewn ysgolion, Sefydliadau Addysg Bellach a sefydliadau
hyfforddi preifat;
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 sut y gallai’r cynigion effeithio ar gynaliadwyedd y ddarpariaeth
cyfrwng Cymraeg yn y rhwydwaith 14-19 rhanbarthol a'r ardal
ehangach, neu’r gwaith i’w gwella, a hyrwyddo mynediad i'r cyrsiau
cyfrwng Cymraeg sydd ar gael mewn addysg ôl-16;
 i ba raddau y bydd y cynigion yn rhoi manteision ychwanegol i
ddysgwyr o gymharu â chadw’r sefyllfa bresennol a dewisiadau
posibl eraill ar gyfer trefniadaeth ôl-16;
 sut y gall cynigion effeithio ar y ddarpariaeth cludiant ddewisol y gall
awdurdod lleol ei darparu i ddysgwyr11 sy’n hŷn na’r oedran ysgol
gorfodol.

1.11 Ffactorau penodol i'w hystyried ar gyfer cynigion i
gynyddu'r ddarpariaeth mewn ysgolion gwirfoddol neu i
sefydlu ysgol wirfoddol newydd
Dylai'r cyrff perthnasol ystyried y canlynol:
 a yw'r awdurdod lleol wedi cadarnhau y bydd yn ysgwyddo ei
gyfrifoldeb i gynnal yr ysgol;
 y bydd corff llywodraethu ysgol wirfoddol a gynorthwyir yn gallu
ysgwyddo ei gyfrifoldebau ariannol ar gyfer atgyweiriadau a gwaith
cyfalaf;
 bod y trefniadau arfaethedig ar gyfer deiliadaeth y tir yn rhoi sicrwydd
digonol y bydd yr ysgol yn cadw'r safle.
Lle na bydd trefniadau deiliadaeth tir wedi’u cadarnhau, gallai'r rhai
sy'n penderfynu ar gynigion nodi eu bod yn gogwyddo o blaid
cymeradwyo’r cynigion, yn amodol ar ddatrys y materion hynny yn
foddhaol. Gallai penderfyniad o'r fath fod yn briodol pan na fydd
hyrwyddwyr yn fodlon ysgwyddo costau cyfreithiol i ddatrys y mater
deiliadaeth tan iddynt gael gwybod bod y cynigion yn debygol iawn o
gael eu cymeradwyo.

1.12 Ffactorau penodol wrth ystyried cynigion i newid iaith y
ddarpariaeth
Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau penodol canlynol:

11

Mae adran 6 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn rhoi grym i awdurdod lleol
ddarparu cludiant dewisol lle maent hwy yn gweld yn dda i hwyluso trefniadau teithio
dysgwyr. Mae paragraffau 1.98 – 1.105 o Ddarpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol
2014 ynghylch y Mesur Teithio gan Ddysgwyr yn darparu canllawiau pellach ar y
ddarpariaeth hon.
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 i ba raddau y mae'r ddarpariaeth bresennol gan yr awdurdod addysg
lleol drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu’r Saesneg yn fwy neu'n llai na'r
galw neu'r galw a ragwelir gan rieni ar gyfer darpariaeth o’r fath, a
chyfraniad y cynnig at unioni’r sefyllfa honno.
 i ba raddau y byddai’r cynnig yn cefnogi’r targedau yng Nghynllun
Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdod lleol.

1.13 Ffactorau penodol wrth ystyried cynigion i newid
categori ysgol
Dylai cyrff perthnasol ystyried y ffactorau penodol canlynol:


mae pob categori ysgol - cymunedol, sefydledig, gwirfoddol a reolir
neu wirfoddol a gynorthwyir - yn gydradd o ran statws;



caiff pob cynnig a ganiateir i newid categori ysgol ei ystyried yn
unol â’i rinweddau ei hun12;



a ellir nodi unrhyw fanteision.
Gallai newid categori darfu ar y broses o redeg yr ysgol a/neu osod
baich ychwanegol ar y corff llywodraethu a/neu ychwanegu
cymhlethdod at drefniadau ad-drefnu neu dderbyn yr ysgol. Felly,
dylid bod rhagdybiaeth yn erbyn newidiadau pan na ellir nodi
manteision.

●

a yw unrhyw weithred ymddiriedolaeth sy’n ymwneud â’r ysgol yn
caniatáu iddi newid categori. Os oes unrhyw amheuaeth, neu os
yw’n amlwg bod angen gwneud amrywiad i’r weithred
ymddiriedolaeth, dylai’r cynigwyr gysylltu â’r Comisiwn
Elusennau’n ddi-oed.

1.14 Ffactorau ychwanegol i'w hystyried wrth lunio,
cyhoeddi, cymeradwyo neu benderfynu ar gynigion i addrefnu'r ddarpariaeth AAA
Polisïau ac egwyddorion
Dylid ystyried yr egwyddorion a'r cynlluniau a nodir mewn mannau eraill o'r
Cod hwn wrth ystyried cynigion i ad-drefnu ysgolion arbennig a gynhelir ac
unedau adnoddau arbenigol mewn ysgolion prif ffrwd.

12

Ni chaniateir i ysgolion newid eu categori i fod yn ysgolion sefydledig ac ni chaniateir i ysgolion â
chymeriad crefyddol ddod yn ysgolion cymunedol.

17

Dylai cyrff perthnasol ystyried sut mae cynigion yn ategu cynlluniau'r
awdurdod lleol i hyrwyddo cynhwysiant (h.y. darparu ar gyfer cyfran uwch o
ddisgyblion ag AAA i fynychu lleoliadau prif ffrwd) lle bynnag y bo'n briodol i
ddiwallu anghenion unigol plentyn neu berson ifanc, a chyda’i strategaeth
gyffredinol ar gyfer sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer yr amrywiaeth lawn o
AAA.
Dylai cyrff perthnasol roi sylw i’r ffactorau a nodir isod mewn perthynas â
chynigion sy'n effeithio ar ysgolion arbennig ac unedau adnoddau arbenigol
mewn ysgolion prif ffrwd.
Safonau'r ddarpariaeth
Yn ogystal â'r ystyriaethau arferol mewn perthynas â safonau'r ddarpariaeth,
dylai cyrff perthnasol ystyried:
 a fydd cynigion yn gwella safonau'r adeiladau a’r ystafelloedd i
ddisgyblion ag AAA, gan gynnwys gwella hygyrchedd yr adeilad;
 sut y bydd cynigion yn ymdrin ag unrhyw faterion o ran iechyd,
diogelwch a lles;
 sut y bydd cynigion yn hyrwyddo rhagor o gynhwysiant, lle y bo’n
briodol;
 effaith cynigion ar ddarpariaeth AAA arall yn ardal agos ac ehangach
yr awdurdod lleol gan gynnwys y tu allan i'r sir lle y bo'n briodol.
Yr angen am leoedd a’r effaith ar hygyrchedd ysgolion
Yn ogystal â’r ystyriaethau a restrir yn 1.4, dylai cyrff perthnasol ystyried:
 a oes angen am fath penodol o ddarpariaeth AAA yn yr ardal;
 a oes gormod o ddarpariaeth AAA yn yr ardal;
 a fyddai'r ddarpariaeth AAA yn fwy effeithiol neu effeithlon pe bai
darpariaeth ranbarthol yn cael ei gwneud; ac
 effaith y cynigion hynny ar gludiant dysgwyr ag AAA.
Ffactorau eraill
Dylai cyrff perthnasol ystyried:
 sut y bydd newidiadau i ddarpariaeth AAA mewn ysgolion yn debygol
o effeithio ar yr holl wasanaethau eraill a ddarperir mewn ardal ar
gyfer disgyblion ag anableddau a/neu AAA.

18

1.15 Ffactorau i'w hystyried wrth gymeradwyo/penderfynu ar
gynigion trefniadaeth ysgolion
Wrth gymeradwyo cynigion, rhaid i’r cyrff perthnasol sy’n eu cynnig:
 ystyried a oes unrhyw gynigion cysylltiedig eraill;
 sicrhau bod yr ymgynghoriad statudol wedi'i gynnal yn unol â'r Cod
hwn (nid yw'r gofyniad i ymgynghori yn gymwys i gynigion i gau ysgol
sy'n ysgol fach);
 sicrhau bod y cynnig wedi'i gyhoeddi yn unol â'r Cod hwn a bod yr
hysbysiad yn cynnwys yr holl wybodaeth ofynnol;
 ystyried y ddogfen ymgynghori a'r adroddiad ar yr ymgynghoriad;
 ystyried y gwrthwynebiadau a'r adroddiad gwrthwynebu ac unrhyw
ymatebion i’r hysbysiad sy’n cefnogi’r cynigion;
 dylai’r cyrff perthnasol ystyried a oes unrhyw fanteision, yn achos
cynnig i newid categori ysgol. Os na ellir nodi unrhyw fanteision, ni
ddylid cymeradwyo cynigion o'r fath;


peidio â chymeradwyo cynigion i newid categori lle mae angen
gwneud amrywiad i weithred ymddiriedolaeth, os nad yw’r amrywiad
hwnnw wedi ei wneud eto.

Wrth benderfynu ar gynigion, rhaid i’r cyrff perthnasol:
 ystyried a oes unrhyw gynigion cysylltiedig eraill;
 ystyried i ba raddau y mae’r ymgynghoriad statudol wedi'i gynnal yn
unol â'r Cod hwn (nid yw'r gofyniad i ymgynghori yn gymwys i
gynigion i gau ysgol sy'n ysgol fach);
 ystyried i ba raddau y mae’r cynnig wedi'i gyhoeddi yn unol â'r Cod
hwn ac a yw’r hysbysiad yn cynnwys yr holl wybodaeth ofynnol;
 ystyried y ddogfen ymgynghori a'r adroddiad ar yr ymgynghoriad;
 ystyried y gwrthwynebiadau a'r adroddiad gwrthwynebu ac unrhyw
ymatebion i’r hysbysiad sy’n cefnogi’r cynigion;
 dylai’r cyrff perthnasol ystyried a oes unrhyw fanteision, yn achos
cynnig i newid categori ysgol. Os na ellir nodi unrhyw fanteision, ni
ddylid cymeradwyo cynigion o'r fath;
 peidio â chymeradwyo cynigion i newid categori lle mae angen
gwneud amrywiad i weithred ymddiriedolaeth, os nad yw’r amrywiad
hwnnw wedi ei wneud eto.
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2.

Newidiadau y mae angen cynigion ar eu cyfer

Fel arfer, mae angen gweithdrefnau statudol i wneud newidiadau sylweddol i
ysgolion. Mae'r gweithdrefnau wedi'u cynllunio i’w gwneud yn bosibl gwneud
newidiadau pan ystyrir bod y newidiadau hynny yn angenrheidiol, ond mewn
ffordd sy'n diogelu buddiannau dysgwyr ac yn rhoi'r cyfle i’r sawl sydd â
diddordeb leisio barn ar y broses.

2.1 Elfennau ad-drefnu ysgolion y mae angen cyhoeddi
cynigion ar eu cyfer
Rhaid i gynigion gael eu cyhoeddi ar gyfer yr elfennau canlynol o ran addrefnu ysgolion:
1. agor ysgol a gynhelir (gan gynnwys ysgol arbennig);
2. cau ysgol a gynhelir (gan gynnwys ysgol arbennig);
3. gwneud newid a reoleiddir i ysgol a gynhelir;
4. newid categori ysgol a gynhelir13.

2.2

Cynigion i newid categori ysgol

Caiff cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir wneud cynigion i newid categori eu
hysgol. Fodd bynnag, dylid nodi na cheir gwneud unrhyw newid i ysgol a
gynhelir sy’n newid ei chymeriad crefyddol dynodedig neu sy’n peri bod iddi
wedyn gymeriad crefyddol dynodedig nad oedd iddi cynt, neu ei bod yn colli ei
chymeriad crefyddol dynodedig. Ni chaniateir cymeriad crefyddol i ysgolion
cymunedol. Nid yw hi’n bosibl i ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, ysgolion
gwirfoddol a reolir nac ysgolion sefydledig, os oes ganddynt gymeriad
crefyddol dynodedig, ddod yn ysgolion cymunedol trwy gynnig i newid
categori. Yn ogystal â hyn, ni all ysgolion cymunedol ddod yn ysgolion
gwirfoddol sydd â chymeriad crefyddol dynodedig. Ni cheir gwneud cynigion i
ysgol o unrhyw gategori gael ei newid i fod yn ysgol sefydledig.

2.3

Newidiadau a reoleiddir

Mae Atodlen 2 o Ddeddf 2013 yn disgrifio nifer o newidiadau a reoleiddir i
ysgolion a gynhelir (gan gynnwys ysgolion arbennig) na cheir eu cyflawni oni
bai bod yr awdurdod lleol perthnasol a/neu’r corff llywodraethu wedi
cydymffurfio â’r gofynion a osodir gan y Cod hwn. Er bod y newidiadau a
reoleiddir wedi’u disgrifio isod, dylid cyfeirio hefyd at Atodlen 2 o Ddeddf 2013.

13

Ac eithrio ysgol sefydledig – mae Deddf 2013 yn gwahardd ysgolion rhag newid eu categori i fod
yn ysgolion sefydledig.
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Newidiadau a reoleiddir i ysgolion cymunedol, sefydledig, gwirfoddol,
ysgolion arbennig cymunedol ac ysgolion meithrin a gynhelir


trosglwyddo ysgol i safle neu safleoedd newydd oni fyddai prif
fynedfa’r ysgol ar ei safle newydd o fewn 1.609344 cilometr (un filltir)
o brif fynedfa’r ysgol ar ei safle a safleoedd presennol;



newid ysgol (gan gynnwys ysgol arbennig) o fod yn ysgol un rhyw i
fod yn ysgol gymysg, neu i’r gwrthwyneb. (Ystyrir bod ysgol yn
derbyn disgyblion o un rhyw yn unig os cyfyngir y disgyblion a
dderbynnir o'r rhyw arall i ddisgyblion sy'n hŷn na'r oedran ysgol
gorfodol, ac nad yw nifer y disgyblion hynny yn fwy na 25% o'r grŵp
oedran dan sylw).

Newidiadau a reoleiddir i ysgolion cymunedol, sefydledig, gwirfoddol, ac
ysgolion arbennig cymunedol


newid yn ystod oedran ysgol (gan gynnwys ysgol arbennig) o
flwyddyn neu fwy (heb gynnwys cyflwyno Addysg Bellach ran amser
neu lawn amser neu ddod â’r addysg honno i ben a heb gynnwys
newidiadau i'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sy'n hŷn na'r oedran
ysgol gorfodol sy'n ailadrodd cwrs addysg a gwblhawyd cyn iddynt
gyrraedd yr oedran ysgol gorfodol);



cyflwyno darpariaeth chweched dosbarth mewn ysgol neu ddod â’r
ddarpariaeth honno i ben;



newid cyfrwng addysgu dosbarth o ddisgyblion mewn grŵp neu
grwpiau oedran (gan gynnwys disgyblion meithrin) mewn ysgol
gynradd (neu addysg gynradd mewn perthynas ag ysgolion canol neu
ysgolion arbennig) o fod y perthyn i'r disgrifiad yng ngholofn 1 o’r tabl
isod i fod yn perthyn i'r disgrifiad yn y cofnod cyfatebol yng ngholofn
2.

Colofn 1
Gwneir o leiaf 20% ond dim mwy
nag 80% o'r addysgu drwy gyfrwng
y Saesneg.
Gwneir o leiaf 20% ond dim mwy
nag 80% o'r addysgu drwy gyfrwng
y Gymraeg.
Gwneir mwy nag 80% o'r addysgu
drwy gyfrwng y Saesneg, a gwneir
rhywfaint o'r addysgu drwy
gyfrwng y Gymraeg.
Gwneir mwy nag 80% o'r addysgu
drwy gyfrwng y Gymraeg, a gwneir
rhywfaint o'r addysgu drwy
gyfrwng y Saesneg.
Ni wneir unrhyw addysgu drwy

Colofn 2
Cynnydd neu ostyngiad o fwy nag
20% yn yr addysgu a wneir drwy
gyfrwng y Gymraeg.
Cynnydd neu ostyngiad o fwy nag
20% yn yr addysgu a wneir drwy
gyfrwng y Saesneg.
Cynnydd o fwy na 10% yn yr addysgu
a wneir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynnydd o fwy na 10% yn yr addysgu
a wneir drwy gyfrwng y Saesneg.

Gwneir mwy na 10% o'r addysgu
22

gyfrwng y Gymraeg.
Ni wneir unrhyw addysgu drwy
gyfrwng y Saesneg.
Gwneir rhywfaint o'r addysgu drwy
gyfrwng y Saesneg.
Gwneir rhywfaint o'r addysgu drwy
gyfrwng y Gymraeg.


drwy gyfrwng y Gymraeg.
Gwneir mwy na 10% o'r addysgu
drwy gyfrwng y Saesneg.
Ni wneir unrhyw addysgu drwy
gyfrwng y Saesneg.
Ni wneir unrhyw addysgu drwy
gyfrwng y Gymraeg.

newid cyfrwng addysgu disgyblion mewn grŵp blwyddyn mewn ysgol
uwchradd (neu addysg uwchradd mewn perthynas ag ysgolion canol
neu ysgolion arbennig) o fod yn perthyn i'r disgrifiad yng ngholofn 1
o’r tabl isod i fod yn perthyn i'r disgrifiad yn y cofnod cyfatebol yng
ngholofn 2.

Colofn 1
Addysgir pum pwnc perthnasol
neu fwy (yn gyfan gwbl neu'n
bennaf) drwy gyfrwng y Gymraeg i
unrhyw ddisgyblion.

Addysgir pob pwnc perthnasol (yn
gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Gymraeg i'r holl
ddisgyblion.

Colofn 2
Gostyngiad o bedwar pwnc
perthnasol neu fwy a addysgir (yn
gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Gymraeg i unrhyw
ddisgyblion.
Gostyngiad o bedwar pwnc
perthnasol neu fwy a addysgir (yn
gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Saesneg i unrhyw
ddisgyblion.
Addysgir tri phwnc perthnasol neu fwy
(yn gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Saesneg i unrhyw
ddisgyblion.

Addysgir pob pwnc perthnasol (yn
gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Saesneg i'r holl
ddisgyblion.
Addysgir un pwnc perthnasol neu
fwy (yn gyfan gwbl neu'n bennaf)
drwy gyfrwng y Gymraeg i unrhyw
ddisgyblion.
Addysgir un pwnc perthnasol neu
fwy (yn gyfan gwbl neu'n bennaf)
drwy gyfrwng y Saesneg i unrhyw
ddisgyblion.

Addysgir tri phwnc perthnasol neu fwy
(yn gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Gymraeg i unrhyw
ddisgyblion.
Nid addysgir unrhyw bwnc perthnasol
(yn gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Gymraeg i unrhyw
ddisgyblion.
Nid addysgir unrhyw bwnc perthnasol
(yn gyfan gwbl neu'n bennaf) drwy
gyfrwng y Saesneg i unrhyw
ddisgyblion.

Addysgir pum pwnc perthnasol
neu fwy (yn gyfan gwbl neu'n
bennaf) drwy gyfrwng y Saesneg i
unrhyw ddisgyblion.

(Diffinnir pynciau perthnasol fel unrhyw bynciau ar wahân i Gymraeg a
Saesneg a addysgir mewn ysgol.)
Newidiadau a reoleiddir i ysgolion cymunedol, sefydledig a gwirfoddol


ehangu safle ysgol (ac eithrio ysgolion meithrin ac ysgolion arbennig),
a fyddai'n cynyddu capasiti'r ysgol gan o leiaf 25% neu 200 o
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ddisgyblion, o gymharu â chapasiti'r ysgol ar y dyddiad priodol. Wrth
benderfynu ar gynnydd mewn capasiti, rhaid ystyried pob achos o
ehangu ysgol sydd wedi digwydd ers y dyddiad priodol ynghyd â'r
gwaith ehangu arfaethedig. Y "dyddiad priodol" yw'r dyddiad
diweddaraf o blith:
- y dyddiad sydd bum mlynedd cyn y dyddiad y bwriedir gweithredu'r
cynigion i ehangu'r ysgol;
- y dyddiad pan dderbyniodd yr ysgol ddisgyblion gyntaf;
- y dyddiad (neu'r dyddiad diweddaraf) pan weithredwyd unrhyw
gynigion statudol blaenorol a oedd yn golygu ehangu safle'r ysgol.
Mae hyn yn cynnwys lle gwelwyd lleihad blaenorol yng nghapasiti
ysgol yn ystod y pum mlynedd diwethaf.
At ddibenion ehangu safle ysgol, pennir "capasiti" yn unol â'r fformiwlâu
a nodir o bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru (sef, ar hyn o bryd,
Cylchlythyr Rhif: 21/2011);
“Ehangu dros dro” yw ehangu mangre ysgol y rhagwelir y bydd yr
ehangiad, ar yr adeg y’i gwneir, yn ei le am lai na thair blynedd.


gwneud ehangiad dros dro o'r ysgol yn ehangiad parhaol, pan fyddai'r
ehangiad dros dro hwnnw wedi bod yn newid a reoleiddir oni bai am y
ffaith mai dros dro ydoedd;



lleihau capasiti ffisegol ysgol brif ffrwd, ac eithrio pan fydd y capasiti
arfaethedig yn fwy na nifer uchaf y disgyblion ar y gofrestr yn yr ysgol
ar unrhyw bryd yn ystod y ddwy flynedd ysgol flaenorol cyn
cyhoeddi'r cynnig. Yn y cyd-destun hwn, pennir "capasiti" yn unol â'r
fformiwlâu a nodir o bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru (sef, ar
hyn o bryd, Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif: 21/2011 Mesur
Capasiti Ysgolion yng Nghymru)14;



cyflwyno neu ddileu darpariaeth AAA neu newid y math o
ddarpariaeth. Dyma lle mae'r ddarpariaeth mewn ysgol brif ffrwd ond
mae'r disgyblion a dderbynnir yn ychwanegol at nifer derbyn yr ysgol.
Hefyd, rhaid i'r awdurdod lleol gydnabod bod y ddarpariaeth wedi'i
chadw'n ôl ar gyfer disgyblion ag AAA;



cyflwyno neu derfynu trefniadau bandio ar gyfer derbyn disgyblion i
ysgol brif ffrwd (o dan adran 101 o Ddeddf Safonau a Fframwaith
Ysgolion 1998 (Deddf 1998));



cyflwyno neu derfynu darpariaeth breswyl, neu gynnydd neu
ostyngiad gan 50 o ddisgyblion neu 50% o'r capasiti yn y

14

Effaith hyn yw y bydd ysgolion â chapasiti dros ben yn gallu dileu’r capasiti hwnnw heb
yr angen am gynnig statudol. Fodd bynnag, os bydd ysgolion yn llawn neu bron yn llawn,
rhaid cyhoeddi cynnig i leihau capasiti’r ysgol.
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ddarpariaeth breswyl mewn ysgolion prif ffrwd, pa un bynnag sydd
fwyaf;
Newidiadau a reoleiddir i ysgolion arbennig cymunedol


ar gyfer ysgolion arbennig (ac eithrio os yw'r ysgol mewn ysbyty),
cynnydd yn nifer y disgyblion y mae'r ysgol yn gwneud darpariaeth ar
eu cyfer a fyddai, ar y cyd â phob cynnydd blaenorol o'r fath yn nifer y
disgyblion, yn cynyddu 10 % ar nifer y disgyblion neu nifer perthnasol
y disgyblion o'r fath (pa un bynnag sydd leiaf). Y nifer perthnasol yw
5 os mai dim ond darpariaeth breswyl a gynigir gan yr ysgol, ac 20
mewn achosion eraill. Ystyrir unrhyw gynnydd blaenorol yn nifer y
disgyblion o'r dyddiad priodol. Y dyddiad priodol yw'r dyddiad
diweddaraf o blith y canlynol:
– 19 Ionawr 2012;
– y dyddiad pan dderbyniodd yr ysgol ddisgyblion gyntaf;
– y dyddiad (neu'r dyddiad diweddaraf) pan weithredwyd unrhyw
gynigion statudol blaenorol a oedd yn golygu ehangu safle'r ysgol.



ar gyfer ysgol arbennig, cyflwyno neu derfynu'r ddarpariaeth breswyl,
neu newid y ddarpariaeth breswyl fel bod nifer y disgyblion y gwneir
darpariaeth ar eu cyfer yn cynyddu neu'n gostwng gan 5 disgybl;



newid yn y math o anghenion addysgol arbennig y mae ysgol
arbennig yn gwneud darpariaeth ar eu cyfer;

Newidiadau a reoleiddir i ysgolion meithrin a gynhelir


ehangu'r gofod addysgu, neu wneud ehangiad dros dro yn ehangiad
parhaol, mewn ysgol feithrin, a hynny o 50% neu ragor;



ychwanegu neu ddileu darpariaeth (mewn ysgol feithrin) y mae'r
awdurdod lleol yn cydnabod ei bod wedi'i chadw'n ôl ar gyfer
disgyblion ag anghenion addysgol arbennig, neu unrhyw newid yn y
math o ddarpariaeth o’r fath;



ar gyfer ysgol feithrin lle yr addysgir grŵp o ddisgyblion yn gyfan gwbl
neu'n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, newid fel bod yr holl
ddisgyblion yn cael eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n bennaf drwy
gyfrwng y Saesneg;



ar gyfer ysgol feithrin lle yr addysgir grŵp o ddisgyblion yn gyfan gwbl
neu'n bennaf drwy gyfrwng y Saesneg, newid fel bod yr holl
ddisgyblion yn cael eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n bennaf drwy
gyfrwng y Gymraeg.
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2.4

Pwy all wneud cynnig?

Gall awdurdod lleol wneud cynigion i:
 sefydlu neu gau ysgolion cymunedol neu ysgolion meithrin a gynhelir
neu wneud newid a reoleiddir iddynt (gweler 3.3 o’r Cod)
 cau ysgol wirfoddol neu sefydledig
 cynyddu neu leihau capasiti ysgol sefydledig neu wirfoddol heb
gymeriad crefyddol.
Gall cyrff llywodraethu ysgolion sefydledig neu wirfoddol wneud cynigion i:
 gau eu hysgol
 gwneud newid a reoleiddir i’w hysgol.
Gall unrhyw un wneud cynigion i sefydlu ysgol wirfoddol newydd. Fodd
bynnag, dylai awdurdodau lleol gydweithio â’r corff crefyddol perthnasol pan
mai cynnig i sefydlu ysgol wirfoddol o natur grefyddol sydd dan sylw.
Ni cheir sefydlu ysgol sefydledig nac ysgol arbennig sefydledig newydd yng
Nghymru.
Gall awdurdodau lleol hefyd wneud cynigion i ychwanegu neu gael gwared ar
ddosbarthiadau chwech mewn ysgolion uwchradd gwirfoddol a sefydledig,
ond dim ond os ydynt yn gyntaf wedi cael caniatâd Gweinidogion Cymru i
wneud hynny. Rhaid cael caniatâd drwy wneud cais ysgrifenedig sy’n nodi’n
glir resymeg yr awdurdod lleol dros y cynnig.
Yn ogystal â hyn, mae Deddf 2013 yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru
gyhoeddi cynigion i:
a) unioni darpariaeth ormodol neu annigonol o leoedd mewn ysgolion (lle
maent eisoes wedi cyhoeddi cyfarwyddyd i awdurdod lleol neu gorff
llywodraethu i’r perwyl hwnnw) (adran 59);
b) sicrhau darpariaeth ranbarthol ar gyfer anghenion addysgol arbennig
(lle maent eisoes wedi cyhoeddi cyfarwyddyd i awdurdod
lleol/awdurdodau lleol/cyrff llywodraethu i’r perwyl hwnnw) (adran 68),
ac
c) ychwanegu neu ddileu chweched dosbarth mewn ysgol (adran 71).
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3.

Ymgynghori

3.1

Egwyddorion

Mae adran 48 o Ddeddf 2013 yn nodi bod yn rhaid cynnal ymgynghoriad ar
gynigion trefniadaeth ysgolion cyn eu cyhoeddi o dan adrannau 41-45. Yn
ogystal â hyn, mae’n rhaid cynnal ymgynghoriad hefyd ar gynigion a
gyhoeddir gan Weinidogion Cymru o dan adran 68 i sicrhau darpariaeth
ranbarthol ar gyfer anghenion addysgol arbennig neu o dan adran 71 i addrefnu chweched dosbarth.
Nid yw'r gofyniad i ymgynghori yn gymwys i gynigion i gau ysgol fach15 a
wneir o dan adran 43. Fodd bynnag, dylai awdurdodau lleol a chyrff
llywodraethu sy’n dwyn ymlaen gynigion i gau ysgol fach sydd â llai na 10 o
ddisgyblion, a honno’n ysgol sydd wedi’i dynodi’n ysgol wledig, ddal i ystyried
y ffactorau sydd wedi’u pennu ym Mhennod 1 y Cod hwn, gan gynnwys y
gofynion pellach sy’n ymwneud â chau ysgolion gwledig yn 1.8 “Rhagdybiaeth
yn erbyn cau ysgolion gwledig”.
Mae’r gyfraith achosion wedi pennu y dylai’r broses ymgynghori:


gael ei chynnal pan fydd cynigion yn dal ar gam ffurfiannol;



cynnwys digon o wybodaeth a rhesymau dros gynigion penodol er
mwyn sicrhau ystyriaeth ac ymateb deallus;



rhoi digon o amser i ystyried y cynigion ac ymateb iddynt;



sicrhau y caiff yr hyn sy'n deillio o'r ymgynghoriad ei ystyried mewn
ffordd gydwybodol pan wneir y penderfyniad yn y pen draw.

Mae'r broses a'r canllawiau canlynol wedi'u datblygu gan roi sylw dyledus i'r
egwyddorion a restrir uchod. Bydd angen i'r rhai sy'n ystyried cyflwyno
cynigion fod yn gwbl ymwybodol o'r broses hon a'r canllawiau hyn. Fodd
bynnag, rhaid i gynigwyr gofio'r pedair egwyddor sylfaenol a chymryd unrhyw
gamau ychwanegol angenrheidiol i sicrhau y cynhelir yr egwyddorion hynny.

3.2

Sylw i’r manylion

Mae’n hanfodol bod cynigwyr yn anelu at gyflwyno gwybodaeth o safon uchel
ac yn sicrhau safon uchel, ar gyfer ymgyngoriadau ysgol a dogfennau
ymgynghori a gaiff eu cyhoeddi. Caiff y rhain eu hystyried yn ofalus gan
gymunedau, staff ysgolion a rhieni, a gall camgymeriadau yn y manylion
danseilio eu hyder yn y cynnig. Os na ddarperir dogfennau ymgynghori cywir,
o ansawdd uchel, efallai y bydd yn rhaid rhoi’r gorau i ymgyngoriadau, efallai
15

Mae Deddf 2013 yn diffinio ysgol fach fel ysgol â llai na 10 disgybl cofrestredig ar y trydydd dydd
Mawrth yn y mis Ionawr yn union cyn y dyddiad y gwneir y cynigion. Dewiswyd y dyddiad hwn
oherwydd mai dyma’r dyddiad y mae gofyn i bob ysgol yng Nghymru gyflwyno’r Cyfrifiad Ysgolion
Blynyddol ar Lefel Disgyblion i Lywodraeth Cymru, sy’n cynnwys nifer y disgyblion ar y gofrestr.
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y bydd y broses yn cymryd lawer yn hirach na’r disgwyl a gallai gynyddu’r
gwrthdaro â chymunedau.
O bryd i’w gilydd, bydd cynigwyr wedi cynnal ymgynghoriad ‘anffurfiol’ gyda
rhai rhanddeiliaid penodol ynghynt yn y broses o ddatblygu cynigion. Rhaid
peidio ag ystyried bod ymgynghoriad o’r fath yn disodli unrhyw ran o’r
prosesau ymgynghori ffurfiol a amlinellir isod.

3.3

Gweithdrefnau

Nid yw'n ofynnol i gynigwyr gynnal cyfarfodydd ymgynghori er y bydd
amgylchiadau lle y bydd cynigwyr o'r farn y bydd cyfarfod â grwpiau penodol o
ymgyngoreion o gymorth mawr wrth ledaenu gwybodaeth ac yn rhoi llwyfan
addas i ymgyngoreion leisio eu barn.
Gall cynigwyr ddefnyddio ffyrdd eraill o ymgysylltu ag ymgyngoreion, fel sy'n
briodol yn eu barn hwy. Er enghraifft, gallai diwrnodau agored neu sesiynau
'galw heibio' fod yn ffordd gyfleus i’r sawl sydd â diddordeb gael gwybodaeth,
holi am eglurhad a rhoi sylwadau.
Yn achos cynigion i ad-drefnu ysgolion y mae tir a/neu adeiladau’n a gedwir
ar ymddiriedolaeth, neu ysgolion â chymeriad crefyddol dynodedig, rhaid i’r
cynigydd gynnal ymgynghoriad â’r ymddiriedolwyr a/neu’r corff crefyddol
priodol cyn cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori. Rhaid i’r cynigydd ganiatáu 28
diwrnod ar gyfer derbyn sylwadau a rhaid iddo roi sylw priodol i’r sylwadau
hynny cyn gwneud unrhyw benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyffredinol.
Pan fydd opsiwn newydd yn dod i'r amlwg yn ystod ymgynghoriad ac y mae'r
cynigwyr yn penderfynu ei ystyried, rhaid iddynt ymgynghori eto ar yr opsiwn
hwn cyn symud ymlaen i gyhoeddi'r cynigion.

3.4

Dogfen ymgynghori

Rhaid i'r rhai sy'n cyflwyno cynigion statudol gyhoeddi dogfen ymgynghori ar
ffurf copi caled ac ar ffurf electronig ar eu gwefan neu wefan yr awdurdod lleol
perthnasol. Rhaid i gopïau caled fod ar gael ar gais. Dylid ystyried cyhoeddi
mewn fformatau eraill os bydd hygyrchedd yn peri pryder.
Rhaid cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori ar un o ddiwrnodau ysgol yr ysgol
neu’r ysgolion y mae’r cynnig yn ymwneud â hi/nhw, a rhaid rhoi o leiaf 42 o
ddiwrnodau i bobl ymateb i’r ddogfen, gydag 20 o’r rhain yn ddiwrnodau
ysgol16. Ni ddylid cyhoeddi dogfennau ymgynghori ar ddiwrnod ysgol sy’n
cynnwys sesiwn ysgol sydd wedi’i neilltuo (yn llwyr neu’n bennaf) i wella
safonau addysgu neu arferion rheoli staff yr ysgol (diwrnodau hyfforddiant
mewn swydd).
16

Diffinnir diwrnod ysgol yn adran 579 o Ddeddf Addysg 1996 fel unrhyw ddiwrnod pan
fydd sesiwn ysgol yn yr ysgol honno. Gall sesiwn ysgol fod yn sesiwn bore neu’n sesiwn
prynhawn, felly mae diwrnod ysgol yn golygu unrhyw ddiwrnod pan fydd yr ysgol yn
cyfarfod am y diwrnod cyfan neu am ran o’r diwrnod.
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Rhaid anfon llythyr neu e-bost i’r canlynol ynghylch y ddogfen ymgynghori,
gan roi gwybod iddynt bod modd iddynt ofyn am gopi caled (ond gweler hefyd
adran 3 ar Ymgynghori â Phlant â Phobl Ifanc):
 rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n bosibl), gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff yr ysgolion y mae’r cynigion yn effeithio arnynt;
 yn achos cynigion sy'n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel arfer
yn trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno;
 awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;
 unrhyw awdurdod lleol arall (gan gynnwys y rheini yn Lloegr lle bo’n
briodol) y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arno - gan gynnwys, yn
achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw awdurdod sy'n gosod neu
sy'n debygol o osod disgyblion ag AAA ynddi;
 Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arni;
 unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r
cynigion yn debygol o effeithio arni;
 corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 cyrff llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynigion, ym marn y
cynigydd, yn debygol o effeithio arnynt;
 Gweinidogion Cymru*;
 Aelodau Etholaethol a Rhanbarthol y Cynulliad (ACau) ac Aelodau
Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli ardaloedd a wasanaethir neu y
bwriedir eu gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 Estyn;
 undebau’r athrawon ac undebau staff sy’n cynrychioli athrawon a staff
eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol;
 Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
 unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir, neu
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, neu unrhyw
ddarparwyr annibynnol neu wirfoddol y gall y cynigion effeithio arnynt,
gan gynnwys Mudiad Meithrin;

29

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gorff
iechyd neu gorff trydydd sector perthnasol â buddiant yn y cynigion;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol; ac
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth Gymraeg,
Comisiynydd y Gymraeg.
*Yn achos Gweinidogion Cymru, dylid anfon negeseuon e-bost i’r blwch
canlynol sydd gan Lywodraeth Cymru:
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Nid oes angen anfon negeseuon
e-bost at Weinidogion unigol.
Yn achos pob cynnig, rhaid i'r ddogfen ymgynghori gynnwys yr wybodaeth
ganlynol:
Disgrifiad a manteision


disgrifiad manwl o’r sefyllfa bresennol, sy’n amlinellu
cryfderau a gwendidau a’r rhesymau pam yr ystyrir bod
angen newid;



disgrifiad manwl o'r cynnig neu gynigion (gall cynigydd
ymgynghori ar fwy nag un cynnig posibl), yr amserlen
arfaethedig ar gyfer gweithdrefnau statudol ac ar gyfer
gweithredu'r cynigion ac unrhyw drefniadau interim
arfaethedig y gellid bod angen eu gweithredu. Wrth
ddisgrifio’r cynigion, fel arfer dylai cynigwyr gyfeirio atynt gan
ddefnyddio’r termau a amlinellir yn y Cod hwn (ee ‘cau
ysgolion’), ond os bydd dwy ysgol bresennol neu fwy yn
uno’n un ysgol sy’n gweithredu ar fwy nag un safle (ee os
bydd hen ysgol babanod ac ysgol iau yn uno i greu ysgol
gynradd), gellid defnyddio’r term ‘uno’;



manteision disgwyliedig y cynigion ac anfanteision o
gymharu â’r sefyllfa bresennol;



unrhyw risgiau sy’n gysylltiedig â’r cynigion ac unrhyw
fesurau sy’n ofynnol i reoli’r rhain;



disgrifiad o unrhyw ddewisiadau amgen a ystyriwyd a’r
rhesymau dros eu gwrthod (ond gweler para 1.8 i gael
gwybod am y gofynion pellach o ran cau ysgol wledig);
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gwybodaeth am unrhyw newidiadau i drefniadau teithio gan
ddysgwyr pe bai’r cynigion yn cael eu gweithredu a’r effaith
ar hygyrchedd y ddarpariaeth.

Manylion yr ysgolion y mae'r cynnig yn effeithio arnynt


enwau, lleoliadau a chategorïau (hy cymunedol, gwirfoddol a
reolir, gwirfoddol a gynorthwyir, sefydledig) pob ysgol
bresennol y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni (er
enghraifft, yn achos cynnig i gau ysgol, dylid rhoi
gwybodaeth am yr holl ysgolion cyfagos y gellid ystyried yn
rhesymol y bydd disgyblion yn dymuno trosglwyddo iddynt);



nifer y disgyblion ar y gofrestr ar hyn o bryd17 a'r ffigurau a
gofnodwyd ar gyfer y pedwar cyfrifiad ysgolion blynyddol
blaenorol ymhob un o’r ysgolion presennol y mae'r cynigion
yn debygol o effeithio arnynt;



rhagolygon pum mlynedd o'r disgyblion ar y gofrestr ymhob
un o’r ysgolion presennol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arnynt, a hynny ar hyn o bryd (h.y. yn seiliedig ar y
ffordd y mae ysgolion wedi'u trefnu ar hyn o bryd) a phe
gweithredid y cynigion;



capasiti lleoedd disgyblion18 ymhob un o’r ysgolion presennol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arnynt;



nifer y lleoedd meithrin ymhob un o’r ysgolion presennol y
mae'r cynigion yn debygol o effeithio arnynt;



gwybodaeth am ansawdd adeiladau ac ystafelloedd ym
mhob un o’r ysgolion presennol y mae'r cynigion yn debygol
o effeithio arnynt, gan gynnwys cyfeiriad at arolwg
diweddaraf yr awdurdod lleol o gyflwr yr ysgol, gan
ddefnyddio categorïau’r Arolwg Ysgolion gwreiddiol ar gyfer
yr 21ain Ganrif;



cyfrwng iaith pob un o’r ysgolion presennol y mae'r cynigion
yn debygol o effeithio arnynt (gan ddefnyddio Cylchlythyr
Llywodraeth Cymru 23/2007 "Diffinio ysgolion yn ôl y
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg").

Ansawdd a safonau mewn addysg

17

Ar gyfer ysgolion cynradd, dylid dangos nifer y disgyblion meithrin ar wahân ac ni ddylid eu
cynnwys mewn rhagolygon.
18
Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 21/2011 "Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru".
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dadansoddiad o effaith debygol y cynigion ar ansawdd y
canlynol (cyfeirir at bum maes arolygu perthnasol Estyn
mewn cromfachau):

a) safonau (safonau a chynnydd cyffredinol grwpiau penodol ac o ran
sgiliau); llesiant ac agweddau at ddysgu;
b) profiadau addysgu a dysgu (ansawdd yr addysgu; ystod,
cydbwysedd a phriodoldeb y cwricwlwm, a’r ddarpariaeth sgiliau);
c) arweiniad a chymorth gofal (tracio, monitro a darparu cymorth
dysgu, datblygiad personol a gwarchod disgyblion);
d) arweinyddiaeth a rheolaeth (ansawdd ac effeithiolrwydd arweinwyr
a rheolwyr, prosesau hunanwerthuso a chynllunio gwelliant, dysgu
proffesiynol, a defnyddio adnoddau)
yn yr ysgol neu'r ysgolion sy’n destun cynigion ac unrhyw ysgol neu
sefydliad addysgol arall y mae'r cynigion yn debygol o effeithio
arni/arno.


gwybodaeth o adroddiadau diweddaraf Estyn ar gyfer pob
ysgol y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;



effaith debygol y cynigion ar allu ysgol neu ysgolion sy’n
destun cynigion neu unrhyw ysgol arall sy’n debygol o gael ei
heffeithio i ddarparu’r cwricwlwm llawn yn y cyfnod sylfaen
ac ym mhob cyfnod allweddol addysgol.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg
 i ba raddau y byddai’r cynnig yn cefnogi’r targedau yn y Cynllun
Strategol Cymraeg mewn Addysg a gymeradwywyd.
 sut y byddai’r cynnig yn ehangu neu’n lleihau’r ddarpariaeth Gymraeg.
Os mai lleihau’r ddarpariaeth y bydd, nodwch pam y bydd y
ddarpariaeth yn cael ei lleihau.
Cyllid


costau ariannol ac arbedion y cynnig ac unrhyw arbedion
posibl (gan gynnwys, lle bo’n briodol, y costau presennol yn
ôl disgybl a’r costau a amcanestynnir unwaith y gweithredid y
cynnig) - cyfalaf a rheolaidd (gan gynnwys costau cludiant a
staff yr ysgol);



ffynonellau cyllid cyfalaf;
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sut y caiff unrhyw dderbyniadau cyfalaf neu arbedion costau
rheolaidd eu defnyddio.

Tir ac adeiladau
●

manylion unrhyw dir neu adeiladau y gellid bod angen eu
trosglwyddo neu eu gwaredu o ganlyniad i’r cynigion.

Manylion ymgynghori
 manylion o ran sut y gall pobl leisio eu barn gan gynnwys y
cyfeiriad ar gyfer cyflwyno sylwadau ysgrifenedig a'r dyddiad
cau ar gyfer derbyn y sylwadau hynny;
 manylion o ran sut y gall pobl ofyn cwestiynau eraill am y cynigion
neu awgrymu opsiynau eraill;


datganiad i'r perwyl na chaiff ymatebion i'r ymgynghoriad eu
cyfrif yn wrthwynebiadau i'r cynnig ac mai dim ond ar ôl
cyhoeddi'r hysbysiad y gall gwrthwynebiadau gael eu cofrestru;



esboniad o’r broses gyhoeddi, sut i gyflwyno gwrthwynebiadau a
sut y penderfynir ar gynigion cyhoeddedig;


gofod i ymateb i’r ymgynghoriad



cyfle i’r rheini yr ymgynghorir â nhw i nodi eu dymuniad i gael
eu hysbysu pan gaiff yr adroddiad ar yr ymgynghoriad ei
gyhoeddi.

Pan fydd cynigion yn cynnwys sefydlu ysgol newydd, rhaid cynnwys yr
wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori hefyd:


Ar gyfer yr ysgol newydd:
a. y nifer derbyn a'r trefniadau derbyn arfaethedig;
b. ystod oedran;
c. capasiti lleoedd disgyblion a/neu nifer y lleoedd meithrin;
d. lleoliad;
e. categori (h.y. cymunedol, gwirfoddol a gynorthwyir neu wirfoddol
a reolir);
f. categori iaith (yn ôl y diffiniad yn Nogfen Wybodaeth Rhif
023/2007);
g. manylion yr adeiladau a'r ystafelloedd arfaethedig, gan gynnwys
rhestr o'r cyfleusterau arfaethedig;
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h. yn achos uned adnoddau anghenion addysgol arbennig mewn
ysgol brif ffrwd neu ysgol arbennig, gwybodaeth am anghenion
arbennig y disgyblion y cynigir eu derbyn;
i. trefniadau cludiant rhwng y cartref a’r ysgol (gan gynnwys
unrhyw drefniadau pontio) a pholisi cludiant yr awdurdod lleol.19
Pan fydd cynigion yn cynnwys cau ysgol, rhaid cynnwys yr wybodaeth
ganlynol yn y ddogfen ymgynghori:


manylion unrhyw opsiynau amgen sydd wedi'u hystyried yn
lle cau'r ysgol, a'r rhesymau dros beidio â bwrw ati â’r rhain
(ond gweler para 1.8 i gael gofynion pellach mewn perthynas
â chau ysgol wledig);



effaith y cynigion ar y gymuned leol, yr effaith debygol ar
staff yr ysgolion a enwir mewn cynigion;



yn achos darpariaeth amgen:
a. enw a lleoliad y ddarpariaeth amgen arfaethedig;
b. cymhariaeth o ansawdd a safon yr addysg a ddarperir yn yr
ysgol y byddai'r disgyblion yn trosglwyddo ohoni a'r ysgol neu
ysgolion amgen arfaethedig ac amlinelliad o unrhyw gamau y
mae angen eu cymryd i sicrhau yr eir i’r afael ag unrhyw
ddiffygion yn yr opsiwn amgen;
c. trefniadau derbyn yr ysgol amgen arfaethedig;
d. cymhariaeth o ansawdd yr adeiladau a'r ystafelloedd yn yr ysgol
y byddai'r disgyblion yn trosglwyddo ohoni a'r dewis arfaethedig
ac amlinelliad o unrhyw gamau y mae angen eu cymryd i
sicrhau yr ymdrinnir ag unrhyw ddiffygion yn y dewis amgen;
e. gwybodaeth am unrhyw waith adeiladu sydd ei angen i sicrhau y
gall plant sy'n trosglwyddo gael lle yn y ddarpariaeth amgen;
f. yr effaith ar amseroedd teithio disgyblion i’r ysgol ac ar gostau
cludiant i'r ysgol;
g. gwybodaeth am lwybrau cerdded sydd ar gael i’r ddarpariaeth
amgen;
h. cyfrwng iaith yr ysgol amgen arfaethedig.

Pan fydd cynigion yn ymwneud â chau ysgol wledig a phenderfyniad wedi’i
wneud i ymgynghori ar y cynnig, rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol yn y

19

Mae adran 3 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn nodi trothwy ar gyfer hawl i
ddarpariaeth cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol, sef 2 filltir neu fwy ar gyfer addysg
gynradd a 3 milltir neu fwy ar gyfer addysg uwchradd orfodol.
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ddogfen ymgynghori ynghyd â’r wybodaeth y mae’n rhaid ei chynnwys ar
gyfer pob cynnig:
 Y rheswm dros y cynnig i gau’r ysgol (hy disgrifiad o’r prif heriau sy’n
wynebu’r ysgol ac y mae’r cynigydd am geisio ymateb iddynt);
 Yr opsiynau eraill a nodwyd ac asesiad o’r opsiynau hyn, gan
gynnwys:
o yr effaith debygol ar ansawdd a safonau addysg,
o yr effaith debygol ar y gymuned,
o yr effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio.
Hefyd, rhaid rhoi gwybod i’r rheini yr ymgynghorir â nhw y gallant:
 wneud sylwadau ynghylch yr opsiynau eraill a nodwyd gan y cynigydd
yn ogystal ag ynghylch y prif gynnig;
 awgrymu opsiynau eraill a fyddai’n goresgyn y problemau sydd y tu ôl
i’r cynnig i gau’r ysgol (hy y prif heriau sy’n wynebu’r ysgol y mae’r
cynigydd am geisio ymateb iddynt).
Pan fydd y cynnig yn ymwneud ag ychwanegu neu gael gwared ar
ddarpariaeth feithrin. Rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol yn y ddogfen
ymgynghori:
 digonolrwydd yr adeiladau a’r ystafelloedd a gynigir, yn y dosbarth ac
yn yr awyr agored, a hyfywedd unrhyw ysgol sydd am ychwanegu
lleoedd meithrin;
 a oes angen lleoedd meithrin ychwanegol yn yr ardal;
 lefel y galw am fathau penodol o addysg feithrin, ee darpariaeth
Gymraeg neu ddarpariaeth â chymeriad crefyddol;
 effaith y cynigion ar sefydliadau eraill, gan gynnwys darparwyr preifat
a thrydydd sector;
 i ba raddau y bydd y cynigion yn integreiddio addysg y blynyddoedd
cynnar â gwasanaethau gofal plant neu i ba raddau y maent yn gyson
â dull gweithredu integredig.
Pan fydd y cynnig yn ymwneud ag ychwanegu neu gael gwared ar
ddarpariaeth chweched dosbarth. Rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol yn y
ddogfen ymgynghori:
 a fydd cynigion yn arwain at wella cyflawniadau addysgol neu
hyfforddiant unigolion sy’n hŷn na’r oedran ysgol gorfodol ond sy’n iau
na 19 oed yn yr ardal;
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 a fydd cynigion yn cyfrannu at amrywiaeth briodol o gyrsiau a
chymwysterau perthnasol a llwybrau dysgu galwedigaethol o ansawdd
uchel, sy’n seiliedig ar anghenion cyflogwyr ac sydd wedi’u hanelu at
ddisgyblion o bob gallu, a hefyd yn cynnal cyrsiau TGAU, Lefel
UG/Lefel Uwch a chyrsiau sefydledig eraill yn ôl y gofyn o dan Fesur
Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 ar gyfer dysgwyr 14-19 oed;
 a yw’r cynigion yn debygol o gynyddu nifer y dysgwyr sy’n parhau i
ddysgu ar ôl oedran ysgol gorfodol, gan ystyried materion a chostau
cludiant i’r dysgwr ac eraill, fforddiadwyedd costau o’r fath, a’r
tebygolrwydd y bydd dysgwyr yn barod i deithio;
 i ba raddau y mae cynigion yn cyfrannu at yr agenda 14-19 gan
ystyried barn rhwydweithiau 14-19 a phartneriaethau dysgu lleol;
 effaith cynigion ar ddarpariaeth 11-16 mewn ysgolion;
 sut y byddai cynigion yn effeithio ar hyfywedd sefydliadau sydd eisoes
yn darparu addysg ôl-16 safonol, gan gynnwys chweched dosbarth
mewn ysgolion, Sefydliadau Addysg Bellach a sefydliadau hyfforddi
preifat;
 sut y gallai’r cynigion effeithio ar gynaliadwyedd y ddarpariaeth
cyfrwng Cymraeg yn y rhwydwaith 14-19 lleol a’r ardal ehangach,
neu’r gwaith i’w gwella, a hyrwyddo mynediad i’r cyrsiau cyfrwng
Cymraeg sydd ar gael mewn addysg ôl-16;
 i ba raddau y bydd y cynigion yn rhoi manteision ychwanegol i
ddysgwyr o gymharu â chadw’r sefyllfa bresennol a dewisiadau posibl
eraill ar gyfer trefniadaeth ôl-16;
 sut y gall cynigion effeithio ar y ddarpariaeth cludiant ddewisol y gall
awdurdod lleol ei darparu i ddysgwyr20 sy’n hŷn na’r oedran ysgol
gorfodol.
Pan fydd cynigion yn ymwneud ag ysgol arbennig neu'n cynnwys unedau
adnoddau arbenigol sydd wedi'u hatodi i ysgolion prif ffrwd, rhaid cynnwys yr
wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori:



yr effaith ar ddarpariaeth AAA;
sut y bydd cynigion yn cyfrannu'n fwy cyffredinol at wella
ansawdd yr addysg a'r cymorth i blant ag AAA.

20

Mae adran 6 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn rhoi grym i awdurdod lleol
ddarparu cludiant dewisol lle maent hwy yn gweld yn dda i hwyluso trefniadau teithio
dysgwyr. Mae paragraffau 1.98 – 1.105 o Ddarpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol
2014 ynghylch y Mesur Teithio gan Ddysgwyr yn darparu canllawiau pellach ar y
ddarpariaeth hon.
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Pan fydd y cynnig yn ymwneud â newid cyfrwng iaith. Rhaid cynnwys
yr wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori:
 y galw a ragwelir ymhlith rhieni am y math o ddarpariaeth a
gynigir; ac
 i ba raddau y mae’r ddarpariaeth bresennol, o’r math a gynigir,
yn cynnig mwy neu lai na’r hyn y mae galw amdani neu’r galw a
ragwelir.
Pan fydd unrhyw ysgol sy'n rhan o gynnig neu y mae cynnig yn effeithio arni
yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol
yn y ddogfen ymgynghori:



asesiad o effaith y cynnig ar y Gymraeg (rhaid cynnwys asesiad
o’r effaith ar y Gymraeg, naill ai ym mhrif ran y ddogfen
ymgynghori neu fel atodiad);
esboniad o sut mae’r cynnig yn ffurfio rhan o’r Cynllun Strategol
Cymraeg mewn Addysg.

Pan fydd y cynnig yn ymwneud ag ysgol â chymeriad crefyddol dynodedig,
rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori;


yr effaith ar argaeledd a mynediad i leoedd mewn ysgol â’r
un cymeriad crefyddol dynodedig.

Pan fydd y cynnig yn ymwneud â newid categori, rhaid cynnwys yr
wybodaeth ganlynol yn y ddogfen ymgynghori:


effaith y newid categori ar drefniadau llywodraethu a
phwerau’r corff llywodraethu mewn perthynas â pholisïau a
threfniadau derbyn, cyflogaeth a chwricwlwm;



unrhyw newidiadau arfaethedig i bolisïau a threfniadau
derbyn, cyflogaeth a chwricwlwm.

O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd cynigwyr o'r farn ei bod yn briodol
ymgynghori ar amrywiaeth o opsiynau yn hytrach nag un cynnig penodol, ond,
ym mhob achos, rhaid i'r holl wybodaeth uchod gael ei darparu mewn
perthynas â phob un o'r opsiynau a nodwyd.

3.5

Ymgynghori â phlant a phobl ifanc

Rhaid i gynigwyr wneud trefniadau addas hefyd i ymgynghori â disgyblion
unrhyw ysgol y bydd y cynigion yn effeithio arni (neu ran o ysgol yn achos
darpariaeth sy’n unswydd ar gyfer plant ag AAA) a, lle y bo'n bosibl, blant a
phobl ifanc sy'n debygol o fynychu'r ysgolion hynny. Rhaid i hyn gynnwys,
man lleiaf, ymgynghoriad â chynghorau ysgol yr ysgolion y mae'r cynigion yn
effeithio arnynt, a dylai hefyd gynnwys ymgynghoriad â dysgwyr unigol pan
fydd hyn yn briodol ac yn ymarferol. Rhaid i gyrff llywodraethu helpu i
hwyluso'r agwedd hon ar yr ymgynghoriad.
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Rhaid i'r wybodaeth a roddir i blant a phobl ifanc gael ei chyflwyno mewn
ffordd sy'n berthnasol i'w hoedran a'u lefel dealltwriaeth debygol ac yn eu
galluogi i lunio barn ddeallus. Mae’r safonau cenedlaethol y cytunwyd arnynt
ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru ar gael ar wefan
Llywodraeth Cymru; dylai cynigwyr gyfeirio at y rhain a gweithredu’n unol â
nhw.
https://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-youngpeople/rights/ParticipationforChildrenandYoungPeople/?lang=cy
Os ymgynghorir â dysgwyr unigol, dylai cynigwyr gynhyrchu a dosbarthu
fersiwn neu fersiynau o’r ddogfen ymgynghori sy’n briodol i oed/oedrannau’r
plant a phobl ifanc yr effeithir arnynt. Dylai’r ddogfen ymgynghori esbonio’n
glir i blant a phobl ifanc y gwahaniaeth rhwng y cyfnod ymgynghori a’r cyfnod
gwrthwynebu ynghyd â sut a phryd y gallant wrthwynebu cynigion. Os bydd
angen, dylai cynigwyr helpu plant a phobl ifanc sydd am gyflwyno ymateb i’r
ymgynghoriad.

3.6

Adroddiadau ymgynghori

Rhaid i'r cynigydd gyhoeddi adroddiad ar yr ymgynghoriad ar ei wefan neu
wefan yr awdurdod lleol perthnasol. Rhaid cyhoeddi’r adroddiad o leiaf ddwy
wythnos cyn cyhoeddi hysbysiad statudol. Dylai:


grynhoi pob un o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion;



ymateb i'r rhain ar ffurf esboniad, diwygiad i'r cynnig neu
wrthod y pryderon, gan nodi rhesymau i gefnogi hynny;



nodi ymateb Estyn i’r ymgynghoriad yn llawn;



ymateb i ymateb Estyn ar ffurf esboniad, diwygiad i’r cynnig
neu wrthod y pryderon, gan nodi rhesymau i gefnogi hynny.

Gallai'r adroddiad ar yr ymgynghoriad hefyd wneud argymhellion - er
enghraifft, i weithrediaeth yr awdurdod lleol neu'r corff llywodraethu - ynghylch
sut i fwrw ymlaen, h.y. cyhoeddi'r cynigion yr ymgynghorwyd arnynt gydag
unrhyw addasiadau priodol, rhoi'r gorau i'r cynigion a chadw'r sefyllfa
bresennol neu ailwampio’r cynigion ac ailymgynghori arnynt.
Rhaid i gynigwyr sicrhau y tynnir sylw yn yr adroddiad ar yr ymgynghoriad at
unrhyw safbwyntiau a fynegir gan blant a phobl ifanc y mae'r cynigion yn
effeithio arnynt, a sicrhau bod yr adroddiad ar gael i’r plant a’r bobl ifanc
hynny.
Pan fydd y cynnig yn ymwneud â chau ysgol wledig, yn ogystal â’r camau i’w
cymryd o ran yr adroddiad ymgynghori i bob ysgol, mae’r gofynion arbennig
canlynol yn gymwys:
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Yn dilyn y cyfnod ymgynghori, pan fydd y cynigydd yn adolygu’r cynnig cyn ei
gyhoeddi, bydd yn ofynnol i’r cynigydd gynnal asesiad pellach o’r cynnig ac o
bob un o’r opsiynau eraill a nodwyd yn y papur cynnig. Bydd hyn yn
cwmpasu’r un materion â’r rheini yr oedd yn ofynnol i’r cynigydd eu hasesu
wrth lunio’r cynnig:
 yr effaith debygol ar ansawdd a safonau addysg
 yr effaith debygol ar y gymuned
 yr effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio.
Diben yr asesiad pellach hwn yw ystyried unrhyw wybodaeth bellach a ddaeth
i law yn sgil yr ymgynghoriad neu fel arall.
Yn ei adroddiad ymgynghori, bydd gofyn i’r cynigydd esbonio ei asesiad o’r
cynnig a’r opsiynau rhesymol eraill a nodwyd, sut mae’r asesiad hwn yn
wahanol i’w asesiad cynharach (os o gwbl) a’i asesiad o unrhyw opsiynau
rhesymol pellach. Yn olaf, bydd gofyn i’r cynigydd gadarnhau a yw o’r farn mai
gweithredu’r cynnig (yn llawn neu’n rhannol) yw’r ymateb mwyaf priodol i’r
rhesymau a nodwyd dros y cynnig a rhoi rhesymau dros ei gasgliad.
Er nad yw Deddf 2013 yn ei gwneud yn ofynnol ymgynghori ar gynigion i gau
ysgolion bach oedd â llai na 10 o ddisgyblion pan gynhaliwyd cyfrifiad y mis
Ionawr cynt21, dylai awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu sy’n dwyn ymlaen
gynigion o’r fath ystyried y ffactorau a nodir ym Mhennod 1 y Cod hwn wrth
ddatblygu ac ystyried cynigion. Os yw’r ysgol ar restr yr “ysgolion gwledig”,
mae hyn yn cynnwys bodloni’r gofynion yn 1.8, sef “Rhagdybiaeth yn erbyn
cau ysgolion gwledig”.
Rhaid i'r adroddiad ar yr ymgynghoriad gael ei gyhoeddi'n electronig, naill ai
ar wefan y cynigydd neu ar wefan yr awdurdod lleol perthnasol. Yn ogystal â
hyn, rhaid i gopïau caled fod ar gael ar gais. Rhaid i hyn ddigwydd cyn
cyhoeddi unrhyw gynnig.
Rhaid i’r canlynol gael gwybod, drwy lythyr neu e-bost, bod yr adroddiad ar yr
ymgynghoriad ar gael:


rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n bosibl), gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff ysgolion sy’n destun cynigion;



yn achos cynigion sy'n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel arfer yn
trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno;



ymgyngoreion a oedd wedi gofyn am gael eu hysbysu.

21

At ddibenion penderfynu a oes angen ymgynghoriad, mae adran 56 o Ddeddf 2013 yn
diffinio ‘ysgol fach’ fel ysgol sydd â llai na 10 o ddisgyblion wedi’u cofrestru ar y trydydd
dydd Mawrth ym mis Ionawr yn union cyn y dyddiad pan wneir y cynigion.
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 awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;
 unrhyw awdurdod lleol arall (gan gynnwys y rheini yn Lloegr, lle bo’n
briodol) y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arno - gan gynnwys, yn
achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw awdurdod sy'n gosod neu
sy'n debygol o osod disgyblion â datganiad ynddi;
 Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arni;
 unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r
cynigion yn debygol o effeithio arni;
 corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 cyrff llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynigion, ym marn y
cynigydd, yn debygol o effeithio arnynt;
 Gweinidogion Cymru*;
 Aelodau Etholaethol a Rhanbarthol y Cynulliad (ACau) ac Aelodau
Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli ardaloedd a wasanaethir neu y
bwriedir eu gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 Estyn;
 undebau’r athrawon ac undebau staff sy’n cynrychioli athrawon a staff
eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol;
 Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
 unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir, neu
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw
ddarparwyr annibynnol neu wirfoddol y gall y cynigion effeithio arnynt,
gan gynnwys Mudiad Meithrin;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gorff
iechyd neu gorff trydydd sector perthnasol â buddiant yn y cynigion;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol; ac
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth Gymraeg,
Comisiynydd y Gymraeg.
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*Yn achos Gweinidogion Cymru, dylid anfon negeseuon e-bost i’r blwch
canlynol sydd gan Lywodraeth Cymru:
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Nid oes angen anfon negeseuon
e-bost at Weinidogion unigol.
Oni bai bod cynigwyr wedi gwneud cais am estyniad amser a'i fod wedi'i roi
gan Weinidogion Cymru, rhaid cyhoeddi cynigion cyn pen 26 wythnos o
ddiwedd y cyfnod a ganiateir ar gyfer ymatebion i'r ymgynghoriad, fel arall
bydd y cynigion yn methu a rhaid cyhoeddi dogfen ymgynghori newydd er
mwyn eu hatgyfodi.
Rhaid gwneud cais ysgrifenedig i Weinidogion Cymru am estyniad amser cyn
i'r cyfnod 26 wythnos ddod i ben a rhaid iddo nodi'r rhesymau pam yr ystyrir
bod angen estyniad. Wrth benderfynu a ddylent gymeradwyo estyniad, bydd
Gweinidogion Cymru yn ystyried y rhesymau a roddir dros y cais, natur y
cynigion ac unrhyw ffactorau perthnasol eraill. Byddai Gweinidogion Cymru yn
annhebygol o gymeradwyo unrhyw gais a fyddai'n arwain at fwy na blwyddyn
rhwng diwedd y cyfnod a ganiateir ar gyfer ymatebion i'r ymgynghoriad a
chyhoeddi hysbysiad statudol.
Weithiau, cyflwynir cynigion statudol o ganlyniad i adolygiadau strategol o’r
ddarpariaeth ysgolion gan awdurdodau lleol. Er ei bod hi’n arfer da
ymgynghori ar adolygiadau o’r fath, rhaid i ymgynghoriad o’r fath beidio â
chymryd lle'r ymgynghoriad ffurfiol sydd ei angen ar gynigion unigol yn unol
â'r Cod.
Pan nad awdurdod lleol yw'r darpar gynigydd dylai’r cynigydd fynd ati’n
gynnar, h.y. cyn i'r ymgynghoriad ffurfiol ddechrau, i drafod ei fwriadau â'r
awdurdod lleol a fyddai'n cynnal unrhyw ddarpariaeth newydd neu
ddarpariaeth ddiwygiedig arfaethedig.
Ni ddylai cynigwyr gyfeirio at y cyfnod a ganiateir ar gyfer gwrthwynebiadau
fel y cyfnod ymgynghori. Dim ond i'r cyfnod cyn y gwneir penderfyniadau
terfynol i fwrw ati i gyhoeddi cynnig y mae'r term ‘ymgynghori’ yn gymwys.
Gall ymgyngoreion gyflwyno barn o blaid neu yn erbyn cynnig. Dylid hysbysu
ymgyngoreion na chaiff sylwadau anffafriol a wneir yn ystod y cyfnod
ymgynghori eu trin fel gwrthwynebiadau ac, os dymunant wrthwynebu, fod
angen iddynt wneud hynny’n ysgrifenedig yn ystod y cyfnod gwrthwynebu
statudol. Os bydd ymgyngoreion yn cyflwyno cais yn ystod y cyfnod
gwrthwynebu yn gofyn i ymateb a gyflwynir yn ystod y cam ymgynghori gael
ei ystyried yn wrthwynebiad, fel arfer dylai hyn gael ei dderbyn. Dylai'r rhai
sy'n gyfrifol am gyhoeddi cynigion wneud pob ymdrech i sicrhau y bydd y rhai
sydd wedi gwrthwynebu neu wedi mynegi pryder yn ystod y cyfnod
ymgynghori yn ymwybodol bod hysbysiadau statudol wedi'u cyhoeddi.

41

4.

Cyhoeddi cynigion statudol

4.1

Sut y cyhoeddir cynigion

Os bydd y cynigydd yn penderfynu bwrw ymlaen â chynnig, rhaid iddo
gyhoeddi'r cynnig22 ar ffurf hysbysiad (y cyfeirir ato yn y Cod hwn fel
“hysbysiad statudol”).
Rhaid i’r hysbysiad statudol gael ei gyhoeddi ar ddiwrnod ysgol, ond nid ar
ddiwrnod ysgol sy’n cynnwys sesiwn sydd wedi’i neilltuo (yn llwyr neu’n
bennaf) i wella safonau addysgu neu arferion rheoli staff yn yr ysgol
(diwrnodau hyfforddiant mewn swydd).
Rhaid i’r cyfnod gwrthwynebu (gweler 4.2) gynnwys 15 diwrnod ysgol23 (yn
ychwanegol at y diwrnod y cyhoeddir yr hysbysiad).
Rhaid i'r hysbysiad statudol gael ei gyhoeddi:
i.

ar wefan y cynigydd (os oes un ganddo);

ii.

ar wefan yr awdurdod lleol cynhaliol presennol/arfaethedig, os nad
yr awdurdod lleol yw’r cynigydd;

iii. drwy gael ei osod wrth neu ger y brif fynedfa i unrhyw ysgol sy’n
destun cynnig, neu, os oes mwy nag un brif fynedfa, bob un
ohonynt;
iv. lle mae ysgol newydd yn cael ei sefydlu, mewn man amlwg yn yr
ardal a wasanaethir gan yr ysgol;
v.

drwy roi copïau o'r hysbysiad i unrhyw ysgol sy’n destun cynigion
i'w dosbarthu i ddisgyblion, rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff yr ysgol (gall yr ysgolion ddosbarthu'r hysbysiad drwy e-bost);

vi. yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel
arfer yn trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno.
Yn ogystal â hyn, ar y diwrnod y caiff yr hysbysiad statudol ei gyhoeddi, rhaid
anfon naill ai gopi caled o’r hysbysiad, neu e-bost yn cynnwys dolen i’r wefan
berthnasol, i:
 awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;
 unrhyw awdurdod lleol arall (gan gynnwys, lle bo’n briodol, awdurdod
lleol yn Lloegr) y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arno - gan

22

Adran 48 o Ddeddf 2013.
Diffinnir diwrnod ysgol yn adran 579 o Ddeddf Addysg 1996 fel unrhyw ddiwrnod pan
fydd sesiwn ysgol yn yr ysgol honno. Gall sesiwn ysgol fod yn sesiwn bore neu’n sesiwn
prynhawn, felly mae diwrnod ysgol yn golygu unrhyw ddiwrnod pan fydd yr ysgol yn
cyfarfod am y diwrnod cyfan neu am ran o’r diwrnod.
23
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gynnwys, yn achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw awdurdod
sy'n gosod neu sy'n debygol o osod disgyblion ag AAA ynddi;
 Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arni;
 unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r
cynigion yn debygol o effeithio arni;
 corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 cyrff llywodraethu ysgolion eraill y mae’r cynnig, ym marn y cynigydd,
yn debygol o effeithio arnynt;
 Gweinidogion Cymru;
 Aelodau Etholaethol a Rhanbarthol y Cynulliad (ACau) ac Aelodau
Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli ardaloedd a wasanaethir neu y
bwriedir eu gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 Estyn;
 undebau’r athrawon ac undebau staff sy’n cynrychioli athrawon a staff
eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol;
 Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
 unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir, neu
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw
ddarparwyr annibynnol neu wirfoddol y gall y cynigion effeithio arnynt,
gan gynnwys Mudiad Meithrin;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gyrff
iechyd neu gyrff trydydd sector perthnasol â buddiant yn y cynigion;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol; ac
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth Gymraeg,
Comisiynydd y Gymraeg.
*Yn achos Gweinidogion Cymru, dylid anfon negeseuon e-bost i’r blwch
canlynol sydd gan Lywodraeth Cymru:
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Nid oes angen anfon negeseuon
e-bost at Weinidogion unigol.
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Nid yw'n ofynnol cyhoeddi'r cynnig mewn papur newydd mwyach.

4.2

Hyd y cyfnod gwrthwynebu

Mae Deddf 2013 yn darparu y caiff unrhyw un sydd am gyflwyno
gwrthwynebiadau i gynnig trefniadaeth ysgolion y cyfle i wneud hynny. Er
mwyn eu hystyried yn wrthwynebiadau statudol, rhaid cyflwyno
gwrthwynebiadau’n ysgrifenedig neu mewn e-bost, a'u hanfon at y cynigydd
cyn pen 28 diwrnod o'r dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiad ("y cyfnod
gwrthwynebu").

4.3

Cynnwys hysbysiad statudol cyhoeddedig

Rhaid i'r hysbysiad statudol cyhoeddedig gynnwys yr wybodaeth ganlynol:
 enw'r personau neu'r corff sy'n cyhoeddi'r cynnig;
 dyddiad arfaethedig gweithredu’r cynnig (neu’r dyddiadau, os bwriedir
gweithredu’r cynnig fesul cam);
 manylion sut i gael copi o'r adroddiad ar yr ymgynghoriad;
 y dyddiad olaf ar gyfer anfon gwrthwynebiadau a'r cyfeiriad y dylid eu
hanfon iddo, gan gynnwys cyfeiriadau e-bost perthnasol.
Yn ogystal â hyn
 rhaid i hysbysiad statudol am gynigion i sefydlu ysgol newydd nodi:
–

categori iaith arfaethedig yr ysgol yn ôl y diffiniad yn Nogfen
Wybodaeth Rhif 023/2007;

–

enw'r awdurdod lleol cynhaliol arfaethedig;

–

lleoliad safle'r ysgol (a’r cyfeiriad post lle y bo'n briodol);

–

a fydd yr ysgol yn ysgol un rhyw neu'n ysgol gymysg;

–

ystod oedran yr ysgol;

–

categori'r ysgol - cymunedol, gwirfoddol a gynorthwyir,
gwirfoddol a reolir, arbennig cymunedol;

–

ai'r corff llywodraethu neu'r awdurdod lleol fydd yr awdurdod
derbyn;

–

y trefniadau arfaethedig ar gyfer cludo'r disgyblion;

–

nifer y disgyblion i'w derbyn ar gyfer pob grŵp oedran perthnasol
yn y flwyddyn gyntaf o weithredu'r cynigion ar bob cam o'r
broses weithredu - pennir nifer y disgyblion i'w derbyn, sef y
“nifer derbyn”, yn unol â'r cyfrifiad a nodir o bryd i'w gilydd gan
Weinidogion Cymru (sef, ar hyn o bryd, Cylchlythyr Llywodraeth
Cymru Rhif: 21/2011);
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–

capasiti arfaethedig yr ysgol - pennir "capasiti" yn unol â'r
fformiwlâu a nodir o bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru (sef,
ar hyn o bryd, Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif: 21/2011);

–

ar gyfer ysgol arbennig, gwybodaeth am y math o AAA y gwneir
darpariaeth ar ei gyfer;

–

a fydd gan yr ysgol gymeriad crefyddol, ac os felly, natur y
cymeriad hwnnw a’r corff crefyddol priodol arfaethedig;

–

a fydd trefniadau derbyn yr ysgol yn gwneud unrhyw
ddarpariaeth ar gyfer dethol yn ôl gallu, a ganiateir gan adran
101 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (bandio
disgyblion);

_

yn achos ysgol wirfoddol newydd, a fydd y cynigion yn cael eu
gweithredu gan yr awdurdod lleol neu’r hyrwyddwyr ac, os caiff y
cynigion eu gweithredu gan y ddau, i ba raddau y cânt eu
gweithredu gan y ddau gorff.

 Rhaid i hysbysiad statudol am gynigion i newid ysgol neu newid ei
chategori nodi:
– enw a chyfeiriad yr ysgol sy’n destun cynnig;
– enw'r awdurdod lleol cynhaliol;
– disgrifiad o'r newid arfaethedig neu’r newid categori;
– pan fydd y newid yn cynnwys ehangu’r ysgol, neu leihau
capasiti, nifer presennol y disgyblion, capasiti'r ysgol a'r capasiti
arfaethedig - pennir "capasiti" yn unol â'r fformiwlâu a nodir o
bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru (sef, ar hyn o bryd,
Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif: 21/2011);
– nifer y disgyblion i'w derbyn ym mhob grŵp oedran perthnasol
yn y flwyddyn gyntaf o weithredu'r cynigion neu ar bob cam o'r
broses weithredu;
– yn achos newid y math o ddarpariaeth AAA, y ddarpariaeth
amgen i'r disgyblion a'r effaith ar gludiant i'r ysgol;
_

goblygiadau posibl y newid ar ddarpariaeth cludiant rhwng y
cartref a’r ysgol.

 Rhaid i hysbysiad statudol am gynigion i gau ysgol nodi:
– enw a chyfeiriad yr ysgol i'w chau;
– enw'r awdurdod lleol cynhaliol;
_

cymeriad crefyddol yr ysgol os oes ganddi un ac, os felly, y corff
crefyddol priodol;

– manylion yr ysgol/ysgolion amgen y gall y disgyblion ei/eu
mynychu, gan gynnwys unrhyw drefniadau interim a chategori
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iaith yr ysgol/ysgolion amgen fel y’i diffinnir gan Ddogfen
Wybodaeth Rhif: 023/2007;
– manylion unrhyw fesurau a gymerir i gynyddu nifer y lleoedd
sydd ar gael mewn ysgolion amgen;
– y trefniadau ar gyfer cludo'r disgyblion i ysgolion amgen.
Noder: Weithiau, bydd angen i gynnig gynnwys dwy elfen ar wahân, e.e.
gallai ysgol gael ei throsglwyddo i safle newydd a chael ei hehangu hefyd. Yn
yr achos hwn, efallai y bydd angen dau gynnig, y gellir eu cynnwys mewn un
hysbysiad statudol.
Mae Atodiad B yn cynnwys sawl templed enghreifftiol ar gyfer hysbysiadau
statudol a all fod o ddefnydd i gynigwyr wrth iddynt lunio hysbysiad statudol.
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5. Penderfynu ar gynigion (ac eithrio cynigion a
wnaed gan Weinidogion Cymru)
5.1

Adroddiadau gwrthwynebu

O dan adran 49 o Ddeddf 2013, pan fydd gwrthwynebiadau wedi dod i law,
rhaid i gynigwyr gyhoeddi crynodeb o'r gwrthwynebiadau statudol ac ymateb
y cynigydd i'r gwrthwynebiadau hynny ("yr Adroddiad Gwrthwynebu"). Rhaid
gwneud hyn:
yn achos awdurdod lleol y mae’n rhaid iddo bennu ei gynigion ei hun
o dan adran 53 o’r Ddeddf (gweler 5.4 isod), cyn pen 7 diwrnod o
ddyddiad y penderfyniad; ac
(b) ym mhob achos arall, cyn pen 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.
(a)

Rhaid cyhoeddi'r adroddiad gwrthwynebu drwy ei roi:
i.

ar wefan y cynigydd (os oes un ganddo);

ii.

ar wefan yr awdurdod lleol cynhaliol presennol/arfaethedig, os yw’n
wahanol i (i.) uchod.

Yn ogystal â hyn, rhaid i gopïau caled fod ar gael ar gais.
Rhaid i’r canlynol gael gwybod, drwy lythyr neu e-bost, bod yr Adroddiad
Gwrthwynebu ar gael:


Rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n bosibl), gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff ysgolion sy’n destun cynigion;



yn achos cynigion sy'n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel arfer yn
trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno.

 awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;
 unrhyw awdurdod lleol arall (gan gynnwys, lle bo’n briodol, awdurdod
lleol yn Lloegr) y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arno - gan
gynnwys, yn achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw awdurdod
sy'n gosod neu sy'n debygol o osod disgyblion ag AAA ynddi;
 Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arni;
 unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r
cynigion yn debygol o effeithio arni;
 corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
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 cyrff llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynigion, ym marn y
cynigydd, yn debygol o effeithio arnynt;
 Gweinidogion Cymru*;
 Aelodau Etholaethol a Rhanbarthol y Cynulliad (ACau) ac Aelodau
Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli ardaloedd a wasanaethir neu y
bwriedir eu gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 Estyn;
 undebau’r athrawon ac undebau staff sy’n cynrychioli athrawon a staff
eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol;
 Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
 unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir neu
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw
ddarparwyr annibynnol neu wirfoddol y gall y cynigion effeithio arnynt,
gan gynnwys Mudiad Meithrin;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli;


yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gorff
iechyd neu gorff trydydd sector perthnasol â buddiant ac, yn achos
cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw sefydliadau
addysg bellach sy’n gwasanaethu ardal yr ysgol;



yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol ; ac

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth Gymraeg,
Comisiynydd y Gymraeg.
*Yn achos Gweinidogion Cymru, dylid anfon negeseuon e-bost i’r blwch
canlynol sydd gan Lywodraeth Cymru:
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Nid oes angen anfon negeseuon
e-bost at Weinidogion unigol.
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5.2 Cymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru (adran 50 o
Ddeddf 2013)
Bydd yn ofynnol cael cymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru ar gyfer
cynigion, o dan adran 50 o Ddeddf 2013:
(a) os ydynt yn effeithio ar addysg chweched dosbarth; neu
(b) os ydynt wedi’u gwneud gan rywun heblaw’r awdurdod lleol perthnasol
a bod yr awdurdod hwnnw wedi cyflwyno gwrthwynebiad nad yw wedi’i
dynnu’n ôl yn ysgrifenedig cyn pen 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.
Bydd cynigion yn effeithio ar addysg chweched dosbarth:
(a) os ydynt yn gynigion i sefydlu neu gau ysgol sy’n darparu addysg sy’n
addas yn unig i ofynion unigolion hŷn na’r oedran ysgol gorfodol; neu
(b) os ydynt yn gynigion i wneud newid a reoleiddir i ysgol a fyddai’n
cynyddu neu’n lleihau’r ddarpariaeth addysg sy’n addas i ofynion
unigolion hŷn na’r oedran ysgol gorfodol.
Pan fydd yn ofynnol i Weinidogion Cymru gymeradwyo cynnig, rhaid i'r
cynigwyr hysbysu Gweinidogion Cymru cyn pen 35 diwrnod o ddiwedd y
cyfnod gwrthwynebu ac anfon atynt gopïau o'r gwrthwynebiadau statudol yn
ogystal â'r adroddiad gwrthwynebu a nodir ym mharagraff 5.1. Rhaid i’r
cynigydd hefyd anfon at Weinidogion Cymru unrhyw gynigion sydd, yn ei dyb
ef, yn gysylltiedig â’r cynigion y mae angen gwneud penderfyniad arnynt. Yna,
bydd Gweinidogion Cymru’n penderfynu a fydd angen iddynt wneud
penderfyniad ynglŷn â’r cynigion eraill hyn hefyd.
Ystyrir bod cynnig yn “gysylltiedig” os byddai ei weithredu (neu os byddai
peidio â’i weithredu) yn atal neu’n tanseilio gweithredu cynnig arall yn
effeithiol. Lle bydd cynigion yn “gysylltiedig”, dylai’r penderfyniadau fod yn
gydnaws.
Gall Gweinidogion Cymru benderfynu cymeradwyo'r cynigion, eu gwrthod neu
eu cymeradwyo ag addasiadau.
Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu
niferoedd derbyn y byddai addasiadau yn ymwneud â hwy. Rhaid i
Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a fyddai i bob diben yn
cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd. Cyn gwneud unrhyw
addasiad, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori'n gyntaf â'r cynigydd a'r
corff/cyrff llywodraethu perthnasol a'r awdurdod lleol (pan nad hwy yw'r
cynigwyr), a sicrhau bod y cynigydd yn cydsynio â'r addasiad.
Gall cymeradwyaeth fod yn amodol ar rywbeth penodol a fydd yn digwydd
erbyn dyddiad penodol.
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5.3 Cymeradwyaeth gan yr awdurdod lleol (adran 51 o
Ddeddf 2013)
Mae angen cymeradwyo cynigion a gyhoeddir o dan adran 48, a hynny o dan
adran 51 o Ddeddf 2013:
(a) os nad ydynt yn gofyn am gymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru;
(b) os ydynt wedi’u gwneud gan gynigydd heblaw’r awdurdod lleol
perthnasol; ac
(c) os oes gwrthwynebiad wedi’i wneud i’r cynigion ac nad yw wedi’i
dynnu’n ôl yn ysgrifenedig cyn pen 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.
Gweithdrefnau
Os bydd angen i’r awdurdod lleol gymeradwyo cynigion, rhaid i’r cynigydd
hysbysu’r awdurdod lleol am gynnig y mae angen ei gymeradwyo ac anfon y
dogfennau a restrir isod ato cyn pen 35 diwrnod o ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu:


copi o’r ddogfen ymgynghori;



copi o’r adroddiad ar yr ymgynghoriad;



copi o’r hysbysiad a gyhoeddwyd;



copi o’r adroddiad gwrthwynebu;



copïau o’r gwrthwynebiadau statudol;



copïau o’r uchod mewn perthynas ag unrhyw gynigion sy’n
gysylltiedig â’r cynigion y mae angen eu cymeradwyo.

Rhaid i awdurdodau lleol benderfynu a oes angen iddynt gymeradwyo unrhyw
gynigion cysylltiedig a anfonir atynt.
Rhaid iddynt drafod cynigion y mae angen eu cymeradwyo yn ddi-oed, cyn
belled â bod hynny’n gydnaws â rhoi ystyriaeth briodol i’r materion. Ym mhob
achos, rhaid i’r awdurdod lleol gyhoeddi ei benderfyniad cyn pen 16 wythnos
(112 diwrnod) o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. Fodd bynnag, ni fydd methu
â chydymffurfio â’r amserlen honno’n effeithio ar ddilysrwydd unrhyw
benderfyniad a wneir.
Rhaid i awdurdodau lleol benderfynu a ddylid cymeradwyo’r cynigion, eu
gwrthod neu eu cymeradwyo ag addasiadau.
Dim ond newidiadau fel amseriad gweithredu’r cynigion neu niferoedd derbyn
y gall addasiadau ymwneud â hwy. Rhaid i’r awdurdod lleol beidio â gwneud
addasiadau a fyddai i bob diben yn cyflwyno cynnig newydd yn lle’r cynnig a
gyhoeddwyd. Cyn gwneud unrhyw addasiad, rhaid i’r awdurdod lleol
ymgynghori’n gyntaf â’r cynigydd a sicrhau bod y cynigydd yn cydsynio â’r
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addasiad. Rhaid iddynt hefyd gael cydsyniad Gweinidogion Cymru. Os na ellir
cael cydsyniad, ac os bydd yr awdurdod lleol o’r farn nad yw’r cynigion yn
dderbyniol ar y ffurf y cyhoeddwyd hwy, rhaid iddo wrthod y cynigion. Rhaid
i’r awdurdod lleol hefyd ymgynghori â chorff llywodraethu unrhyw ysgol y
mae’r cynigion yn berthnasol iddi (os nad y corff llywodraethu yw’r cynigydd).
Gall cymeradwyaeth fod yn amodol ar rywbeth penodol a fydd yn digwydd
erbyn dyddiad penodol.

5.4

Penderfyniad gan gynigwyr (adran 53 o Ddeddf 2013)

Os nad oes angen cymeradwyo cynigion o dan adrannau 50 a 51 o Ddeddf
2013, y cynigydd fydd yn penderfynu arnynt.
O dan adran 53 o Ddeddf 2013, rhaid i’r cynigydd wneud penderfyniad cyn
pen 16 wythnos (112 diwrnod) o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. Os bydd y
cynigydd yn methu â phenderfynu ar y cynnig cyn pen 16 wythnos, ystyrir ei
fod wedi tynnu’r cynnig yn ôl a bydd angen iddo ailgyhoeddi’r cynigion os
hoffai barhau.
Os bydd gwrthwynebiadau wedi dod i law i gynigion awdurdod lleol, a bod
angen penderfyniad o dan adran 53 o Ddeddf 2013, rhaid i’r awdurdod lleol
beidio ag ystyried y cynigion hynny gyda meddwl caeedig. Rhaid i’r
gwrthwynebiadau gael eu hystyried yn gydwybodol ochr yn ochr â’r dadleuon
mewn perthynas â’r cynigion ac yng ngoleuni’r ffactorau a amlinellir yn adran
1.3 – 1.14 o’r Cod hwn. Yn yr achosion hyn, rhaid cyhoeddi’r adroddiad
gwrthwynebu ar yr un pryd â’r penderfyniad, yn hytrach na chyn pen 28
diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu.

5.5

Gwneud penderfyniadau ar lefel awdurdod lleol

Os bydd angen i awdurdodau lleol gymeradwyo neu benderfynu ar gynigion y
daeth gwrthwynebiad i law yn eu cylch, bydd diwygiad24 i Atodlen 2
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau
a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007 (fel y’u diwygiwyd) yn caniatáu i weithrediaeth
yr awdurdod lleol gyflawni’r swyddogaeth hon. Mae’r weithrediaeth a/neu’r
Cabinet eisoes yn gyfrifol am oruchwylio cynlluniau trefniadaeth ysgolion, gan
gynnwys penderfyniadau i ymgynghori ar gynigion trefniadaeth ysgolion a’u
cyhoeddi. Felly, bydd ganddynt ddealltwriaeth dda o faterion trefniadaeth
ysgolion. Bydd y ddealltwriaeth hon, ynghyd â’u profiad mwy cyffredinol o
wneud penderfyniadau a’r ffaith eu bod yn atebol yn ddemocrataidd i’r
etholaeth leol, yn golygu bod y weithrediaeth yn y sefyllfa ddelfrydol i
benderfynu a ddylid cymeradwyo cynigion trefniadaeth ysgolion ai peidio.
Fodd bynnag, os byddant yn dewis gwneud hynny, ni fydd Atodlen 2 y
rheoliadau perthnasol yn atal awdurdodau lleol rhag mabwysiadu prosesau

24

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a
Chyfrifoldebau) (Cymru) (Diwygio) 2013 Rhif 2438 (Cy. 235).
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amgen y cytunwyd arnynt yn lleol i wneud penderfyniadau o’r fath. Gall y rhain
gynnwys creu pwyllgor penderfynu lleol mewn cydweithrediad ag awdurdodau
lleol eraill yn eu rhanbarth.
Os bydd awdurdodau lleol yn dewis dilyn y trywydd hwn, bydd angen iddynt
ystyried yn ofalus sut y byddant yn sicrhau bod cyrff o’r fath yn gwneud
penderfyniadau teg a chadarn.
Mae Atodiad D yn darparu manylion model posibl ar gyfer pwyllgor
penderfynu lleol.

5.6

Hysbysiad o benderfyniad

Rhaid gwneud a chyflwyno penderfyniadau (mewn perthynas â chynigion sy’n
gofyn am gymeradwyaeth neu benderfyniad) ar ffurf llythyr penderfyniad.
Rhaid i’r llythyr penderfyniad nodi'r rhesymau dros y penderfyniad yn glir, gan
gyfeirio at adrannau 1.3 i 1.6 y Cod hwn a’r ystyried
yn adrannau 1.7 i 1.14 [sy’n cynnwys y ffactorau ychwanegol i’w hystyried a’r
gofynion mewn perthynas â chau ysgolion gwledig].
Yn ogystal, rhaid i lythyr penderfyniad ynghylch cynnig i gau ysgol a
ddynodwyd yn ysgol wledig nodi pam mae’r cynigydd yn fodlon mai
gweithredu’r cynnig yw’r ymateb mwyaf priodol i’r rhesymau a nodwyd dros
lunio’r cynnig.
Rhaid cyhoeddi llythyrau penderfyniad yn electronig ar wefan y cynigydd (os
oes ganddo un) ac ar wefan yr awdurdod lleol perthnasol (os yw’n wahanol).
Rhaid i’r canlynol gael gwybod, drwy lythyr neu e-bost, bod y llythyr
penderfyniad ar gael:


Rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n bosibl), gofalwyr a gwarcheidwaid, a
staff ysgolion sy’n destun cynigion;



Yn achos cynigion sy'n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni
disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel arfer yn
trosglwyddo ohonynt i'r ddarpariaeth uwchradd honno;

 awdurdod cynhaliol neu awdurdod cynhaliol arfaethedig unrhyw ysgol
y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arni;
 unrhyw awdurdod lleol arall (gan gynnwys, lle bo’n briodol, awdurdod
lleol yn Lloegr) y mae'r cynigion yn debygol o effeithio arno - gan
gynnwys, yn achos darpariaeth AAA ddynodedig, unrhyw awdurdod
sy'n gosod neu sy'n debygol o osod disgyblion ag AAA ynddi;
 Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig ar
gyfer yr ardal lle mae unrhyw ysgol y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arni;
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 unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol y mae'r
cynigion yn debygol o effeithio arni;
 corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 cyrff llywodraethu ysgolion eraill y mae'r cynigion, ym marn y
cynigydd, yn debygol o effeithio arnynt;
 Gweinidogion Cymru;
 Aelodau Etholaethol a Rhanbarthol y Cynulliad (ACau) ac Aelodau
Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli ardaloedd a wasanaethir neu y
bwriedir eu gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 Estyn;
 undebau’r athrawon ac undebau staff sy’n cynrychioli athrawon a staff
eraill mewn unrhyw ysgol sy’n destun cynigion;
 y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol;
 Comisiynydd Heddlu a Throseddu yr ardal a wasanaethir, neu y
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
 unrhyw gyngor cymuned neu dref ar gyfer yr ardal a wasanaethir, neu
y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu, gan unrhyw ysgol sy’n destun
cynigion;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, unrhyw
ddarparwyr annibynnol neu wirfoddol y gall y cynigion effeithio arnynt,
gan gynnwys Mudiad Meithrin;
 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth feithrin, y Bartneriaeth
Plant a Phobl Ifanc a/neu Bartneriaethau Datblygu'r Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant, lle bo’r rhain yn bodoli;


yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth AAA, unrhyw gorff
iechyd neu gorff trydydd sector perthnasol â buddiant;



yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw
sefydliadau addysg bellach sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol ; ac

 yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth Gymraeg,
Comisiynydd y Gymraeg.
*Yn achos Gweinidogion Cymru, dylid anfon negeseuon e-bost i’r blwch
canlynol sydd gan Lywodraeth Cymru:
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Nid oes angen anfon negeseuon
e-bost at Weinidogion unigol.
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5.7 Atgyfeirio penderfyniadau awdurdodau lleol i
Weinidogion Cymru
O dan adran 54 o Ddeddf 2013, os yw cynigion wedi’u cymeradwyo neu eu
gwrthod gan awdurdod lleol, gall y cyrff canlynol atgyfeirio’r cynigion, cyn pen
28 diwrnod o ddiwrnod y penderfyniad, i Weinidogion Cymru eu hystyried:
i
ii
iii
iv
v

Awdurdod lleol arall y mae’r cynigion yn effeithio arno;
Y corff crefyddol priodol ar gyfer unrhyw ysgol yr effeithir arni;
Corff llywodraethu ysgol wirfoddol neu sefydledig sy’n destun cynigion;
Ymddiriedolaeth sy’n dal eiddo ar ran ysgol wirfoddol neu sefydledig
sy’n destun cynigion;
Sefydliad addysg bellach y mae’r cynigion yn effeithio arni.

Dylid atgyfeirio penderfyniadau drwy e-bost i flwch Llywodraeth Cymru,
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Dylai’r corff sy’n atgyfeirio’r
penderfyniad roi gwybod i’r awdurdod lleol perthnasol am yr atgyfeiriad.
Bydd angen i’r corff sy’n atgyfeirio nodi mewn llythyr pam ei fod o’r farn bod y
penderfyniad a wnaeth yr awdurdod lleol yn anghywir.
Bydd Gweinidogion Cymru yn penderfynu a ydy’r cynigion yn effeithio ar y
cyrff y cyfeirir atynt yn i, ii a iv, ac felly bod angen iddynt ystyried y cynigion.
Os oes gofyn i Weinidogion Cymru ystyried cynnig rhaid i’r awdurdod lleol
ddarparu iddynt, ar gais, gopïau o’r gwrthwynebiadau statudol ac unrhyw
wybodaeth arall y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried ei bod yn hanfodol.
Gall Gweinidogion Cymru benderfynu a ddylid cymeradwyo neu wrthod y
cynigion, neu eu cymeradwyo gydag addasiadau.
Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu
niferoedd derbyn y byddai addasiadau yn ymwneud â hwy. Rhaid i
Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a fyddai i bob diben yn
cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd. Cyn gwneud unrhyw
addasiad, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori'n gyntaf â'r cynigydd a'r
corff/cyrff llywodraethu perthnasol a'r awdurdod lleol (pan nad hwy yw'r
cynigwyr), a sicrhau bod y cynigydd yn cydsynio â'r addasiad.
Gall cymeradwyaeth fod yn amodol ar rywbeth penodol a fydd yn digwydd
erbyn dyddiad penodol.
Ni ellir atgyfeirio cynigion i gau ysgol fach25 i Weinidogion Cymru.

25

O dan adran 54 o Ddeddf 2013, ni cheir atgyfeirio cynigion a wnaed o dan adrannau 43
neu 44 i gau ysgol sy’n ysgol fach (gweler adran 56) i Weinidogion Cymru o dan yr adran
hon. Mae adran 56 yn diffinio ‘ysgol fach’ fel ysgol a oedd â llai na 10 o ddisgyblion wedi’u
cofrestru ar y trydydd dydd Mawrth ym mis Ionawr yn union cyn dyddiad y cynigion.
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6.

Gweithredu cynigion

6.1

Gweithredu – cyffredinol

Fel arfer, rhaid i gynigion gael eu gweithredu yn unol â'r hyn y penderfynwyd
arno neu a gymeradwywyd (gyda neu heb addasiadau). Dylai cynigwyr roi
gwybod i Weinidogion Cymru drwy e-bost pan gaiff cynnig ei weithredu. Dylid
anfon negeseuon e-bost i’r blwch canlynol yn Llywodraeth Cymru:
Schoolsmanagementdivision3@llyw.cymru Nid oes angen anfon negeseuon
e-bost at Weinidogion unigol.
Fodd bynnag, o dan adran 55 o Ddeddf 2013, os bydd cynigydd yn fodlon, ar
ôl ymgynghori ag unrhyw gorff llywodraethu yr effeithir arno, y byddai'n
afresymol o anodd gweithredu cynnig ar y dyddiad gweithredu gwreiddiol, neu
fod yr amgylchiadau wedi newid cymaint ers i'r cynnig gael ei gymeradwyo ei
bod yn amhriodol ei weithredu ar y dyddiad gwreiddiol, gall addasu'r cynnig fel
bod y broses o'i weithredu yn cael ei gohirio am hyd at dair blynedd.
Os bydd cynigydd yn fodlon, ar ôl ymgynghori ag unrhyw gorff llywodraethu yr
effeithir arno, y byddai'n afresymol o anodd gweithredu'r cynigion neu fod yr
amgylchiadau wedi newid cymaint ers i'r cynigion gael eu cymeradwyo y
byddai'n gwbl amhriodol eu gweithredu, gall benderfynu y dylid rhoi'r gorau i'r
cynigion.
Yn achos cynigion i gau ysgol, ac ar ôl ymgynghori ag unrhyw gorff
llywodraethu yr effeithir arno, gall cynigydd hefyd benderfynu dwyn dyddiad
gweithredu'r cynigion yn ei flaen hyd at 13 wythnos. Rhaid mai dim ond os
nad oes gan ysgol unrhyw ddisgyblion ar y gofrestr, neu bod ganddi gyn lleied
o ddisgyblion fel bod amheuon difrifol a elllid darparu’r cwricwlwm, y dylid
dwyn y dyddiad gweithredu yn ei flaen.
Pan fydd cynigion wedi'u cymeradwyo gan yr awdurdod lleol (o dan adran 51
o Ddeddf 2013) neu Weinidogion Cymru (o dan adran 50 o Ddeddf 2013),
rhaid mai dim ond gyda chytundeb Gweinidogion Cymru y caiff cynigwyr
benderfynu gohirio cynnig, dwyn ei ddyddiad gweithredu yn ei flaen neu roi'r
gorau iddo. Rhaid i unrhyw gais o'r fath am gytundeb gael ei wneud yn
ysgrifenedig gan nodi rhesymau'r cynigydd yn glir.
Pan fydd awdurdod lleol wedi penderfynu ynghylch cynnig o dan adran 53 o
Ddeddf 2013, gall yr awdurdod lleol ei hun benderfynu gohirio, prysuro neu
roi’r gorau i’r cynnig.
Rhaid hysbysu partïon perthnasol gan gynnwys Gweinidogion Cymru, Estyn,
yr awdurdod lleol cynhaliol, a chyrff llywodraethu, rhieni, disgyblion a staff
unrhyw ysgol y mae cynnig yn effeithio arni, fel y bo'n briodol, o unrhyw
benderfyniad i ohirio cynnig, dwyn ei ddyddiad gweithredu yn ei flaen neu roi'r
gorau iddo cyn saith diwrnod o'r ddyddiad y penderfyniad hwnnw. Rhaid i'r
hysbysiad nodi'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw yn gryno.
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Os bydd cynnig wedi'i gymeradwyo gan Weinidogion Cymru neu gan
awdurdod lleol yn amodol ar rywbeth penodol a fydd yn digwydd erbyn
dyddiad penodol, ac nas bodlonir yr amod hwnnw erbyn y dyddiad hwnnw,
rhaid i'r cynigion gael eu hystyried fel eu bod wedi’u gwrthod, oni bai bod
Gweinidogion Cymru neu’r awdurdod lleol wedi cytuno i ganiatáu i’r cynigydd
amrywio’r amod hwnnw drwy osod dyddiad ddiweddarach.

6.2

Gweithredu – newid categori

Mae Rhan 3 o Atodlen 5 i Ddeddf 2013 yn nodi’r manylion llawn mewn
perthynas â throsglwyddo tir. Bydd unrhyw drosglwyddiadau’n digwydd ar y
dyddiad gweithredu. Os bydd ysgol gymunedol yn dod yn ysgol wirfoddol a
gynorthwyir neu’n ysgol wirfoddol a reolir, bydd unrhyw dir heblaw caeau
chwarae sy’n eiddo i awdurdod lleol yn trosglwyddo’n awtomatig i
ymddiriedolwyr yr ysgol.
Os bydd ysgol sefydledig, ysgol wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol wirfoddol a
reolir heb gymeriad crefyddol yn dod yn ysgol gymunedol, bydd unrhyw dir a
ariennir yn gyhoeddus yn trosglwyddo’n awtomatig i’r awdurdod lleol. Diffinnir
tir a ariennir yn gyhoeddus yn Atodlen 4 o Ddeddf 2013 ac mae’n cynnwys tir
a ddarperir gan yr awdurdod lleol neu drwy grant cyfalaf (yn ystyr Pennod 6 o
Ran 3 o Ddeddf Addysg 1996). Rhaid i unrhyw dir arall sy’n eiddo i
ymddiriedolwyr neu’r corff llywodraethu gael ei drosglwyddo i’r awdurdod lleol
trwy gytundeb trosglwyddo a gaiff ei lunio gan y partïon. Efallai y bydd
trosglwyddiad o’r fath yn cynnwys taliad, y cytunwyd arno, gan yr awdurdod
lleol. Os na all y partïon gytuno ar drosglwyddiad, gall y naill barti neu’r llall
ofyn i Weinidogion Cymru eithrio trosglwyddo unrhyw ddarn o dir. Yna, rhaid i
Weinidogion Cymru’n penderfynu a ddylid cyfarwyddo eithrio’r darn hwnnw o
dir ai peidio.
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7.

Cau ysgol â llai na deg disgybl cofrestredig

Os oes gan ysgol lai na 10 disgybl cofrestredig (neu os nad oes unrhyw
ddisgyblion ar ôl mewn ysgol) pan gynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr, mae
Deddf 2013 yn caniatáu i gyrff llywodraethu/awdurdodau lleol ddilyn
gweithdrefn symlach er mwyn cau’r ysgol yn swyddogol 26.
Yr unig beth y byddai’n ofynnol iddynt ei wneud o dan y weithdrefn honno
fyddai cyhoeddi’r hysbysiad cau – byddai’r gofyniad i ymgynghori’n gyffredinol
yn cael ei hepgor, cyhyd â bod digon o leoedd mewn ysgolion cyfatebol
wedi'u nodi a fyddai'n rhesymol hygyrch i’r disgyblion hynny sydd wedi’u
dadleoli neu a allai gael eu dadleoli. Os daw gwrthwynebiadau i law, y
cynigydd fyddai'n ystyried y cynnig ym mhob achos. Fodd bynnag, cyn
cyflwyno cynigion o’r fath, rhaid i gynigwyr ofyn am farn unrhyw
ymddiriedolaeth sydd â budd yn yr ysgol, neu’r corff crefyddol priodol, ac
ystyried y safbwyntiau hyn cyn symud ymlaen.
Yn achos ysgolion lle mae rhai disgyblion ar ôl, rhaid i gynigwyr sicrhau y
caiff yr hysbysiad cau ei ddwyn i sylw'r disgyblion, y caiff ei ystyr ei egluro
iddynt, ac y caiff camau priodol eu cymryd i alluogi'r disgyblion hyn i ymateb i'r
hysbysiad os dymunant wneud hynny. Mae'n hanfodol bod disgyblion yn cael
y cyfle i gyfrannu at y broses benderfynu a rhaid i gynigwyr sicrhau yr ystyrir
unrhyw farn a fynegir ganddynt yn llawn cyn y gwneir penderfyniad terfynol.
Anogir cynigwyr i rannu gwybodaeth â rhieni ac ysgolion eraill a dylent
sicrhau eu bod yn cael copi o'r hysbysiad. Yn ogystal â hyn, rhaid hysbysu
unrhyw ysgolion y nodir eu bod fwyaf tebygol o dderbyn disgyblion.
Nid yw bodolaeth gweithdrefnau symlach mewn perthynas â’r bwriad i gau
ysgolion â llai na 10 o ddisgyblion cofrestredig yn golygu ei bod yn ofynnol i
gyrff llywodraethu neu awdurdodau lleol gyflwyno cynigion i gau ysgolion o’r
fath yn ddi-oed.
Dylid ystyried cau ysgolion o’r fath yng ngoleuni’r ffactorau a amlinellir yn
adran 1. Os bydd yr ysgol ar restr yr “ysgolion gwledig”, mae hyn yn cynnwys
ystyried y ffactorau a bodloni’r gofynion yn adran 1.8, “Rhagdybiaeth yn erbyn
cau ysgolion gwledig” cyn cyhoeddi hysbysiad ynghylch cau’r ysgol. Mae hyn
yn golygu y dylai’r cynigydd hefyd:
 nodi rhesymau clir a phenodol dros lunio’r cynnig;
 nodi unrhyw opsiynau rhesymol eraill a fyddai hefyd efallai yn mynd i’r
afael â’r problemau y tu ôl i’r cynnig a darparu tystiolaeth i ddangos ei
fod wedi ystyried yn ofalus bob opsiwn ymarferol arall (gan gynnwys
ffedereiddio), gydag asesiad clir o’u rhinweddau a’u hymarferoldeb,
gan gynnwys:

26
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 y manteision tebygol o ran addysg;
 yr effaith debygol ar y gymuned;
 yr effaith debygol ar drefniadau teithio; ac
 amlinellu yn y papur cynnig (sef papur i’w gyflwyno i’r sawl sy’n
penderfynu) yr opsiynau eraill a nodwyd, rhoi asesiad o’r rhain ac
esbonio pam mae’r cynigydd o’r farn, yng ngoleuni’r asesiad, nad
gweithredu’r cynnig i gau’r ysgol fyddai’r ymateb mwyaf priodol i’r
rhesymau dros y cynnig.
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8. Cynigion gan Weinidogion Cymru i resymoli
lleoedd mewn ysgolion
Os bydd Gweinidogion Cymru wedi cyfarwyddo awdurdod lleol neu gorff
llywodraethu yn y gorffennol i gyflwyno cynigion i unioni darpariaeth ormodol
neu annigonol o leoedd mewn ysgolion, gallant gyhoeddi eu cynigion eu
hunain i’r diben hwnnw.
Byddai’r meini prawf penodol y gallai Gweinidogion Cymru eu defnyddio i
benderfynu cyhoeddi cyfarwyddyd neu gynnig yn amrywio, gan ddibynnu ar yr
amgylchiadau yn yr ardal dan sylw ond, yn gyffredinol, pwerau i’w defnyddio
pan fetho popeth arall yw’r rhain a byddent yn cael eu defnyddio pan fyddai
awdurdod lleol wedi methu â sicrhau:


bod ei ardal yn cael ei gwasanaethu gan ysgolion sy’n ddigonol o ran
nifer, cymeriad a chyfarpar i ddarparu cyfleoedd addysg priodol i bob
disgybl; neu



bod gan bob plentyn yn ei ardal fynediad rhesymol at un o’r ysgolion
hynny; neu



bod cyllid ar gyfer addysg yn gosteffeithiol a bod adnoddau’n cael eu
defnyddio i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau posibl i blant a phobl
ifanc.

Rhaid i’r cynigion gael eu cyhoeddi’n unol â’r darpariaethau ym Mhennod 4
uchod.
Gall unrhyw un wrthwynebu’r cynigion o fewn y cyfnod gwerthwynebu o 28
diwrnod. Os derbynnir gwrthwynebiadau, rhaid i Weinidogion Cymru beri
cynnal ymchwiliad lleol i ystyried y cynigion. Rhaid i unrhyw gynigion eraill i
ad-drefnu ysgolion, a gyhoeddwyd ond na phenderfynwyd arnynt eto, gael eu
hatgyfeirio i’r ymchwiliad lleol os yw Gweinidogion Cymru o’r farn eu bod yn
gysylltiedig â’r cynnig sy’n cael ei wrthwynebu (ac oni bai bod Gweinidogion
Cymru o’r farn y dylid eu gweithredu).
Rhaid i’r ymchwiliad lleol gael ei gynnal gan unigolyn a benodwyd i’r diben
hwnnw gan Weinidogion Cymru ac yn unol ag unrhyw weithdrefnau a
amlinellir ganddynt adeg sefydlu’r ymchwiliad lleol.
Os bydd ymchwiliad lleol wedi’i gynnal, rhaid i Weinidogion Cymru ystyried
adroddiad y sawl a gynhaliodd yr ymchwiliad lleol. Yna, gallant wneud un o’r
canlynol:
1. ei fabwysiadu gyda neu heb addasiadau, neu benderfynu peidio â
mabwysiadu unrhyw un o’r cynigion a wnaed gan Weinidogion Cymru;
2. ei gymeradwyo gyda neu heb addasiadau, neu wrthod unrhyw gynigion
eraill a atgyfeiriwyd i’r ymchwiliad lleol;
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3. gwneud cynigion pellach i resymoli lleoedd mewn ysgolion.
Os bydd Gweinidogion Cymru’n penderfynu gwneud cynigion pellach, ni fydd
gofyniad i beri cynnal ymchwiliad lleol arall.
Os na fydd y cynigion pellach hyn a wnaed gan Weinidogion Cymru wedi’u
hatgyfeirio i ymchwiliad lleol, gall Gweinidogion Cymru, ar ôl ystyried unrhyw
wrthwynebiadau:
1. fabwysiadu’r cynnig gyda neu heb addasiadau;
2. penderfynu peidio â mabwysiadu’r cynnig.
Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu
niferoedd derbyn y dylai addasiadau a wnaed gan Weinidogion Cymru
ymwneud â hwy. Rhaid i Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a
fyddai i bob diben yn cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd.
Gellir cymeradwyo cynigion neu eu mabwysiadu yn amodol ar rywbeth
penodol a fydd yn digwydd erbyn dyddiad penodol.
Rhaid i gynigion a gymeradwyir neu a fabwysiedir gael eu gweithredu’n unol
â Phennod 6 uchod.
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9. Cynigion gan Weinidogion Cymru mewn
perthynas â darpariaeth ranbarthol ar gyfer anghenion
addysgol arbennig
Os bydd Gweinidogion Cymru wedi gwneud gorchymyn yn y gorffennol yn
cyfarwyddo awdurdod lleol neu gorff llywodraethu i gyflwyno cynigion i addrefnu ysgolion at ddiben sicrhau darpariaeth ranbarthol i blant ag anghenion
addysgol arbennig, gallant gyhoeddi eu cynigion eu hunain i’r diben hwnnw.
Rhaid ymgynghori ar y cynigion yn unol â Phennod 3 uchod, a rhaid iddynt
gael eu cyhoeddi’n unol â Phennod 4.
Gall unrhyw un wrthwynebu’r cynigion o fewn y cyfnod gwrthwynebu o 28
diwrnod.
Ar ôl ystyried unrhyw wrthwynebiadau, gall Gweinidogion Cymru;
1. fabwysiadu’r cynigion gyda neu heb addasiadau;
2. penderfynu peidio â mabwysiadu’r cynigion.
Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu
niferoedd derbyn y dylai addasiadau a wnaed gan Weinidogion Cymru
ymwneud â hwy. Rhaid i Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a
fyddai i bob diben yn cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd.
Gellir cymeradwyo cynigion neu eu mabwysiadu yn amodol ar rywbeth
penodol a fydd yn digwydd erbyn dyddiad penodol.
Rhaid i gynigion a fabwysiedir gael eu gweithredu’n unol â Phennod 6 uchod.
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10. Cynigion gan Weinidogion Cymru i ailstrwythuro
addysg chweched Dosbarth
O dan adran 71 o Ddeddf 2013, gall Gweinidogion Cymru wneud cynigion
sy’n:
1. galw ar awdurdod lleol i sefydlu ysgol neu ysgolion i
ddarparu addysg uwchradd sy’n addas i ofynion disgyblion
chweched dosbarth yn unig (‘ysgol chweched dosbarth’);
2. cyflwyno neu ddileu darpariaeth chweched dosbarth mewn
ysgol, neu;
3. gau ysgol chweched dosbarth.
Rhaid ymgynghori ar y cynigion yn unol â Phennod 3 uchod, a rhaid iddynt
gael eu cyhoeddi’n unol â Phennod 4.
Gall unrhyw un wrthwynebu’r cynigion o fewn y cyfnod gwerthwynebu o 28
diwrnod.
Ar ôl ystyried unrhyw wrthwynebiadau, gall Gweinidogion Cymru;
1. fabwysiadu’r cynigion gyda neu heb addasiadau;
2. penderfynu peidio â mabwysiadu’r cynigion.
Fel arfer, dim ond newidiadau i faterion fel amseriad gweithredu'r cynigion neu
niferoedd derbyn y dylai addasiadau a wnaed gan Weinidogion Cymru
ymwneud â hwy. Rhaid i Weinidogion Cymru beidio â gwneud addasiadau a
fyddai i bob diben yn cyflwyno cynnig newydd yn lle'r cynnig a gyhoeddwyd.
Gellir cymeradwyo cynigion neu eu mabwysiadu yn amodol ar rywbeth
penodol a fydd yn digwydd erbyn dyddiad penodol.
Rhaid i gynigion a fabwysiedir gael eu gweithredu’n unol â Phennod 6 uchod.
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11. Hysbysiad o fwriad corff llywodraethu i gau ysgol
sefydledig neu wirfoddol
Mae adran 80 o Ddeddf 2013 yn caniatáu i gorff llywodraethu ysgol sefydledig
neu wirfoddol gau’r ysgol trwy roi dwy flynedd o rybudd i Weinidogion Cymru
a’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynnal yr ysgol o’i fwriad i wneud hynny.
Cyn rhoi’r rhybudd, +:
1. gael cydsyniad Gweinidogion Cymru os yw Gweinidogion Cymru neu’r
awdurdod lleol wedi gwario arian ar safle’r ysgol (ac eithrio mewn
cysylltiad â gwaith atgyweirio);
2. ymgynghori â Gweinidogion Cymru pe byddai cau’r ysgol yn effeithio ar
gyfleusterau ar gyfer addysg lawn amser sy’n addas i unigolion sy’n
hŷn na’r oedran ysgol gorfodol ond sy’n iau na 19 oed;
3. ymgynghori â’r ymddiriedolwyr ynghylch unrhyw dir neu adeiladau a
gedwir ar ymddiriedolaeth, a/neu’r corff crefyddol priodol os oes gan yr
ysgol gymeriad crefyddol dynodedig, a rhoi sylw priodol i unrhyw
sylwadau a dderbynnir.
Os bydd angen cyngor ar gyrff llywodraethu mewn perthynas ag eiddo a
gedwir ar ymddiriedolaeth elusennol, dylent gysylltu â’r Comisiwn Elusennau.
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Atodiad A: Siart llif enghreifftiol ar gyfer cynigion
statudol
Cam 1
Dylai’r cynigydd gyfeirio at y rhestr o ysgolion gwledig i gael gwybod a yw’r
ysgol y mae am ei chau yn ysgol wledig ac a yw’r rhagdybiaeth yn erbyn cau
ysgolion gwledig a amlinellir yn y Cod hwn yn berthnasol.
▼
Cam 2
Dylai’r cynigydd gyfeirio at adran 1 o'r Cod Trefniadaeth Ysgolion (y Cod) sy’n
nodi’r ffactorau y mae angen eu hystyried wrth baratoi, cyhoeddi, cymeradwyo
neu benderfynu ar bob cynnig ynghylch trefniadaeth ysgolion.

▼
Cam 3
Yn achos cynigion i ad-drefnu ysgolion y mae eu tir a/neu eu hadeiladau yn
cael eu dal ar ymddiried, neu sydd â chymeriad crefyddol dynodedig, rhaid i’r
cynigydd ymgynghori â’r ymddiriedolwyr a/neu â’r corff crefyddol priodol cyn i’r
ymgynghoriad gael ei gyhoeddi a chaniatáu 28 diwrnod i dderbyn sylwadau, a
rhaid iddo roi sylw dyledus i’r sylwadau hynny cyn y gwneir unrhyw
benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyffredinol.

▼
Cam 4
Dylid cael cymeradwyaeth i fynd ati i ymgynghori’n ffurfiol. Lle mai’r awdurdod
lleol yw’r cynigydd, y pwyllgor gweithredol neu’r cabinet sy’n gwneud y
penderfyniad fel arfer. Lle mai corff llywodraethu ysgol yw’r cynigydd, rhaid i’r
corff llywodraethu wneud y penderfyniad.

▼
Cam 5
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Rhaid i’r cynigydd gyhoeddi dogfen ymgynghori ar ei wefan a sicrhau ei bod
ar gael ar ffurf copi caled. Os nad yr awdurdod lleol yw’r cynigydd, gellir
cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori ar wefan yr awdurdod lleol perthnasol hefyd.
Rhaid cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori yn ystod y tymor ysgol a rhaid i’r sawl
yr ymgynghorir â nhw gael o leiaf 42 diwrnod i ymateb gydag o leiaf 20 o’r
rhain yn ddiwrnodau ysgol. Mae adran 3 o’r Cod yn nodi’r wybodaeth y mae’n
rhaid i’r holl ddogfennau ymgynghori a’r wybodaeth ychwanegol ynghylch
cynigion i gau ysgolion gwledig ei chynnwys, ac mae’n darparu rhestr o’r
partïon hynny y mae’n rhaid anfon copi neu ddolen i’r wefan berthnasol atynt.
Rhaid i’r cynigydd wneud trefniadau addas i ymgynghori â disgyblion unrhyw
ysgol yr effeithir arni.

▼

Cam 6
Rhaid i’r cynigydd gyhoeddi crynodeb o sylwadau’r sawl yr ymgynghorwyd â
nhw ynghyd ag ymatebion y cynigydd ei hun i’r sylwadau (yr adroddiad ar yr
ymgynghoriad) o leiaf dau wythnos cyn cyhoeddi’r hysbysiad. Mae adran 3 o’r
Cod yn darparu gwybodaeth am yr adroddiad ar yr ymgynghoriad ac yn
rhestru’r partïon y mae’n rhaid anfon copi neu ddolen i’r wefan berthnasol
atynt.
▼

Cam 7
Os mai’r awdurdod lleol yw’r cynigydd, fel arfer bydd y pwyllgor gweithredol
neu’r cabinet yn cyfarfod i ystyried yr ymgynghoriad ac a ddylid symud ymlaen
gyda’r cynnig ai peidio. Os mai corff llywodraethu ysgol yw’r cynigydd, dylai
gyfarfod i ystyried yr ymgynghoriad a phenderfynu a ddylid symud ymlaen. Os
penderfynant fwrw ymlaen, cymerir Cam 7. Os daw opsiwn newydd i’r amlwg
yn ystod ymgynghoriad y mae’r cynigwyr yn dymuno ei ystyried, yna
ailadroddir Camau 1-5.

▼

Cam 8
Rhaid cyhoeddi cynigion o fewn 26 wythnos i ddiwedd y cyfnod ymgynghori a
ganiateir ar gyfer ymatebion. Fel arall, bydd yn rhaid cynnal ymgynghoriad
arall.
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Os bydd y cynigydd yn penderfynu symud ymlaen â’r cynnig, rhaid i’r
cynigydd gyhoeddi hysbysiad statudol ynghylch darparu cyfnod gwrthwynebu
o 28 diwrnod. Rhaid cyhoeddi’r hysbysiad ar ddiwrnod ysgol, gyda 15 o
ddiwrnodau ysgol (heb gynnwys y diwrnod cyhoeddi) o fewn y cyfnod. Mae
adran 4 o’r Cod yn nodi’r wybodaeth y mae’n rhaid i hysbysiad ei chynnwys
ac mae’n esbonio sut mae’n rhaid ei gyhoeddi.
▼

Cam 9a

Cam 9b

Os nad oes unrhyw wrthwynebiadau
ac nad oes angen i Weinidogion
Cymru gymeradwyo’r cynnig. Os
mai’r awdurdod lleol yw’r cynigydd, fel
arfer bydd y pwyllgor gweithredol
neu’r cabinet yn cyfarfod i benderfynu
a ddylid symud ymlaen. Os mai corff
llywodraethu’r ysgol yw’r cynigydd,
dylai’r corff llywodraethu gyfarfod a
phenderfynu a ddylid symud ymlaen.

Os daw gwrthwynebiadau i law, rhaid
i’r cynigwyr gyhoeddi crynodeb o’r
gwrthwynebiadau a’u hymatebion i’r
gwrthwynebiadau hynny (yr
adroddiad ar y gwrthwynebiadau).

▼
Cam 10a

Cam 10b

Cam 10c

Os nad oes angen
cymeradwyaeth gan
Weinidogion Cymru
neu’r awdurdod lleol ar
y cynnig, rhaid i'r
cynigwyr wneud
penderfyniad terfynol ar
y cynnig cyn pen 16
wythnos o ddiwedd y
cyfnod gwrthwynebu.

Os oes angen
penderfyniad gan
Weinidogion Cymru ar y
cynnig, rhaid i'r
cynigydd anfon y
gwrthwynebiadau a'r
adroddiad gwrthwynebu
at Weinidogion Cymru
cyn pen 35 diwrnod o
ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.
Fel arfer, bydd
Gweinidogion Cymru yn
bwriadu penderfynu ar
gynigion cyn pen 16
wythnos o ddiwedd y
cyfnod gwrthwynebu.

Os oes angen
penderfyniad gan yr
awdurdod lleol ar y
cynnig, rhaid i'r
cynigydd anfon y
ddogfen ymgynghori, yr
adroddiad ar yr
ymgynghoriad, yr
hysbysiad a
gyhoeddwyd, y
gwrthwynebiadau a'r
adroddiad gwrthwynebu
i'r awdurdod lleol cyn
pen 35 diwrnod o
ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.
Rhaid i'r awdurdod lleol
wneud penderfyniad
cyn pen 16 wythnos o
ddiwedd y cyfnod
gwrthwynebu.
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Cyn pen 28 diwrnod o
ddyddiad penderfyniad
yr awdurdod lleol, gall
cynigion gael eu
hatgyfeirio i
Weinidogion Cymru gan
y canlynol:
Awdurdod lleol
arall;
ii Y corff crefyddol
priodol ar gyfer
unrhyw ysgol yr
effeithir arni (yr
awdurdod
esgobaethol);
iii Corff
llywodraethu
ysgol wirfoddol
neu sefydledig
sy’n destun
cynigion;
iv Ymddiriedolaeth
sy’n dal eiddo ar
ran ysgol
wirfoddol neu
sefydledig sy’n
destun cynigion;
v Sefydliad addysg
bellach y mae’r
cynigion yn
effeithio arni.
i

▼
Cam 11
Os caiff y cynigion eu cymeradwyo neu os bydd y cynigydd yn penderfynu eu
gweithredu, dylent gael eu gweithredu yn unol â'r dyddiad a roddwyd yn yr
hysbysiad statudol, neu unrhyw ddyddiad a addaswyd wedi hynny.

Atodiad B: Enghreifftiau o hysbysiadau statudol
Enghraifft o hysbysiad statudol i sefydlu ysgol gymunedol neu
wirfoddol newydd
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[Nodwch enw a chyfeiriad y rhai sy'n cyhoeddi'r cynigion].
Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 41 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth
Ysgolion (Cymru) 2013 a'r Cod Trefniadaeth Ysgolion fod [enw'r cynigydd], ar
ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, yn cynnig sefydlu ysgol
[nodwch y categori iaith27] newydd i'w chynnal gan [nodwch enw'r awdurdod
lleol cynhaliol] yn [nodwch y lleoliad a, lle y bo'n briodol, y cyfeiriad post] ar
gyfer [bechgyn]/ [merched] /[bechgyn a merched] [nodwch yr ystod oedran]
oed.
Cynhaliodd [nodwch enw'r cynigydd] gyfnod ymgynghori cyn penderfynu
cyhoeddi'r cynnig hwn. Mae adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys
crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion, ymatebion y cynigydd ac
ymateb llawn Estyn ar gael ar [nodwch wefan y cynigydd neu, os nad oes un
ar gael, wefan yr awdurdod lleol perthnasol].
Cynigir gweithredu'r cynnig ar [nodwch y dyddiad]. [Pan fwriedir gweithredu'r
cynnig fesul cam, dylid nodi'r dyddiad y bwriedir gweithredu pob cam].
Bydd yr ysgol newydd a gynigir yn ysgol [nodwch ysgol gymunedol neu ysgol
wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol wirfoddol a reolir].
[nodwch y corff llywodraethu neu enw'r awdurdod lleol] fydd yr awdurdod
derbyn.
[Nodwch y nifer derbyn] fydd y nifer derbyn ar gyfer [nodwch y grŵp oedran
neu'r grwpiau oedran perthnasol28] yn yr ysgol newydd yn y flwyddyn ysgol
gyntaf y mae'r cynigion wedi'u gweithredu. [Pan fwriedir gweithredu'r cynigion
fesul cam, rhaid rhoi'r nifer derbyn yn y flwyddyn ysgol gyntaf y mae pob cam
wedi'i weithredu]. [Os bydd nifer derbyn ar wahân ar gyfer y chweched
dosbarth, dylid cynnwys y nifer hwnnw].
[Nodwch y ffigur capasiti29] fydd capasiti disgyblion yr ysgol newydd. [Byddai'n
ddefnyddiol hefyd cynnwys nifer y lleoedd meithrin a ddarperir os yw'n
briodol].
[Ar gyfer ysgol arbennig, gwybodaeth am anghenion addysgol arbennig y
disgyblion y gwneir darpariaeth ar eu cyfer].

27

Dylai'r cynigwyr gyfeirio at ddogfen wybodaeth Llywodraeth Cymru 23/2007 ‘Diffinio
ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’.
28
Diffinnir "grŵp oedran perthnasol" yn adran 142(1) o Ddeddf 1998 fel a ganlyn: "an age
group in which pupils are normally admitted (or, as the case may be, will normally be
admitted) to the school". Felly, gellid bod mwy nag un grŵp oedran perthnasol, ac yn yr
achos hwnnw rhaid rhoi’r nifer derbyn mewn perthynas â phob grŵp oedran perthnasol o'r
fath.
29
Dylai'r cynigwyr gyfeirio at Gylchlythyr Llywodraeth Cymru 21/2011 ‘Mesur capasiti
ysgolion yng Nghymru’ neu unrhyw ddogfen olynol.
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[Rhowch wybodaeth o ran p'un a gynigir y bydd trefniadau derbyn yr ysgol
newydd yn gwneud darpariaeth ar gyfer bandio disgyblion].
[Yn achos ysgol wirfoddol newydd, rhowch wybodaeth am ei chymeriad
crefyddol a’i chorff crefyddol priodol arfaethedig os bydd ganddi gymeriad
crefyddol].
[Rhowch wybodaeth am y trefniadau arfaethedig i gludo'r disgyblion i'r ysgol
newydd].
[Yn achos cynigion i sefydlu ysgol wirfoddol newydd, nodwch p'un a fwriedir i'r
awdurdod addysg lleol neu'r hyrwyddwyr weithredu'r cynigion, ac, os bwriedir
i'r ddau barti weithredu'r cynigion, i ba raddau y bydd y ddau gorff yn eu
gweithredu].
Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o
ddyddiad cyhoeddi'r cynigion hyn, hynny yw erbyn [nodwch ddyddiad].
Dylid anfon gwrthwynebiadau at [enw a chyfeiriad y cynigydd].
Llofnodwyd ….............................................
Ar ran [yr awdurdod lleol].
[Dyddiad - dylai hwn fod yr un dyddiad â'r dyddiad cyhoeddi].
NODYN ESBONIADOL
[Efallai y bydd yn ddefnyddiol cynnwys Nodyn Esboniadol sy'n esbonio'r
cynigion mewn iaith syml ac sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a chefndir i'r
cynigion].
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Enghraifft o hysbysiad statudol i gau ysgol gymunedol a gynhelir, ysgol
sefydledig, ysgol wirfoddol neu ysgol feithrin
[Nodwch enw a chyfeiriad y rhai sy'n cyhoeddi'r cynigion].
Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 43 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth
Ysgolion (Cymru) 2013 a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion fod [enw'r cynigydd], ar
ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, yn cynnig cau [enw a
chyfeiriad yr ysgol]. Cynhelir yr ysgol gan [nodwch enw'r awdurdod lleol
cynhaliol] [ac os yn berthnasol, nodwch gymeriad crefyddol yr ysgol].
Cynhaliodd [nodwch enw'r cynigydd] gyfnod ymgynghori cyn penderfynu
cyhoeddi'r cynnig hwn. Mae adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys
crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion, ymatebion y cynigydd ac
ymateb llawn Estyn ar gael ar [nodwch wefan y cynigydd neu, os nad oes un
ar gael, wefan yr awdurdod lleol perthnasol].
Cynigir gweithredu'r cynigion ar [nodwch y dyddiad] (2).
[Nodwch fanylion yr ysgolion y gall y disgyblion yn yr ysgol i'w chau fynd
iddynt, gan gynnwys unrhyw drefniadau interim a chategori iaith yr ysgolion
amgen fel y’i diffinnir gan Ddogfen Wybodaeth Rhif: 023/2007].
[Nodwch fanylion unrhyw fesurau eraill y bwriedir eu cymryd i gynyddu nifer y
lleoedd sydd ar gael mewn ysgolion o ganlyniad i'r cynnig i gau'r ysgol].
[Nodwch fanylion y trefniant arfaethedig i gludo'r disgyblion i ysgolion eraill].
[Rhaid i gynigion i gau ysgol wledig nodi’r rhesymau pam mae’r cynigydd yn
fodlon mai cau’r ysgol yw’r ymateb mwyaf priodol i’r rhesymau a nodwyd gan
y cynigydd wrth lunio’r cynnig].
Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o
ddyddiad cyhoeddi'r cynigion hyn, hynny yw erbyn [nodwch ddyddiad].
Dylid anfon gwrthwynebiadau at [enw a chyfeiriad y cynigydd].
Llofnodwyd ….............................................
Ar ran [yr awdurdod lleol neu'r corff llywodraethu].
[Dyddiad - dylai hwn fod yr un dyddiad â'r dyddiad cyhoeddi].
NODYN ESBONIADOL
[Efallai y bydd yn ddefnyddiol cynnwys Nodyn Esboniadol sy'n esbonio'r
cynigion mewn iaith syml ac sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a chefndir i'r
cynigion].
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Enghraifft o hysbysiad statudol i wneud newid a reoleiddir i ysgol
gymunedol a gynhelir, ysgol sefydledig, ysgol wirfoddol neu ysgol
feithrin
Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth
Ysgolion 2013 a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion fod [enw'r cynigydd], ar ôl
ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, yn cynnig newid [enw a
chyfeiriad yr ysgol] fel ei bod [ychwanegu disgrifiad o'r newid/newidiadau
arfaethedig]. Cynhelir yr ysgol/ysgolion gan [nodwch enw'r awdurdod lleol
cynhaliol].
Cynhaliodd [nodwch enw'r cynigydd] gyfnod ymgynghori cyn penderfynu
cyhoeddi'r cynnig hwn. Mae adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys
crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion, ymatebion y cynigydd ac
ymateb llawn Estyn ar gael ar [nodwch wefan y cynigydd neu, os nad oes un
ar gael, wefan yr awdurdod lleol perthnasol].
Cynigir gweithredu'r cynnig ar [nodwch y dyddiad]. [Pan fwriedir gweithredu'r
cynnig fesul cam, dylid nodi'r dyddiad y bwriedir gweithredu pob cam].
[Pan fydd y newid yn cynnwys ehangu, neu leihau capasiti, nodwch] Nifer y
disgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd yw [nodwch nifer], capasiti disgyblion yr
ysgol yw [nodwch gapasiti lleoedd disgyblion30] a'r capasiti arfaethedig ar ôl
gweithredu'r cynnig fydd [nodwch y capasiti arfaethedig].
[Pan fydd y newid yn cynnwys ehangu, neu leihau capasiti nodwch] [Nodwch
y nifer derbyn] fydd y nifer derbyn ar gyfer [nodwch y grŵp oedran neu'r
grwpiau oedran perthnasol31] yn yr ysgol newydd yn y flwyddyn ysgol gyntaf y
mae'r cynigion wedi'u gweithredu [Dylech gynnwys nifer chweched dosbarth
ar wahân os yw'n briodol]. [Pan fwriedir gweithredu'r cynigion fesul cam, rhaid
rhoi'r nifer derbyn yn y flwyddyn ysgol gyntaf y mae pob cam wedi'i
weithredu]. [os yn briodol] Bydd xx o leoedd meithrin.
[Pan fydd y newid yn golygu newid y math o ddarpariaeth, rhowch wybodaeth
am y ddarpariaeth amgen i'r disgyblion a'r effaith ar gludiant i'r ysgol].
Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o
ddyddiad cyhoeddi'r cynigion hyn, hynny yw erbyn [nodwch ddyddiad].
Dylid anfon gwrthwynebiadau at [enw a chyfeiriad y cynigydd].

30

Dylai'r cynigwyr gyfeirio at Gylchlythyr Llywodraeth Cymru 21/2011 ‘Mesur capasiti ysgolion yng
Nghymru’ neu unrhyw ddogfen olynol.
31
Diffinnir "grŵp oedran perthnasol" yn adran 142(1) o Ddeddf 1998 fel a ganlyn: "an age
group in which pupils are normally admitted (or, as the case may be, will normally be
admitted) to the school". Felly, gellid bod mwy nag un grŵp oedran perthnasol, ac yn yr
achos hwnnw rhaid rhoi’r nifer derbyn mewn perthynas â phob grŵp oedran perthnasol o'r
fath.
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Llofnodwyd ….............................................
Ar ran [yr awdurdod lleol neu'r corff llywodraethu].
[Dyddiad - dylai hwn fod yr un dyddiad â'r dyddiad cyhoeddi].

NODYN ESBONIADOL

[Efallai y bydd yn ddefnyddiol cynnwys Nodyn Esboniadol sy'n esbonio'r
cynigion mewn iaith syml ac sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a chefndir i'r
cynigion].
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Atodiad C: Asesiadau o'r effaith ar y gymuned a'r
effaith ar y Gymraeg
Mae Llywodraeth Cymru o'r farn na ddylai'r gofyniad i gynnal asesiadau fod
yn rhy feichus ac nid yw’n ystyried bod angen comisiynu gwaith o'r fath gan
ymgynghorwyr allanol. Mae dyletswydd ar awdurdodau lleol eisoes i gynnal
asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb, a allai fod yn sail i'r asesiadau effaith a
nodir yn y canllawiau hyn.
Effaith ar y Gymuned
Yn ddelfrydol, dylai asesiadau effaith gael eu cynnwys mewn dogfennau
ymgynghori. Er nad yw'r nodiadau hyn yn rhagnodi'r hyn y dylid ei gynnwys
mewn asesiad o'r effaith ar y gymuned, gallai cynigwyr gynnwys y canlynol:


gwybodaeth am gyfran y disgyblion o'r dalgylch sy'n
mynychu'r ysgol;



gwybodaeth am gyfran y disgyblion o'r tu allan i'r dalgylch
sy'n mynychu'r ysgol;



gwybodaeth am unrhyw gyfleusterau eraill a ddarperir yn yr
ysgol e.e. clwb ieuenctid/cylch chwarae;



gwybodaeth am unrhyw gyfleusterau neu wasanaethau eraill
y mae'r ysgol yn eu darparu e.e. clybiau ar ôl ysgol, llyfrgell
gymunedol;



os darperir adeiladau, ystafelloedd, cyfleusterau neu
wasanaethau gan ysgol, ble y byddent yn cael eu darparu os
caiff ysgol ei chau;



p'un a gaiff neu p'un a ellid gwella'r cyfleusterau eraill sydd ar
gael yn y gymuned leol neu'r gymuned ehangach pe cai’r
ysgol ei chau (e.e. gwella neuaddau pentref, meysydd
chwarae, y cynlluniau chwarae a ddarperir yn ystod y
gwyliau);



gwybodaeth am y cyfleusterau a'r gwasanaethau a ddarperir
mewn unrhyw ysgol amgen;



gwybodaeth am bellter ac amser teithio i ysgol amgen yn yr
un categori iaith;



sut y gellid cefnogi'r rhieni a'r disgyblion i fanteisio ar yr ysgol
amgen ac unrhyw gyfleusterau y gall eu cynnig (e.e. sut y
cynorthwyir disgyblion (yn enwedig y rhai sydd o dan
anfantais) i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar ôl ysgol);



yr effaith ar iechyd a llesiant, ee pe bai disgyblion yn llai abl i
gerdded neu feicio i’r ysgol;
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gwybodaeth am oblygiadau ehangach y newidiadau ar
ddarpariaethau trafnidiaeth gyhoeddus;



gwybodaeth am faterion diogelwch cymunedol ehangach.

Mae yna lawer o ystyriaethau eraill sydd hefyd yn debygol o fod yn berthnasol
o ran asesu effaith cau ysgol wledig, er enghraifft:









a fyddai cau’r ysgol yn annog teuluoedd â phlant o oedran ysgol i
adael y gymuned neu’n golygu bod teuluoedd ifanc yn llai tebygol o
symud i’r gymuned;
pa effaith y gallai cau’r ysgol ei chael ar wasanaethau eraill a
ddarperir yn lleol, er enghraifft os mai’r ysgol yw’r unig adeilad
cyhoeddus yn y gymuned;
ai’r ysgol yw gwir ganolbwynt bywyd y gymuned ai peidio, ac yn cael
ei defnyddio at ddibenion eraill – megis cyfarfodydd cyhoeddus,
digwyddiadau lleol, ffeiriau, cyngorfeydd a chynulliadau eraill – a fyddai
naill ai’n dod i ben neu’n dioddef o gael eu symud i rywle arall;
a fydd colli’r ysgol, a theuluoedd o bosibl, yn cael effaith andwyol ar
economi ehangach y gymuned;
sut gellid cefnogi cysylltiad rhieni a disgyblion â’r ysgol newydd ac
unrhyw gyfleusterau y mae’n eu cynnig (ee sut y cynorthwyir
disgyblion, yn enwedig y rhai sydd o dan anfantais, i gymryd rhan
mewn gweithgareddau ar ôl ysgol);
effaith gyffredinol cau’r ysgol ar y gymuned leol (gan gynnwys colli
cyfleusterau’r ysgol a ddefnyddir gan y gymuned leol).

Mae mynd ati cyn gynted â phosibl i ymgysylltu a chyfathrebu â’r gymuned
leol yn ffordd dda o gael gwybod am yr holl ffactorau perthnasol a’u deall.
Effaith ar y Gymraeg
Nid yw'r nodiadau hyn yn rhagnodol nac yn hollgynhwysfawr ond gallai'r
asesiad o'r effaith mewn perthynas â'r Gymraeg gynnwys y canlynol:


gwybodaeth am gategori iaith yr ysgol;



gwybodaeth am gategori iaith unrhyw ysgol amgen;



gwybodaeth am safonau'r Gymraeg yn yr ysgol ac mewn
unrhyw ysgol amgen;



gwybodaeth am weithgareddau ar ôl ysgol sy'n rhoi
cyfleoedd ychwanegol i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol ac
mewn unrhyw ysgol amgen (e.e. clybiau’r Urdd, clybiau
Mentrau Iaith);



gwybodaeth ynghylch a yw'r ysgol yn darparu cyfleusterau i
aelodau'r gymuned ddysgu Cymraeg, neu gyfleusterau
iddynt ymgymryd â gweithgareddau trwy gyfrwng y
Gymraeg, a lle y gellid darparu unrhyw gyfleusterau amgen;
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a allai fod yn briodol darparu cyfleusterau ychwanegol ar ôl
ysgol mewn unrhyw ysgol amgen i atgyfnerthu safonau'r
Gymraeg;



sut y gellid cefnogi'r rhieni a'r disgyblion i fanteisio ar unrhyw
ysgol amgen ac unrhyw welliant penodol o ran darpariaeth
ieithyddol y mae'r ysgol honno yn ei gynnig (e.e. sut y
cynorthwyir disgyblion i gymryd rhan yng nghlybiau’r Urdd,
clybiau Mentrau Iaith);



Sylwadau a ddarperir gan fforwm addysg Gymraeg yr
awdurdod lleol (os oes un ganddo)(32);



gwybodaeth ynghylch sut mae'r cynnig yn cyd-fynd â
Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yr awdurdod ac
unrhyw gamau y bydd angen eu cymryd yn y dyfodol o
ganlyniad i'r newid i barhau i gydymffurfio â'r cynllun neu
gyrraedd targedau'r cynllun.

(32) Mae Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw am
Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013 yn darparu diffiniad o fforwm addysg Gymraeg.
Fodd bynnag, dylid nodi nad yw’n ofynnol i awdurdod lleol i gael fforwm o’r fath.
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Atodiad D: Pwyllgor penderfynu lleol
Mae’r model a amlinellir isod yn un ffordd bosibl o sefydlu ‘pwyllgor
penderfynu lleol’.
Byddai maint y pwyllgor yn dylanwadu’n arwyddocaol ar ei effeithiolrwydd. Pe
bai’n rhy fawr, byddai’n drwsgl a byddai’n anodd cael consensws. Pe bai’n rhy
fach, efallai na fyddai digon o ddadlau a gallai’r safbwynt fod yn rhy gul. Efallai
mai pwyllgor â phum aelod fyddai’r maint delfrydol.
Bydd cyfansoddiad y pwyllgor hefyd yn bwysig ac yn dylanwadu ar sut y bydd
yn cael ei weld gan bobl. Os mai’r bwriad yw pwysleisio ei annibyniaeth ar
weithrediaeth yr awdurdod lleol, efallai y bydd angen ‘anghymwyso’ aelodau’r
weithrediaeth ac unrhyw un sydd â chysylltiad â’r awdurdod lleol, y cynigydd
(os yw’n wahanol i’r awdurdod lleol) neu’r ysgol y mae’r cynigion yn
berthnasol iddynt, a all godi amheuon ynglŷn â’u gallu i weithredu’n ddiduedd
mewn perthynas â’r cynnig.
Cyn belled nad ydynt wedi’u ‘hanghymwyso’, gall awdurdodau lleol
benderfynu penodi pwyllgorau sy’n cynnwys aelodau awdurdodau lleol yn
unig, neu bobl nad ydynt yn gysylltiedig â’r awdurdod lleol (gan gynnwys
aelodau awdurdod lleol arall), neu unrhyw gyfuniad o’r ddau.
Os bydd ysgol â chymeriad crefyddol Catholig neu’r Eglwys yng Nghymru
(neu y bwriedir iddi fod â chymeriad crefyddol o’r fath) yn destun cynnig, gall
yr awdurdod lleol wahodd Bwrdd Addysg Esgobaethol esgobaeth berthnasol
yr Eglwys yng Nghymru neu Esgob esgobaeth berthnasol yr Eglwys Gatholig i
enwebu cynrychiolydd i fod yn un o aelodau’r pwyllgor. Yn achos unrhyw
ysgol wirfoddol arall â chymeriad crefyddol dynodedig, gall yr unigolyn neu’r
bobl sy’n penodi’r llywodraethwyr sefydledig gael eu gwahodd i enwebu
cynrychiolydd.
Efallai y bydd awdurdodau lleol am sicrhau bod gan o leiaf un aelod o’r
pwyllgor brofiad uniongyrchol o weithio yn y sector addysg. Gall aelod neu
gyn-aelod o dîm uwch reoli ysgol neu lywodraethwr ysgol profiadol fod yn
addas yn hyn o beth.
Os bydd y pwyllgor yn cynnwys aelodau’r awdurdod lleol yn unig, efallai yr
hoffai’r awdurdod lleol ystyried ei wneud yn fwy cytbwys o safbwynt
gwleidyddol yn y ffordd a amlinellir yn adrannau 15 a 16 o Ddeddf
Llywodraeth Leol a Thai 1989.
Hwyrach y bydd yr awdurdod lleol am recriwtio, hyfforddi a chadw cronfa o
unigolion cymwys a phenodi i bwyllgor yn ôl yr angen. Byddai nifer o
fanteision i hyn, gan gynnwys lleihau’r amser sydd ei angen i sefydlu pwyllgor
yn ôl yr angen a byddai’n helpu’r awdurdod lleol i sicrhau bod darpar
aelodau’r pwyllgor wedi derbyn hyfforddiant digonol.
Gallai awdurdodau lleol gydweithredu hefyd i ddatblygu cronfeydd
rhanbarthol. Byddai hyn yn cynyddu nifer yr ymgeiswyr cymwys a phrofiadol
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ac yn darparu mwy o gyfleoedd i aelodau’r pwyllgor ennill profiad a datblygu
arbenigedd wrth wneud penderfyniadau am drefniadaeth ysgolion. Fodd
bynnag, wrth benodi paneli o unrhyw gronfa ranbarthol o’r fath, efallai yr hoffai
awdurdodau lleol sicrhau bod gan rai aelodau o leiaf wybodaeth leol benodol.
Byddai’r awdurdod lleol am sicrhau bod holl aelodau’r pwyllgor yn derbyn
hyfforddiant priodol cyn ystyried unrhyw gynigion a bod aelodau profiadol yn
cael yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau i ganllawiau ac yn cael
cyfle i loywi eu hyfforddiant. Nid oes angen i’r hyfforddiant fod yn
hollgynhwysfawr ond hwyrach y dylai geisio sicrhau bod aelodau’r pwyllgor yn
gyfarwydd â’r canllawiau yn y Cod a’r rhannau perthnasol o Ddeddf 2013.
Gallai dau awdurdod lleol neu fwy gydweithredu i ddarparu hyfforddiant a allai
gyflwyno manteision megis rhannu arferion da yn eang, yn ogystal â sicrhau
arbedion ariannol posibl.
Byddai’n fuddiol i’r pwyllgor sicrhau bod yr awdurdod lleol yn darparu
gwasanaethau clerc. Er na fyddai’r clerc yn aelod o’r pwyllgor, gall weithredu
fel ffynhonnell cyngor annibynnol. Er mwyn gallu gwneud hyn, byddai angen
i’r clerc fod â dealltwriaeth dda o’r Cod a’r rhannau perthnasol o Ddeddf 2013,
a’i fod wedi derbyn hyfforddiant priodol. Byddai angen i’r awdurdod lleol
ddarparu cyngor cyfreithiol priodol i’r pwyllgor yn ôl yr angen. Ni ddylai’r clerc
fod wedi ymwneud ag unrhyw ran o’r cynnig y mae’r pwyllgor yn ei ystyried ac
ni ddylai fod ag unrhyw fuddiant mewn unrhyw benderfyniad a wneir gan
aelodau’r pwyllgor.
Byddai tasgau allweddol y clerc yn cynnwys:


gwneud y trefniadau gweinyddol angenrheidiol ar gyfer y pwyllgor;



bod yn ffynhonnell cyngor annibynnol ar weithdrefnau, y Cod a’r
rhannau perthnasol o Ddeddf 2013;



cofnodi’r trafodion, y penderfyniad a’r rhesymau drosto;



sicrhau bod y penderfyniad yn cael ei hysbysu a’i gyhoeddi yn unol
â pharagraff 5.13.

Er mwyn i’r pwyllgor allu gwneud penderfyniad deallus, byddai angen
i’r awdurdod lleol anfon y dogfennau a amlinellir ym mharagraff 5.3
uchod at y clerc penodedig yn fuan ar ôl diwedd y cyfnod
gwrthwynebu. Dylai’r pwyllgor seilio ei benderfyniad ar y dystiolaeth
ysgrifenedig hon yn hytrach na cheisio neu ystyried gwybodaeth
newydd (oni bai ei fod o’r farn y bydd yn helpu i wneud ei benderfyniad
o fewn yr amserlen) neu ystyried sylwadau ar lafar.
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Atodiad E: Deddfwriaeth a pholisïau cenedlaethol a
fydd yn help wrth ddatblygu cynigion


Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn



Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (gweler isod)



Cymraeg 2050, Miliwn o Siaradwyr



Cynllun Gweithredu Cymraeg 2050



Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned: cynllun datblygu cynaliadwy newydd
ar gyfer Cymru, Mai 2009, neu unrhyw strategaeth olynol



Strategaeth Tlodi Plant Cymru (a gyhoeddwyd Chwefror 2011, Dogfen
wybodaeth rhif 95/2011), neu unrhyw strategaeth olynol



Ffydd mewn Addysg



Cynlluniau lleol ar gyfer datblygiad economaidd neu dai



Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (a wnaed o dan ran 4 o
Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013)



Cynlluniau Plant a Phobl Ifanc (neu gynlluniau olynol)



Ysgolion y 21ain Ganrif – Rhaglen Fuddsoddi Cyfalaf, ac unrhyw
fuddsoddiadau perthnasol



Darpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol 2014 ynghylch y
Mesur Teithio gan Ddysgwyr



Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru, Cylchlythyr Rhif: 021/2011



Y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (‘Deddf 2015’) yn
amlinellu ffyrdd newydd o weithio – o gynllunio a gwneud penderfyniadau – ar
gyfer awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill y mae’n eu rhestru. Y nod yw
gwella llesiant cyffredinol yng Nghymru drwy’r pethau y mae cyrff cyhoeddus,
ar y cyd, yn eu gwneud. Mae’r Ddeddf a’r canllawiau statudol yn ei gwneud yn
glir bod yn rhaid i awdurdodau lleol, yn eu cynllunio corfforaethol a’r ffordd
maent yn gweithredu’r cynlluniau hynny, wneud y canlynol:


cydbwyso anghenion tymor byr â’r gallu i ddiwallu anghenion
hirdymor;
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ystyried effaith eu hamcanion ar amcanion sefydliadau eraill, ac ar
lesiant yng Nghymru, mewn ffordd integredig;
cynnwys pobl sy’n adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth y maent yn ei
gwasanaethu yn y prosesau hynny;
cydweithio â sefydliadau eraill er mwyn cyflawni amcanion ei gilydd yn
well;
defnyddio eu hadnoddau i atal problemau rhag gwaethygu neu rhag
codi yn y lle cyntaf.

Mae’r canllawiau statudol ar gyfer sefydliadau y mae’r Ddeddf yn berthnasol
iddynt yn amlinellu’r disgwyliadau o ran sut y dylid cyflawni’r dyletswyddau:
https://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generationsact/?lang=cy
Mae’r Ddeddf ei hun ar gael i’w gweld ar-lein:
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted/welsh
Yr arfer presennol o ran defnyddio adeiladau ysgol gwag, Dogfen wybodaeth
rhif 158/2014
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Atodiad F: Rhestr o ysgolion gwledig
Rhif yr ysgol
6602133
6602135
6602141
6602142
6602145
6602146
6602153
6602155
6602156
6602157
6602160
6602162
6602163
6602165
6602173
6602227
6605200
6612008
6612010
6612015
6612017
6612036
6612039
6612046
6612048
6612049
6612059
6612060
6612066
6612070
6612075

Enw’r ysgol
Ysgol Gymuned Bodffordd
Ysgol Gymuned Bryngwran
Ysgol Gynradd Garreglefn
Ysgol Gymuned y Ffridd
Ysgol Gymuned Moelfre
Ysgol Gynradd Llanbedrgoch
Ysgol Gymuned Llanfechell
Ysgol Gynradd Llangoed
Ysgol Henblas
Ysgol Gymuned Llannerch-yMedd
Ysgol Pencarnisiog
Ysgol Penysarn
Ysgol Santes Gwenfaen
Ysgol Gynradd Rhosybol
Ysgol Gynradd y Tywyn
Ysgol Rhyd y Llan
Ysgol Caergeiliog
Ysgol Gynradd Abererch
Ysgol Beddgelert
Ysgol Gynradd Borth-y-Gest
Ysgol Brynaerau
Ysgol Gynradd Chwilog
Ysgol Crud-y-Werin
Ysgol Gynradd Edern
Ysgol Bro Plenydd
Ysgol Gynradd Garndolbenmaen
Ysgol Gynradd Llanaelhaearn
Ysgol Gynradd Llanbedrog
Ysgol Gynradd Llangybi
Ysgol Gynradd Llanllyfni
Ysgol Babanod Morfa Nefyn
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Awdurdod Lleol
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Ynys Môn
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd

6612078
6612081
6612093
6612103
6612110
6612111
6612112
6612185
6612189
6612190
6612192
6612194
6612198
6612199
6612207
6612210
6612211
6612213
6612214
6612220
6612228
6612229
6613004
6613010
6613018
6613023
6622012
6622043
6622086
6622107
6622123
6622222
6622270
6623021
6623032
6623039
6623340
6632070
6632124
6632164
6632168
6632214
6632216
6632267

Ysgol Baladeulyn
Ysgol Gynradd Nebo
Ysgol Gynradd Pentreuchaf
Ysgol Sarn Bach
Ysgol y Gorlan
Ysgol yr Eifl
Ysgol Gynradd Tudweiliog
Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas
Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy
Ysgol Bro Cynfal
Ysgol Edmwnd Prys
Ysgol Gynradd Llanbedr
Ysgol y Garreg
Ysgol O M Edwards
Ysgol Gynradd Pennal
Ysgol Talsarnau
Ysgol Gynradd Tanygrisiau
Ysgol Bro Hedd Wyn
Ysgol Bro Tryweryn
Ysgol Ffridd y Llyn
Ysgol Craig y Deryn
Ysgol Bro Llifon
Ysgol Pont y Gof
Ysgol Foel Gron
Ysgol Gynradd Llandwrog
Ysgol Gynradd Llanystumdwy
Ysgol Betws y Coed
Ysgol Dolwyddelan
Ysgol Penmachno
Ysgol Tal-y-Bont
Ysgol Cerrigydrudion
Ysgol Capel Garmon
Ysgol Pentrefoelas
Ysgol Llangelynnin
Ysgol Ysbyty Ifan
Ysgol Llanddoged
Ysgol y Plas
Ysgol Bodfari
Ysgol Cefn Meiriadog
Ysgol Gellifor
Ysgol Pentrecelyn
Ysgol Betws Gwerful Goch
Ysgol Caer Drewyn
Ysgol Bro Dyfrdwy
82

Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Gwynedd
Conwy
Conwy
Conwy
Conwy
Conwy
Conwy
Conwy
Conwy
Conwy
Conwy
Conwy
Sir Ddinbych
Sir Ddinbych
Sir Ddinbych
Sir Ddinbych
Sir Ddinbych
Sir Ddinbych
Sir Ddinbych

6633044
6633045
6633057
6642050
6642064
6642065
6652140
6653042
6653054
6653326
6653347
6662002
6662003
6662004
6662005
6662008
6662009
6662018
6662019
6662020
6662021
6662033
6662041
6662044
6662049
6662051
6662053
6662054
6662057
6662058
6662059
6662066
6662068
6662071
6662076
6662077
6662084
6662092
6662115
6662122
6662129
6662146
6663000

Ysgol Llanbedr
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd
Ysgol Pant Pastynog
Ysgol Rhos Helyg
Ysgol y Foel
Ysgol Brynffordd
Ysgol Llanarmon DC
Ysgol Eyton
Ysgol Borderbrook
Ysgol St Chad
Ysgol St Paul
Ysgol Abermule
Ysgol Arddlin
Ysgol Gynradd Gymunedol
Dyffryn Banw
Ysgol Gynradd Aberriw
Ysgol Caersws
Ysgol Gynradd Carno
Ysgol Gynradd Tre’r Llai
Ysgol Llanbrynmair
Ysgol Llandinam
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion
Ysgol Meifod
Ysgol Pontrobert
Ysgol Dyffryn Trannon
Ysgol Cegidfa
Ysgol Gynradd Buttington Trewern
Ysgol Brynhafren
Ysgol Churchstoke
Ysgol Gynradd Llanfyllin
Ysgol Gynradd Glantwymyn
Ysgol Pennant
Ysgol Pontffranc
Ysgol Llanbister
Ysgol Llanfihangel Rhydithon
Ysgol Radnor Valley
Ysgol Crossgates
Ysgol Dolafon
Ysgol Gynradd Pontsenni
Ysgol Cradoc
Ysgol Dyffryn Irfon
Ysgol Rhiw-Bechan
Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym
Mochnant
Ysgol Llanfechain
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Sir Ddinbych
Sir Ddinbych
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Sir y Fflint
Sir y Fflint
Wrecsam
Wrecsam
Wrecsam
Wrecsam
Wrecsam
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys

6663002
6663016
6663021
6663022
6663026
6663031
6663033
6663036
6663037
6663046
6663301
6663303
6663316
6663317
6665200
6672284
6672285
6672288
6672289
6672291
6672293
6672298
6672303
6672308
6672309
6672310
6672311
6672312
6672313
6672315
6672316
6672317
6672320
6672323
6672324
6672345
6672353
6672362
6672363
6672366
6672367
6672369
6672371

Ysgol Trefaldwyn
Ysgol Ffordun
Ysgol Llandysilio
Ysgol Castell Caereinion
Ysgol Gynradd Llanfair Llwyth
Yfnwg
Ysgol Bontnewydd
Ysgol Clyro
Ysgol Gynradd Rhayader
Ysgol Llanelwedd
Ysgol Llangedwyn
Ysgol St. Michael's
Ysgol Llansantffraid
Ysgol Llanbedr
Archdeacon Griffiths Primary
School
Ysgol Gynradd Llanerfyl
Ysgol Cilcennin
Ysgol Ciliau Parc
Ysgol Gynradd Dihewyd
Ysgol Felinfach
Ysgol Gynradd Llanarth
Ysgol Llannon
Ysgol Talgarreg
Ysgol Comins Coch
Ysgol Llanfarian
Ysgol Llanfihangel-y-Creuddyn
Ysgol Llangwyryfon
Ysgol Gynradd Llanilar
Ysgol Mynach
Ysgol Penllwyn
Ysgol Syr John Rhys
Ysgol Rhydypennau
Ysgol Tal y bont
Ysgol Beulah
Ysgol Gynradd Llechryd
Ysgol Gynradd Penparc
Ysgol Trewen
Ysgol Pontrhydfendigaid
Ysgol Craig yr Wylfa
Ysgol Penrhyn coch
Ysgol Y Dderi
Ysgol Cenarth
Ysgol Bro Siôn Cwilt
Ysgol Llew Jones
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Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Powys
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion

6672372
6672373
6673058
6682209
6682223
6682231
6682233
6682242
6682250
6682253
6682254
6682261
6682266
6682270
6682273
6682384
6682385
6682390
6683035
6683036
6683050
6683058
6683315
6683321
6692002
6692014
6692034
6692037
6692065
6692067
6692080
6692104
6692109
6692119
6692166
6692170
6692180
6692182
6692184
6692185
6692187
6692384
6692386
6692387

Ysgol Rhos Helyg
Ysgol Dyffryn Cledlyn
Ysgol Myfenydd
Ysgol Eglwyswrw
Ysgol Brynconin
Ysgol Llanychllwydog
Ysgol Maenclochog
Ysgol Narberth
Ysgol Casmael
Ysgol Llandudoch
Ysgol Casblaidd
Ysgol Gynradd Tredeml
Ysgol Tafarnspite
Ysgol Croesgoch
Ysgol Gynradd y Garn
Ysgol y Glannau
Ysgol Clydau
Ysgol y Frenni
Ysgol Cilgerran
Ysgol Cosheston
Ysgol Gynradd Spittal
Ysgol Ger Y Llan
Ysgol Sant Aidan
Ysgol Sant Oswald
Ysgol Maesybont
Ysgol Gynradd Peniel
Ysgol Bancyfelin
Ysgol Meidrim
Ysgol Gynradd Talyllychau
Ysgol Cwrt Henri
Ysgol Gynradd Llangadog
Ysgol Gynradd Brynsaron
Ysgol Llanpumsaint
Ysgol Llanmiloe
Ysgol Llansteffan
Ysgol Gynradd Abernant
Ysgol Beca
Ysgol Hafodwenog
Ysgol Llanybydder
Ysgol y Fro
Ysgol Cynwyl Elfed
Ysgol Griffith Jones
Ysgol Carreg Hirfaen
Ysgol Cae'r Felin
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Ceredigion
Ceredigion
Ceredigion
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Benfro
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin

6692389
6693000
6693002
6693003
6693013
6693026
6693307
6702133
6702167
6702217
6722275
6732126
6762108
6792305

Ysgol Bro Brynach
Ysgol Abergwili
Ysgol Tremoilet
Ysgol Talacharn
Ysgol Glanyfferi
Ysgol Llanllwni
Ysgol Penboyr
Ysgol Gynradd Felindre
Ysgol Penclawdd
Ysgol Knelston
Ysgol Tynyrheol
Ysgol Llancarfan
Ysgol Gynradd Fochriw
Ysgol Cross Ash
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Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Abertawe
Abertawe
Abertawe
Pen-y-bont ar Ogwr
Bro Morgannwg
Caerffili
Sir Fynwy

ADDYSG GYNRADD O’R ANSAWDD
GORAU I BLANT GWYNEDD
1.

ATODIAD A

EIN GWELEDIGAETH
“Cynnig addysg o’r ansawdd uchaf posibl fydd yn rhoi'r profiadau, y sgiliau a’r
hyder i blant y Sir a’u galluogi i ddatblygu i fod yn ddinasyddion dwyieithog,
llwyddiannus a chyflawn.”

2.

EIN HAMCANION
Er mwyn gwireddu’r uchod, mae’r Gweithgor wedi cytuno ar yr amcanion canlynol:
•
•
•

•
•
•

Cynnig y profiadau a’r cyfleoedd gorau posibl i blant y Sir drwy sicrhau dosbarthiadau o
faint addas ac arweinyddiaeth o ansawdd uchel yn ein hysgolion;
Anelu i hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg - fel cyfrwng addysgol a chymdeithasol
- wrth roi cynigion newydd yn eu lle ar gyfer addysg gynradd y Sir;
Ymateb i anghenion a chyfleon yn y gyfundrefn addysg gynradd bresennol drwy fod yn
rhagweithiol a chreadigol, gan weithio ar y cyd gydag eraill tuag at gynllun hir dymor
fydd yn gynaliadwy ac ymarferol;
Gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael – yn ddynol, technolegol,
ariannol – fel bod plant yn cael y budd mwyaf o wariant y Sir ar addysg;
Creu amgylchedd dysgu o’r radd flaenaf i blant ac athrawon y Sir drwy wella
cyfleusterau ac adeiladau;
Datblygu ein hysgolion i fod yn sefydliadau sy’n ganolbwynt i weithgareddau
cymunedol.

3.

EIN STRATEGAETH

3.1

Mae’r Gweithgor eisoes wedi penderfynu bod “rhaid cael newid mewn rhai ardaloedd am
nifer o resymau”. Er mwyn cynllunio a rheoli’r newid, mae gofyn cael strategaeth glir ac
ymarferol.

3.2

Penderfynwyd yn ogystal gan y Gweithgor y dylai dalgylchoedd ysgolion uwchradd fod yn sail ar
gyfer y gwaith cynllunio manwl. Mae rhestr o’r dalgylchoedd hyn i’w gweld yn Atodiad 1.

3.3

Bydd y strategaeth i wireddu ein Gweledigaeth a’n Hamcanion yn dilyn yr egwyddorion canlynol:
•
•
•

•

•
•

Bod angen cynllunio’r newid fesul dalgylch, gan flaenoriaethu’r dalgylchoedd ble mae’r
angen am y newid fwyaf amlwg a chlir;
Bod graddfa, natur ac amserlen y newid am amrywio o dalgylch i dalgylch;
Bod angen cynllunio’r newid fesul dalgylch law yn llaw gyda chynrychiolwyr lleol - mewn
rhai dalgylchoedd bydd posib trafod nifer o opsiynau ac mae modd ystyried syniadau am
newid fydd yn deillio o’r drafodaeth leol;
Bod fframwaith adolygu clir a theg yn cael ei weithredu ar gyfer dalgylchoedd ac ysgolion
unigol - bydd y fframwaith yn gyd-destun pwysig wrth benderfynu graddfa, natur ac
amserlen y newid mewn dalgylchoedd penodol;
Bod unrhyw gynnig i newid y ddarpariaeth addysg gynradd yn lleol yn cynnal a gwella’r
defnydd o’r iaith Gymraeg fel iaith addysgol a chymunedol.
Bod y Cyngor yn ymrwymo i gadw unrhyw arbedion sy’n deillio o ad-drefnu ysgolion yn y
gyfundrefn addysg.
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4.

YSTYRIAETHAU AR GYFER Y FFRAMWAITH ADOLYGU
Pwrpas y Fframwaith Adolygu yw cefnogi’r broses o flaenoriaethu’r dalgylchoedd ble mae’r angen
am y newid fwyaf amlwg a chlir. Defnyddir yr ystyriaethau isod er mwyn blaenoriaethu
dalgylchoedd i’w hadolygu. Yn ogystal, fe’u defnyddir i gefnogi’r gwaith o benderfynu graddfa a
natur y newid fydd ei angen yn y dalgylchoedd gwahanol.

4.1.

Maint Dosbarthiadau

4.1.1

Ein disgwyliadau yw y bydd dosbarthiadau o’r maint addas yn ysgolion cynradd Gwynedd fel bod y
profiadau a’r cyfleoedd gorau posibl yn cael eu cynnig i blant y Sir.

4.1.2

Ar hyn o bryd, mae maint dosbarthiadau yn amrywio yn sylweddol drwy’r Sir, gan effeithio ar
brofiadau addysgol plant. Mewn rhai dalgylchoedd, mae dosbarthiadau mawr ac uwchlaw 30 mewn
nifer. Mae’r Cyngor yn credu bod dosbarthiadau mawr iawn yn cael effaith negyddol ar brofiadau
addysgol plant. Cefnogir hyn gan ymchwil diweddar (Blatchford et al, Sefydliad Addysg Llundain,
2008). Ar y llaw arall mae dosbarthiadau bach iawn yn nifer o ysgolion y Sir. Mewn adroddiad i
Gyngor Gwynedd (2004) gan y cyn brif arolygydd addysg yng Nghymru, Roy James, , nodwyd bod
"nifer fach o ddisgyblion a geir mewn grwpiau blwyddyn yn yr ysgolion lleiaf yn arwain at lai o
gystadleuaeth a symbyliad academaidd, a llai o gyfle i fanteisio ar amrediad amrywiol o brofiadau
cwricwlaidd ac allgyrsiol". Bydd y Cyngor yn anelu i leihau maint dosbarthiadau mawr a chryfhau
maint dosbarthiadau lleiaf y sir er mwyn sicrhau y caiff y disgyblion amrediad llawn o brofiadau a
sylw priodol.

4.1.3

Ar y sail uchod, byddwn yn anelu – drwy ein cynlluniau – i gyflawni’r canlynol o ran maint
dosbarthiadau:
•
•
•

Na fydd mwy na 30 o ddisgyblion o un oed mewn dosbarth Cyfnod Allweddol 2;
Y byddwn, dros gyfnod o flynyddoedd, yn anelu i sicrhau uchafswm o 25 disgybl o’r un oed
mewn dosbarth cynradd;
Anelu at sicrhau nad oes gan unrhyw ddosbarth oed cymysg fwy na 20 disgybl na llai na 12
disgybl.

4.1.4

Bydd “maint dosbarthiadau” felly yn ddangosydd allweddol wrth flaenoriaethu dalgylchoedd i’w hadolygu.

4.2.

Poblogaeth a Niferoedd Disgyblion

4.2.1

Ein disgwyliadau yw bod angen adlewyrchu tueddiadau o ran poblogaeth a niferoedd disgyblion
cynradd wrth gynllunio ar gyfer dyfodol addysg mewn dalgylchoedd gwahanol.

4.2.2

Mae gwaith gan Wasanaeth Ysgolion Gwynedd yn dangos bod niferoedd disgyblion y Sir wedi
lleihau 21% ar draws y Sir ers 1975. Mae pob dalgylch wedi gweld lleihad yn ei niferodd o leiaf
11%. Mae’r lleihad yn amrywio o ardal i ardal, gydag Arfon yn profi gostyngiad o 15%, Dwyfor 27%
a Meirionnydd 28%. Mae dros 2,000 yn llai o blant yn ysgolion y Sir (oed 5-10) heddiw nag oedd
yn 1975.

4.2.3

Mae’r gostyngiad sylweddol yn niferoedd y disgyblion yn golygu bod gan y Sir lefelau uchel o lefydd
gweigion yn ei hysgolion Cynradd. Yn Ionawr 2008, roedd gan 55% o ysgolion cynradd Gwynedd
fwy na 25% o’u lleoedd heb eu llenwi. Mae’r gostyngiad mewn niferoedd hefyd wedi arwain, yn
naturiol, at gynnydd yn y nifer o ysgolion cynradd yn y sir sydd a 39 neu lai o blant (ysgolion yn y
“rhwyd diogelwch”). Ar hyn o bryd mae 30 o ysgolion o fewn y Sir yn y categori yma.

4.2.4

Mae’n wir dweud, serch hynny, bod rhai cymunedau wedi profi twf yn niferoedd y disgyblion ers
1975. Mae rhai o’r ysgolion yn y cymunedau hyn yn wynebu anawsterau sylweddol er mwyn
dygymod gyda’r twf ym mhoblogaeth plant, ac yn ei chael hi’n anodd cadw maint dosbarthiadau o
dan 30.

Fersiwn Cyngor
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4.2.5

Mae gofyn hefyd edrych ar ragolygon poblogaeth i’r dyfodol - er nad yw hyn yn wyddor fanwl. Mae
ysgolion y sir yn cyflwyno rhagolygon tair blynedd pob mis Medi i’r Awdurdod. Ar sail ffigyrau
ysgolion unigol yn Medi 2008, bydd lleihad pellach o tua 4% dros y 3 blynedd nesaf. Os gwireddir
hyn, bydd lleihad o bron 10% yn niferoedd disgyblion cynradd y sir rhwng 2006-2011.

4.2.6

Mae rhagolygon hyd at 2016 yn amrywio, gan ddibynnu ar y fethodoleg a ddefnyddir. Fe gyflwynir
papur yn Atodiad 2 gan Uned Ymchwil y Cyngor sy’n cyflwyno gwybodaeth am ragolygon
poblogaeth i Wynedd.

4.2.7

O ran y Fframwaith Adolygu, bydd graddfa'r newid yn niferoedd y disgyblion ers 1975 yn y dalgylch yn
ddangosydd allweddol wrth flaenoriaethu. Mae hyn yn fodd o sicrhau bod unrhyw ostyngiad sylweddol
mewn niferoedd yn cael ei gydnabod wrth gynllunio ar gyfer dyfodol addysg gynradd mewn dalgylchoedd
gwahanol.

4.3.

Amgylchedd Dysgu’r Plentyn

4.3.1

Ein disgwyliadau yw bod yr “amgylchedd dysgu” i blant ac athrawon y Sir – fel cyflwr yr ysgol, y
dosbarth, ystafell athrawon, y ddarpariaeth chwarae – yn bodloni gofynion addysgu a dysgu yn y
21ain Ganrif.

4.3.2

Mae pryder gwirioneddol ynglŷn â chyflwr ac addasrwydd nifer o ysgolion cynradd y Sir. Mae
angen buddsoddiad sylweddol yn yr adeiladau er mwyn ymateb i faterion iechyd a diogelwch ac i
gyrraedd safonau priodol. Mae nifer o ysgolion mewn cyflwr gwael. Mae Cynllun Rheoli Asedau'r
Cyngor yn amlinellu costau ôl-groniad cynnal a chadw ysgolion Gwynedd fel £12.6miliwn. Yn
ychwanegol i hyn, mae pryder am gyflwr adeiladau dros dro mewn ysgolion - gall hyn olygu
anghenion gwariant o tua £11miliwn. Mae costau uwchraddio ac addasu adeiladau ysgolion y sir i
ymateb i ofynion y cwricwlwm newydd a safonau sy’n ddisgwyliedig yn fwy sylweddol eto.

4.3.3

Yn ôl adroddiad Estyn yn 2007 (Arfarniad o berfformiad ysgolion cyn ac ar ôl symud i mewn i
adeiladau newydd neu eiddo a adnewyddwyd yn sylweddol) “nid yw hen adeiladau ysgol sydd mewn
cyflwr gwael yn gallu bodloni anghenion addysgu a dysgu modern. Mae adeiladau annigonol yn gwneud
gwelliannau mewn safonau cyflawniad yn fwy heriol…. Caiff gwelliannau yn ansawdd adeiladau effaith
fuddiol iawn ar ansawdd yr addysgu a moral staff sy’n cael effaith gadarnhaol ar berfformiad disgyblion”.

4.3.4

Ar sail yr uchod, byddwn yn anelu – drwy ein cynlluniau – i gyflawni’r canlynol o ran amgylchedd
dysgu’r plentyn:
•
•
•

I ystyried canfyddiadau ac oblygiadau Cynllun Rheoli Asedau’r Cyngor a’r gost o
atgyweirio, adnewyddu ac addasu adeiladau ysgolion;
Y cyfleon o ddenu cyfalaf o wahanol ffynonellau er mwyn adeiladu ysgolion newydd neu
adnewyddu yn sylweddol rai o’r ysgolion presennol;
Anelu i sicrhau adeiladau o ansawdd o fewn y Sir trwy fabwysiadu cynllun bwriadus er
mwyn darparu addysg gynradd, gan roi ystafelloedd pwrpasol i benaethiaid ac athrawon a
mynediad at gaeau chwarae a neuadd addas i blant. Bydd gofyn hefyd sicrhau bod adeiladau
yn ateb gofynion y Cyfnod Sylfaen a Chwricwlwm newydd 2008.

4.3.5

O ran y Fframwaith Adolygu, bydd y wybodaeth am gyflwr ac addasrwydd ysgolion cynradd yn ystyriaeth
allweddol wrth flaenoriaethu dalgylchoedd i’w hadolygu.

4.4.

Arweinyddiaeth

4.4.1

Ein disgwyliadau yw bod penaethiaid yn cael tegwch i fedru arwain a rheoli yn broffesiynol yn eu
hysgolion.
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4.4.2

Does dim dwywaith nad yw ansawdd uchel Pennaeth fel arweinydd yn ffactor allweddol wrth greu
ysgol lwyddiannus. Byddai galluogi penaethiaid y Sir i roi pwyslais ar y meysydd isod – meysydd
sydd yn seiliedig ar "Safonau Cenedlaethol Diwygiedig i Benaethiaid yng Nghymru" gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru – yn cyfrannu’n fawr at ein hamcanion addysgol:
•
•
•
•
•
•

Y gallu i greu cyfeiriad strategol;
Arwain ar Ddysgu ac Addysgu;
Datblygu a Gweithio Gydag Eraill;
Rheoli’r Ysgol;
Sicrhau Atebolrwydd;
Cryfhau’r Ffocws Cymunedol.

4.4.3

Er hyn, un o’r prif fygythiadau sy’n ein hwynebu yw’r anawsterau wrth recriwtio Penaethiaid
newydd. Mae gan y Gwasanaeth Ysgolion gofnod o’r anawsterau hyn. Mae’r dystiolaeth yn dangos
yn glir bod nifer o ysgolion yn gorfod ail-hysbysebu swyddi ac oherwydd hyn, mae gan sawl un o’n
hysgolion cynradd bennaeth mewn gofal.

4.4.4

Yn ychwanegol, mae dros 50% o’r penaethiaid presennol yn gymwys i ymddeol yn gynnar dros y 5
mlynedd nesaf. Gall y sefyllfa felly waethygu yn arw.

4.4.5

Mae’r Gweithgor yn hynod bryderus ynglŷn â’r sefyllfa yma, yn bennaf oherwydd yr effaith posibl
ar ansawdd arweinyddiaeth ysgol. Mae’n rhaid felly parhau i roi blaenoriaeth i’r maes yma, a
sicrhau bod trefniant clir yn ei le i adnabod darpar ymgeiswyr ar gyfer cwrs CPCP fydd yn paratoi
athrawon ar gyfer swyddi penaethiaid yn y Sir.

4.4.6

O ran y Fframwaith Adolygu, bydd yr anawsterau o ran penodi penaethiaid sydd wedi neu ar fin taro
ysgolion y dalgylch yn ddangosydd allweddol wrth flaenoriaethu’r dalgylchoedd ble mae’r angen am y
newid fwyaf amlwg a chlir.

4.5.

Y Gymuned

4.5.1

Ein disgwyliadau yw bod Ysgolion Cynradd y Sir yn ganolbwynt i weithgareddau cymunedol, gan
gyfoethogi profiadau a chyfleon i’r disgyblion.

4.5.2

Mae’r Gweithgor yn awyddus i weld defnydd llawn o’r ysgol gan y gymuned, gan fwyaf ar ôl oriau
ysgol, yn unol â rhaglen y Cynulliad a’r Cyngor i ddatblygu “ysgolion sy’n canolbwyntio ar y
gymuned”. Does dim dwywaith nad oes cyfleon i’r ysgolion ddarparu gwasanaethau neu
weithgareddau ychwanegol, er enghraifft, cylchoedd chwarae, clybiau chwaraeon a sefydliadau
gwirfoddol, fydd yn ei dro yn cynnwys rhieni, aelodau o’r gymuned a grwpiau lleol.

4.5.3

Mae gan yr Awdurdod wybodaeth am y defnydd cymunedol a wneir o ysgolion y Sir, e.e.:
•

•

Mae swyddogion adfywio bro wedi cynnal arolwg o gyfleusterau cymunedol ac mae data ar
gael i weld y defnydd a wneir o sefydliadau addysgol yn ogystal â sefydliadau eraill yn y
gymuned;
Mae’r Gwasanaeth Ysgolion wedi cynnal arolwg o’r defnydd cymunedol o ysgolion yn
2007 gan weld pa mor addas yw adeiladau ysgolion ar gyfer gweithgareddau cymunedol.

4.5.4

Rydym hefyd yn awyddus i feithrin a datblygu ymhellach y cyswllt rhwng ysgolion a’r gymuned leol,
fel bod y disgyblion yn gwerthfawrogi hanes, diwylliant a datblygiad y cymunedau hyn.

4.5.5

Er hyn, ffactor sy’n allweddol wrth geisio gwneud hyn yw bod yr ysgol yn cynrychioli ac yn
gwasanaethu ei chymuned. Pryder y Gweithgor yw bod dros 20% o ddisgyblion oed cynradd ar
hyn o bryd yn mynychu ysgolion all-dalgylch. Tra bod gan rieni'r hawl cyfreithiol i ddewis ysgol eu
plentyn, mae’r ganran sylweddol sydd yn dewis ysgolion all-dalgylch yn bryder cynyddol o safbwynt
cynllunio strategol a’r amcan o ddatblygu ysgolion cymunedol eu natur.
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4.5.6

Barn y Gweithgor yw y dylid casglu gwybodaeth am y nifer o ysgolion sydd â chanran sylweddol o
ddisgyblion all-dalgylch neu sydd yn colli disgyblion i ysgolion/dalgylchoedd eraill.

4.5.7

Rydym yn awyddus i roi ystyriaeth i symudiadau o’r fath o fewn ein Fframwaith Adolygu. Teimlad y
Gweithgor yw y dylid cynnal adolygiad o’r sefyllfa pe byddai ysgolion y dalgylch yn ennill neu golli dros 20%
o’i disgyblion oherwydd yr effaith ar y gymdeithas gyfagos a’r dalgylch. Bydd hyn felly yn ddangosydd
allweddol wrth flaenoriaethu dalgylchoedd i’w hadolygu.

4.6.

Adnoddau Ariannol

4.6.1

Ein disgwyliadau yw bod Gwynedd yn gwneud y defnydd gorau posibl o’r adnoddau ariannol sydd
ar gael ar gyfer addysg gynradd y Sir.

4.6.2

Mae Gwynedd eisoes yn gwario ymysg chwartel uchaf Cymru ar addysg, ac ar ddatganoli cyllid i’r
ysgolion. Yn ôl Estyn (2007), roedd y Cyngor wedi rhoi cyllideb addysgu net y disgybl (gan
gynnwys gwariant nad yw wedi’i ddatganoli e.e. ar gyfer cyllideb integreiddio) ar gyfer 2006-07 o
£4,322 o’i gymharu â chyfartaledd o £4,094 i Gymru gyfan (gwariant cyflawn). Serch hynny, mae
canran sylweddol o’r gyllideb yma yn mynd ar gynnal adeiladau gwael, nifer uchel o safleoedd ar
draws y Sir ac ar lefydd gweigion.

4.6.3

Yn ychwanegol i hyn, mae’r Gwasanaeth Ysgolion hefyd yn wynebu toriadau cyson dros y pum
mlynedd nesaf fel pob Gwasanaeth arall o fewn y Cyngor. Bydd felly angen i gynigion ar gyfer addrefnu ysgolion gymryd ystyriaeth o’r cyd-destun hwn ac ymateb yn briodol. Fodd bynnag, bydd y
Cyngor yn anelu, lle bo hynny’n briodol, i gadw unrhyw arbedion sy’n deillio o ad-drefnu ysgolion
o fewn y gyfundrefn addysg

4.6.4

Mae amrywiaeth sylweddol yn y gwariant fesul disgybl rhwng un dalgylch a dalgylch arall, a hefyd
rhwng ysgolion o fewn yr un dalgylch.

4.6.5

Yn ogystal, mae nifer helaeth o ysgolion y sir wedi’u cynllunio ar gyfer llawer mwy o ddisgyblion
nag sydd wedi mynychu’r ysgol ers blynyddoedd. Er na ddylai cost llefydd gweigion yrru unrhyw
gynigion newydd, mae’n rhaid bod yn fyw i effaith ac oblygiadau gwariant sylweddol ar ysgolion
sydd â chanran helaeth o lefydd gweigion - yn enwedig effaith ac oblygiadau hyn ar y gyllideb ac ar
ysgolion eraill.

4.6.6

Ar hyn o bryd mae 30 o’n hysgolion sydd â 39 neu lai o ddisgyblion yn derbyn rhyngddynt
£477,000 o gyllid ychwanegol trwy’r “rhwyd-diogelu” er mwyn eu galluogi i gyflogi Pennaeth ac
athro/athrawes. Er bod amgylchiadau’r ysgolion hyn yn amrywio cryn dipyn ni ellir peidio â’u
hystyried wrth fanylu ar y defnydd o adnoddau”.

4.6.7

Ar sail yr uchod, byddwn yn rhoi ystyriaeth i lefydd gweigion o fewn y Fframwaith Adolygu. Mae’r
Gweithgor wedi adnabod y canlynol fel dangosyddion allweddol wrth flaenoriaethu dalgylchoedd i’w
hadolygu:
•
•

Llefydd gweigion o dros 25% ar draws y dalgylch;
Amrediad gwariant y pen pan fo’n fwy na 10% yn uwch neu’n is na’r cyfartaledd sirol ar draws y
dalgylch.

4.7.

Cais penodol am weithredu neu sefyllfa eithriadol

4.7.1

Tra bod awydd i arolygu trefniadaeth ysgolion y sir yn strategol ac ar lefel dalgylch, mae ysgolion
unigol wedi ysgrifennu at y Cyngor yn gofyn i’r Awdurdod adolygu’r sefyllfa yn lleol. Dylid bod yn
agored i hyn ac ymateb yn gadarnhaol os yn bosibl pan fydd cais o’r fath yn dod gerbron.
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4.7.2

Dylid ystyried gwybodaeth broffesiynol berthnasol er mwyn tynnu sylw at sefyllfaoedd argyfyngus
o fewn y Sir sy’n amharu yn uniongyrchol ar ansawdd addysg a phrofiadau disgyblion (e.e.
niferoedd bychan iawn mewn ysgol, cyflwr adeiladau’r ysgol yn hynod ddrwg, methu recriwtio
pennaeth).

4.7.3

Bydd sefyllfa argyfyngus ysgolion unigol a amlygir ar sail gwybodaeth broffesiynol berthnasol gan gynnwys
ceisiadau penodol gan ysgolion unigol yn ystyriaeth wrth adnabod ardaloedd sydd angen sylw pellach..

4.8

Yr Iaith Gymraeg

4.8.1

Ein disgwyliadau yw bod holl ddisgyblion y sir yn meddu ar ddwyieithrwydd cytbwys oedberthnasol er mwyn eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas ddwyieithog y maent yn
rhan ohoni.

4.8.2

Mae astudiaeth ardrawiad ieithyddol wedi’i chynnal ar effeithiau ieithyddol posib cynllun drafft
Hydref 2007 (ar gael ar y safwe Cyngor Gwynedd) ac mae’r wybodaeth hon yn gyfrwng i ystyried
datblygiadau addysgol yn y defnydd o’r Gymraeg y tu allan i furiau’r dosbarth

4.8.3

Bydd angen i unrhyw gynigion i newid trefniadaeth yn lleol gymryd ystyriaeth lawn o effeithiau
ieithyddol posib

4.8.4

Bydd cynnal a gwella’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith addysgol ac fel iaith gymdeithasol ymhlith
plant felly yn ystyriaeth allweddol wrth lunio cynigion o fewn dalgylchoedd unigol.

4.9.

Ffactorau Daearyddol

4.9.1

Ein disgwyliadau yw bod gan bob plentyn hawl i gael mynediad at addysg safonol o fewn pellter
rhesymol i’r cartref.

4.9.2

Sylweddolir bod Gwynedd yn sir wledig iawn gyda phellter teithio sylweddol rhwng rhai
cymunedau. Wrth gyflwyno unrhyw gynigion penodol mewn sir fel Gwynedd, bydd y pellter rhwng
safleoedd a’r amser teithio i’r plentyn yn ystyriaethau allweddol.

4.9.3

Mae polisi cenedlaethol yn nodi bod hyd at 45 munud o deithio unffordd yn addas. Barn y
Gweithgor yw y dylid ceisio cyfyngu teithio i uchafswm o 30 munud o deithio unffordd rhwng y
cartref a’r ysgol.

4.9.4

Bydd yr uchod felly yn ystyriaeth allweddol wrth lunio cynigion o fewn dalgylchoedd unigol.

5.

Y MATRICS

5.1

Cyflwynir Matrics yn Atodiad 3 sy’n dwyn ynghyd yr ystyriaethau gwahanol.

5.2

Bydd y dalgylchoedd hynny sy’n sgorio uchaf yn erbyn dangosyddion allweddol yn cael eu
blaenoriaethu ar gyfer adolygiad o’r trefniadau presennol. Bydd y dangosyddion hyn yn gweithredu
i bob pwrpas fel “pwyntiau sbardun” ar gyfer cynnal adolygiad.

5.3

Bydd pecynnau data fesul dalgylch yn cael eu paratoi a’u cyhoeddi. Byddwn yn gwahodd sylwadau
ar y pecynnau hyn.

5.4

Ar sail yr asesiad a gynhaliwyd trwy ddefnyddio’r Fframwaith Adolygu, adnabyddir 3 dalgylch i fod
yn rhan o’r cylch gyntaf o’r arolwg, sef dalgylchoedd Tywyn, Y Berwyn a’r Gader.

5.5

Wrth ddatblygu rhaglen waith 2010-11, adolygir y fframwaith adolygu yn ystod Ionawr 2010.
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6.

Y PANEL YMGYNGHOROL SIROL

6.1

Sefydlir Panel Ymgynghorol Sirol gan yr Arweinydd Portffolio Ysgolion er mwyn ei chefnogi wrth
lunio cynigion i bob dalgylch yn ei thro. Yn ogystal, bydd y Panel Ymgynghorol Sirol yn cadw
gorolwg ar y darlun sirol.

6.2

Bydd aelodaeth y Panel Ymgynghorol yn cynnwys aelodau presennol y Gweithgor Gwella Addrefnu Ysgolion Cynradd Gwynedd ac yn cyfarfod fel bo’r angen ac ar gais yr Arweinydd Portffolio
Ysgolion.

7.

Y BROSES O ADOLYGU DALGYLCHOEDD

7.1

Wedi i’r broses o flaenoriaethu’r dalgylchoedd gael ei chwblhau, bydd angen ystyried yn fanwl
iawn y ddarpariaeth bresennol a’r opsiynau gwahanol yn y dalgylchoedd hynny sy’n peri’r pryder
mwyaf.

7.2

Er mwyn gwneud hyn mewn dull cynhwysol ac agored, bwriedir sefydlu Panel Adolygu Dalgylch.
Fe fydd gan y Panel yr hawl i gyfethol nifer cyfyngedig o bobl er mwyn cefnogi eu gwaith. Tra bod
pryder y gall grwpiau sy’n rhy fawr gyfyngu ar drafod agored, derbynnir y bydd gan ysgolion
ddiddordeb mewn anfon cynrychiolwyr i’r Panel. Awgrymir felly y dylid ceisio cyfyngu aelodaeth y
Panel Adolygu Dalgylch i nifer sy’n caniatáu cyfathrebu adeiladaol ochr-yn-ochr â chynrychiolaeth
deg, ond bod hyn yn ddibynnol ar gytundeb cynrychiolwyr yr ysgolion yn y cyfarfod cyntaf yn y
dalgylch. Tybier y bydd aelodaeth y Panel Adolygu Dalgylch yn cynnwys:
•
•
•
•
•

•
•
•

Pob Aelod Etholedig Lleol;
Arweinydd Portffolio Ysgolion (neu ei chynrychiolydd);
Cynrychiolaeth o’r Panel Ymgynghorol;
PennaethYsgol(ion) Uwchradd y Dalgylch;
O leiaf un pennaeth ac un cadeirydd llywodraethwyr ar ran ysgolion cynradd y dalgylch ,
neu bennaeth a chadeirydd Corff Llywodraethol (neu gynrychiolydd arall o blith y corff
llywodraethol) pob ysgol petai hynny’n ddymuniad lleol;
Cynrychiolaeth eglwysig lle’n berthnasol;
Unrhyw aelodau pellach mae’r Panel Adolygu Dalgylch yn eu gwahodd;
Cefnogir y gwaith gan swyddogion perthnasol y Cyngor fel sy’n addas.

7.3

Yn gryno, rôl a maes gwaith y Panel fydd casglu tystiolaeth leol (ar lefel y dalgylch) a chyflwyno
syniadau ac opsiynau gwahanol i'r Arweinydd Portffolio Ysgolion.

7.4

Wrth sefydlu’r Panel Adolygu Dalgylch, cynhelir cyfarfod i Benaethiaid, Cadeiryddion Cyrff
Llywodraethol pob ysgol, a’r cynrychiolwyr Dalgylch a adnabyddir yng nghymal 7.2. Defnyddir y
cyfarfod i:
•

•
•
•
7.5

rannu gwybodaeth a gwirio data gan gynnig cyfle i drafod ac i herio’r dystiolaeth. Ni fydd y
Panel yn bwrw ymlaen i drafod modelau amgen posibl nes i unrhyw amheuaeth resymol
am gywirdeb data gael ei drafod a’i wyntyllu;
egluro’r broses;
enwebu aelodaeth ddewisol y Panel Adolygu Dalgylch;
geisio sylwadau/syniadau i ddod i gyfarfod swyddogol cyntaf y Panel Adolygu Dalgylch.

Rhagwelir o gwmpas 3-4 o gyfarfodydd o’r Panel Adolygu Dalgylch o fewn cyfnod o 3 mis. Bydd
Aelodau’r Panel yn chwarae rôl allweddol er mwyn cefnogi’r Arweinydd Portffolio i lunio cynigion
ar gyfer y dalgylch.
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7.6

Bydd cyfarfod cyntaf y Panel Adolygu Dalgylch yn cytuno ar y Cylch Gorchwyl. Bydd y cylch
gorchwyl yn cynnwys amlinelliad o’r isod:
•
•

Manylu ar gynllun prosiect clir ag iddo gerrig milltir pendant;
Sefydlu dulliau o gyfathrebu a rhannu gwybodaeth gyda grwpiau ac unigolion perthnasol.

Rhoddir sylw manwl iawn yng nghyfarfod cyntaf y Panel Adolygu Dalgylch i sefyllfaoedd ysgolion
unigol - a bydd canlyniadau'r Fframwaith Adolygu yn gyd-destun pwysig ar gyfer hynny. Bydd cyfle
hefyd i gasglu syniadau cychwynnol aelodau’r Panel Adolygu Dalgylch ar sail y trafodaethau yn y
cyfarfod dalgylch cyfan nodwyd yn 7.2.
7.7

Yn yr ail gyfarfod bydd cyfle i ymateb i syniadau a gyflwynwyd a cheisio consensws ar y syniadau
hynny. Golyga hyn drafod unrhyw fodelau sydd wedi datblygu o’r broses gyfathrebu yn y dalgylch
yn ogystal â syniadau cychwynnol y Cyngor.

7.8

Bydd cyfle i’r Panel Ymgynghorol Sirol drafod ac ystyried unrhyw gynigion sydd wedi dod gerbron
y Panel Adolygu Dalgylch.

7.9

Yn nhrydydd cyfarfod y Panel Adolygu Dalgylch bydd cyfle i gyflwyno sylwadau’r Arweinydd
Portffolio/Panel Ymgynghorol ar sail y drafodaeth a’r wybodaeth ffeithiol sydd wedi derbyn
ystyriaeth ac i gyflwyno opsiynau drafft terfynol.

7.10

Bydd cyfle i edrych ar fodelau creadigol, gan gynnwys datblygu ysgolion ardal. Yn ogystal, bydd
angen ystyried trefniadau cydweithio ffurfiol newydd o fewn y dalgylch, naill ai cydweithio rhwng
ysgolion cynradd lleol, cydweithio gyda’r sector uwchradd, neu gydweithio gydag asiantaethau a
sefydliadau eraill e.e. Iechyd. Bydd dealltwriaeth drylwyr o’r ysgolion yn y dalgylch yn greiddiol, a
bydd modd trefnu ymweliadau ag ysgolion o fewn y dalgylch ar gais y Panel Adolygu Dalgylch.

7.11

Wrth ddod â chynigion gerbron, bydd y Panel Adolygu Dalgylch yn casglu safbwyntiau plant a
phobl ifanc, rhieni a thrigolion lleol eraill, cynghorau cymuned lleol ac awdurdodau lleol eraill,
ysgolion a chylchoedd meithrin chwarae lleol.

7.12

Yn dilyn cyfraniad y Panel Adolygu Dalgylch a’r Panel Ymgynghorol Sirol, bydd yr Arweinydd
Portffolio yn cyflwyno cynigion i bwyllgorau perthnasol y Cyngor cyn symud tuag at ymgynghoriad
ffurfiol. Gwelir y Panel yn ddolen gyswllt bwysig rhwng yr Arweinydd Portffolio a chynrychiolwyr
o’r gymuned.

7.13

Ceisir cwblhau’r gwaith o roi cynigion yn eu lle mewn 3 dalgylch rhwng Ebrill 2009 ac Ebrill 2010.
Anelir wedyn i geisio cwblhau cynigion ar gyfer 3 dalgylch yn flynyddol. Mae'n rhaid sicrhau bod
adnoddau priodol i weithredu’r cynlluniau o fewn y Gwasanaeth Ysgolion.

8.

GOFYNION Y LLYWODRAETH

8.1

Bydd angen i unrhyw gynigion sy’n datblygu yn ystod y trafodaethau dalgylch rhoi ystyriaeth lawn i
ofynion Llywodraeth y Cynulliad. Nodir isod yr ystyriaethau allweddol sydd wedi’u rhestru yn
Cynigion Trefniadaeth Ysgolion (Cylchlythyr 23/02)
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

yr angen am y math penodol o ddarpariaeth a gynigir, er enghraifft lefel galw'r rhieni am
addysg trwy gyfrwng y Gymraeg;
unrhyw effaith ar gyfran y lleoedd mewn ysgolion ffydd sydd yn yr ardal;
yr angen i'r AALL'au gydymffurfio a’u dyletswyddau o dan Ddeddf Gwahaniaethu ar sail
Rhyw 1975, gan gynnwys y darpariaethau hynny sy'n ymwneud ag ysgolion un rhyw;
i ba raddau y byddai cynigion yn meithrin cydweithrediad rhwng darparwyr addysg ar ol16 oed;
unrhyw ofynion newydd yn yr addasiad i Gylchlythyr 23/02 sy’n dilyn ymgynghoriad
diweddar, yn benodol unrhyw bwyslais ychwanegol ar sicrhau bod cynigion newydd yn
cyfrannu at gyrraedd nodau Iaith Pawb, Y Cyfnod Sylfaen, Cwricwlwm 2008, Llwybrau Dysgu
14-19 ac unrhyw ofynion newydd.

9.

TREFNIADAU CYFATHREBU

9.1

Er mwyn cefnogi datblygiad y Strategaeth uchod, rhoddwyd sylw i drefniadau cyfathrebu. Yn
naturiol, mae’r Cyngor yn awyddus i wrando ar y farn yn lleol, i geisio cytundeb ar y ffordd ymlaen
gan anelu at newid drwy gydweithio gyda'r gymuned yn lleol. Y nod - yn syml - yw ceisio cael pawb
i weithio drwy’r newid efo’i gilydd yn y dalgylchoedd hynny fydd yn derbyn sylw.

9.2

Bydd angen cyfathrebu ar 2 lefel - sirol a dalgylch. Mae angen i’r negeseuon - ar lefel sirol a
dalgylch - fod yn glir ac yn gyson, ac i’r broses fod yn dryloyw.

9.3

O ran y cyfathrebu sirol, y bwriad yn rhan gyntaf y broses fydd i ledu gwybodaeth ymhlith aelodau
etholedig ac eraill er mwyn egluro’r rhesymau PAM fod angen newid gan gynnwys crynodeb o’r
holl dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Gweithgor.

9.4

I wneud hyn, cynhelir cynhadledd ar gyfer holl Aelodau’r Cyngor, penaethiaid ysgolion a
chadeirydd neu gynrychiolydd arall cyrff llywodraethol gyda’r bwriad o gyflwyno gwybodaeth.

9.5

Sicrheir y bydd gwybodaeth gyson yn cael ei chyflwyno i Aelodau’r Cyngor, Penaethiaid Ysgolion,
athrawon, llywodraethwyr, disgyblion, staff eraill a’r cyhoedd. Bydd man arbennig ac amlwg ar
wefan y Cyngor yn cael ei ddatblygu fydd yn cynnwys yr holl dystiolaeth a gyflwynwyd i’r
Gweithgor a gwybodaeth berthnasol.

9.6

O ran y cyfathrebu dalgylchol, bydd gan y Panel Adolygu y cyfeirir ato yn Para. 7 rôl allweddol i’w
chwarae wrth gynnal trafodaethau aeddfed a chyfrifol am y ffordd ymlaen yn lleol. Bydd negeseuon
clir a chyson PAM fod angen newid yn cael eu cyflwyno ar lefel y dalgylch, ynghyd â thrafodaeth
ynglŷn â SUT bydd yr ad-drefnu yn digwydd.

9.7

Ar ôl cwblhau'r drefn uchod bydd argymhellion clir yn cael eu llunio ar gyfer dalgylch
a hynny bob amser yng nghyd-destun y Weledigaeth, yr Amcanion a’r Egwyddorion a
gyflwynir yn y Strategaeth hon.

Fersiwn Cyngor
ITJ/ls/24.03.09

[9]

ADOLYGU DARPARIAETH ADDYSG
Llanaelhaearn
EDUCATION PROVISION REVIEW

Sefyllfa Ysgolion yn Ardal Llanaelhaearn Blwyddyn Academaidd 2019-20
Situation of Schools in the Llanaelhaearn Area Academic Year 2019-20

1. Map o Ardal Llanaelhaearn / Map of the Llanaelhaearn Area
Ysgol yr Eifl – Statws CS 2019-2020

Ysgol Llanaelhaearn – Statws CS 2019-2020

Capasiti/Capacity (D-Bl6)

55

Capasiti/Capacity (D-Bl6)

47

Disgyblion/Pupils (D-Bl6)

51

Disgyblion/Pupils (D-Bl6)

8

Llefydd Gwag/Surplus Places

4

Llefydd Gwag/Surplus Places

39

Cyllideb yr ysgol fesul disgybl/
School budget per pupil

£4,458

Cyllideb yr ysgol fesul disgybl/
School budget per pupil

£12,671

Ysgol Pentreuchaf – Statws CS 2019-2020

Ysgol Llangybi – Statws CS 2019-2020

Capasiti/Capacity (D-Bl6)

105

Capasiti/Capacity (D-Bl6)

70

Disgyblion/Pupils (D-Bl6)

84

Disgyblion/Pupils (D-Bl6)

31

Llefydd Gwag/Surplus Places

21

Llefydd Gwag/Surplus Places

39

Cyllideb yr ysgol fesul disgybl/
School budget per pupil

£4,025

Cyllideb yr ysgol fesul disgybl/
School budget per pupil

£5,582

Ysgol Bro Plenydd – Statws CS 2019-2020

Ysgol Chwilog – Statws CS 2019-2020

Capasiti/Capacity (D-Bl6)

91

Capasiti/Capacity (D-Bl6)

65

Disgyblion/Pupils (D-Bl6)

68

Disgyblion/Pupils (D-Bl6)

47

Llefydd Gwag/Surplus Places

23

Llefydd Gwag/Surplus Places

18

Cyllideb yr ysgol fesul disgybl/
School budget per pupil

£4,118

Cyllideb yr ysgol fesul disgybl/
School budget per pupil

£4,510

Cyfrifiad Medi 2019 / Census September 2019
Datganiad Cyllideb Addysg 2019 - 20 /
Education Budget Statement 2019-20

*Nid yw data Meithrin wedi eu cynnwys yma
*Nursery data is not included here

2. Pellter rhwng pob ysgol yn Ardal Llanaelhaearn / Distance of each schools in the Llanaelhaearn Area
Ysgol

Chwilog

Bro Plenydd

Llanael-haearn

Llangybi

Pentre-uchaf

Milltir/Miles

Chwilog
Munudau/Minutes

Milltir/Miles

2.5

Munudau/Minutes

6

Milltir/Miles

6.1

3.6

Munudau/Minutes

12

6

Milltir/Miles

2.9

2.0

3.9

Munudau/Minutes

7

5

9

Milltir/Miles

5.5

3.3

4.6

5.3

Munudau/Minutes

11

6

10

11

Milltir/Miles

7.9

5.3

1.9

5.7

6.3

Munudau/Minutes

16

10

6

12

14

Bro Plenydd

Llanaelhaearn

Llangybi

Pentreuchaf

Eifl

Ffynhonnell : Mapiau Google 2019
Source: Google Maps 2019

Eifl

3. Crynodeb Ystadegau’r Ysgolion / Summary of Schools’ Statistics
Ysgol / School

Llanaelhaearn
Caernarfon
LL54 5AL

Bro Plenydd
Pwllheli
LL53 6UP

Llangybi
Pwllheli
LL53 6DQ

Pentreuchaf
Pwllheli
LL53 8DZ

3 - 11

3 - 11

3 - 11

3 - 11

4 - 11

3-11

CS

CS

CS

CS

CS

CS

Cymraeg

Cymraeg

Cymraeg

Cymraeg

Cymraeg

Cymraeg

Meithrin /Nursery

0

6

3

14

5

5

Derbyn – Bl.6 / Reception – Yr.6

8

68

31

84

51

47

Cyfanswm /Total

8

74

34

98

56

52

Medi/September 2018

11

77

38

97

59

52

Medi/September 2017

20

79

45

112

57

47

Medi/September 2016

20

81

48

124

60

51

Medi/September 2015

26

83

51

122

59

53

Medi/September 2014

29

79

65

123

53

54

Meithrin /Nursery

6

13

10

14

7

9

Derbyn – Bl.6 / Reception – Yr.6

47

91

70

105

55

65

Cyfanswm /Total

53

104

80

119

62

74

39

23

39

21

4

18

Medi /September 2020

7

76

34

92

62

55

Medi /September 2021

5

76

31

87

64

60

Medi /September 2022

5

74

25

82

63

60

Lleoliad yr Ysgol / Location of the school
Ystod Oedran / Age range

Categori’r Ysgol / School’s Category
(Cymunedol/Community [CS], Gwirfoddol dan Gymorth [CWN] / Voluntary Aided [VA],
Gwirfoddol dan Reolaeth [CWR] / Voluntary Controlled [VC])
Categori Cyfrwng Iaith / Language Medium Category

Nifer o ddisgyblion ar y gofrestr – Medi 2019 /
Number of pupils on the register – September 2019

Nifer o ddisgyblion ar y gofrestr am y pum blynedd
flaenorol M-Bl.6 / Number of pupils on the register for the
previous five years R-Yr.6

Capasiti/ Capacity

Llefydd Gweigion D-Bl.6 Medi 2019 / Surplus places R-Yr.6 September 2019
Rhagamcanion Disgyblion M-Bl.6/
Pupil Projections R-Yr.6

Yr Eifl
Caernarfon
LL54 5LU

Chwilog
Pwllheli
LL53 6PS

2 x Digonol /
Adequate
1 x Anfoddhaol /
Unsatisfactory
(2015)
Monitro (2016)

3 x Da / Good
(2015)

5 x Da / Good*
(2018)

5 x Da / Good*
(2019)

2 x Digonol / Adequate
(2014)
Monitro (2016)

2 x Digonol /
Adequate
1 x Anfoddhaol /
Unsatisfactory
(2013)
Monitro (2014)

B

A

B

A

B

B

Dyraniad Cyllidol 2019-20 Financial Allocation

£139,000

£292,000

£206,000

£384,000

£243,000

£207,000

Cost y disgybl 2019-20 Cost per pupil

£12,671

£4,118

£5,582

£4,025

£4,458

£4,510

Data perfformiad Ysgolion (Estyn) / School performance data (Estyn)

Categori Cyflwr Adeiladau (Criteria’r Cyngor) 2017/
Category condition of buildings (Council’s Criteria) 2017

4. Niferoedd, Capasiti a Llefydd Gweigion / Numbers, Capacity and Surplus Places

Nifer ar y gofrestr
Medi 2019 (M – Bl6)
Number on roll
September 2019 (N – Yr6)

Capasiti Llawn
(M – Bl6)
Full Capacity
(N – Yr6)

Nifer o Lefydd Gwag
2019 (M – Bl6)
Number of Surplus Places
2019 (N – Yr6)

% o Lefydd Gwag
2019 (M – Bl6)
% of Surplus Places
2019 (N – Yr6)

Llanaelhaearn

8

53

45

85%

Bro Plenydd

74

104

30

29%

Llangybi

34

80

46

58%

Pentreuchaf

98

119

21

18%

Yr Eifl

56

62

6

10%

Chwilog

52

74

22

30%

Ysgol

*Mae’r tabl yma yn cynnwys niferoedd, capasiti a llefydd gweigion Meithrin
*This table contains Nursery numbers, capacity and Surplus Places

Ffynhonnell : Cyfrifiad Medi 2019
Source: Census September 2019

5. Niferoedd yn ysgolion cynradd yn ôl dalgylch ysgolion /
Primary school pupil numbers by school catchment area
Dalgylch Cartref / Home Catchment Area
(Medi / September 2018)

Mynychu Ysgol / School Attending
(Medi / September 2018)

Llanaelhaearn Bro Plenydd

Yr Eifl

Chwilog

Pentreuchaf

Arall

Llanaelhaearn

11

-

-

-

-

-

-

11

Bro Plenydd

6

38

12

-

6

2

13

77

Llangybi

3

-

29

-

2

1

3

38

Yr Eifl

-

-

-

58

-

-

1

59

Chwilog

-

-

1

-

47

-

4

52

Pentreuchaf

5

5

-

1

3

39

44

97

Arall

14

6

5

5

12

15

39

49

47

64

70

57

Cyfanswm Dalgylch
Catchment Area Total
Ffynhonnell: Cyfrifiad Medi 2018
Source: Census September 2018

Llangybi

Cyfanswm
Ysgol
School
Total

*Meithrin – Bl.6
*Nursery – Yr.6

6(a). Niferoedd disgyblion ysgolion cynradd 1980 - 2018 /
Primary school pupil numbers 1980 – 2018
Niferoedd [Meithrin – Bl.6 (Oed 3-11)]
Number [Nursery - Yr.6 (Age 3-11)]

Ysgol
School

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

1980-2018

1980-2018

twf / growth

% twf /
growth

2018

Llanaelhaearn

25

23

31

36

30

32

38

26

11

-14

-56%

Bro Plenydd

56

45

58

59

91

86

74

83

77

21

38%

Llangybi

52

47

67

57

75

88

95

51

38

-14

-27%

Pentreuchaf

75

47

54

74

100

100

111

122

97

22

29%

Yr Eifl

75

55

59

65

66

49

46

59

59

-16

-21%

Chwilog

68

68

59

59

49

50

51

53

52

-16

-24%

Cyfanswm
Total

420

347

419

455

474

380

476

473

334

Ffynhonnell: Gwefan Cyngor Gwynedd
Source: Gwynedd Council Website

6(b). Pryd oedd yr ysgolion ar ei uchaf/lleiaf? /
When were the schools at their highest/lowest?

Ysgol / School

Uchaf / Highest

Lleiaf / Fewest

Llanaelhaearn

38
(2010)

11
(2018)

Bro Plenydd

91
(2000)

45
(1985)

Llangybi

95
(2010)

47
(1985)

Pentreuchaf

122
(2015)

47
(1985)

Yr Eifl

75
(1980)

46
(2010)

Abererch

105
(1995)

61
(2010)

Chwilog

68
(1980 & 1985)

47
(2017)

7. Rhagamcanion 3 Mlynedd / 3 Year Projections
RHAGAMCAN MEDI 2020 SEPTEMBER PROJECTION

Ysgol / School

M/N

0

1

2

3

4

5

6

Cyfanswm / Total

Llanaelhaearn

0

0

0

3

0

2

0

2

7

Bro Plenydd

9

6

10

10

10

11

11

9

76

Llangybi

4

3

3

3

4

3

8

6

34

Pentreuchaf

10

14

5

10

10

13

15

15

92

Yr Eifl

6

6

8

6

10

9

7

4

56

Chwilog

7

5

11

7

5

8

6

6

55

RHAGAMCAN MEDI 2021 SEPTEMBER PROJECTION

Ysgol / School

M/N

0

1

2

3

4

5

6

Cyfanswm / Total

Llanaelhaearn

0

0

0

0

3

0

2

0

5

Bro Plenydd

9

9

6

10

10

10

11

11

76

Llangybi

3

4

3

3

3

4

3

8

31

Pentreuchaf

10

10

14

5

10

10

13

15

87

Yr Eifl

6

6

6

8

6

10

9

7

58

Chwilog

11

7

5

11

7

5

8

6

60

RHAGAMCAN MEDI 2022 SEPTEMBER PROJECTION

Ffynhonnell: Cyfrifiad Medi 2019
Source: Census September 2019

Ysgol / School

M/N

0

1

2

3

4

5

6

Cyfanswm / Total

Llanaelhaearn

0

0

0

0

0

3

0

2

5

Bro Plenydd

9

9

9

6

10

10

10

11

74

Llangybi

3

3

4

2

3

3

4

3

25

Pentreuchaf

10

10

10

14

5

10

10

13

82

Yr Eifl

6

6

6

6

8

6

10

9

57

Chwilog

6

11

7

5

11

7

5

8

60

8. Maint dosbarthiadau 2019-20 / Class sizes 2019-20
Nifer y
Dosbarth
Cyfanswm
dosbarmwyaf
Total
thiadau
Largest Class
No. of Classes

Dosbarth
lleiaf
Smallest
Class

Maint
dosbarth ar
gyfartaledd
Average Class
Size

Ysgol
School

Meithrin
Nursery

Derbyn
Reception

Bl 1
Yr 1

Bl2
Yr 2

Bl 3
Yr 3

Bl 4
Yr 4

Bl 5
Yr 5

Bl 6
Yr 6

Llanaelhaearn

0

0

3

0

2

0

2

1

8

2

5

3

4

Bro Plenydd

6

10

10

10

11

11

9

7

74

3

36

16

25

Llangybi

3

3

3

4

3

8

6

4

34

2

18

16

17

Pentreuchaf

14

2

10

10

13

15

15

16

98

4

31

14

33

Yr Eifl

5

8

6

10

9

7

4

7

56

2

34

27

28

Chwilog

5

11

7

5

8

6

6

4

52

2

28

24

26

Ffynhonnell: Cyfrifiad Medi 2019
Source: Census September 2019

9. Disgyblion ADY yn yr ysgolion 2019-20 / ALN Pupils in the schools 2019-20

Ysgol
School

AY
AN

AY+
AN+

CDU Fforwm
Forum DPD

CDU
Awdurdod
Authority DPD

Datganiad
Statement

Cyfanswm
Total

Llanaelhaearn

2

0

1

1

0

4

Bro Plenydd

0

2

0

2

0

4

Llangybi

4

1

0

0

0

5

Pentreuchaf

7

1

6

2

1

17

Yr Eifl

2

0

1

1

0

4

Chwilog

6

2

0

2

0

10

Ffynhonnell: Cyfrifiad Medi 2019
Source: Census September 2019

10. Proffil Ieithyddol / Language Profile

Siarad Cymraeg yn
rhugl gartref

Ddim yn siarad
Cymraeg gartref
ond yn rhugl

Siarad Cymraeg
gartref ond nid yn
rhugl

Ddim yn siarad
Cymraeg gartref a
nid yn rhugl

Ddim yn gallu
siarad Cymraeg o
gwbwl

Ysgol
School

Cyfanswm
Total
Speak Welsh
fluently at home

Do not speak
Welsh at home but
are fluent

Speak Welsh at
home but not
fluent

Do not speak
Welsh at home and
are not fluent

Do not speak
Welsh at all

Llanaelhaearn

6

1

1

3

0

11

Bro Plenydd

52

5

2

2

4

65

Llangybi

21

0

7

2

7

37

Pentreuchaf

83

9

3

3

1

99

Yr Eifl

48

2

3

1

4

58

Chwilog

41

3

0

2

3

49

Cymraeg Rhugl
Fluent Welsh

Ffynhonnell / Source: PLASC 2019

Ychydig o Gymraeg
Some Welsh

Dim Cymraeg
No Welsh

11. Asesiadau Estyn a Llywodraeth Cymru / Estyn and Welsh Government Assessments
Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Estyn

Pa mor dda yw’r
ddarpariaeth?
How good is
provision?

Pa mor dda yw’r
arweinyddiaeth a’r
rheolaeth?
How good are leadership
and management?

Categori Cefnogaeth
Llywodraeth Cymru
2018
Welsh Government
Support Category
2018

Ysgol

Blwyddyn yr
archwiliad
Year of Inspection

Pa mor dda yw’r
deilliannau?
How good are
outcomes?

Llanaelhaearn

Ebrill / April
2015

Digonol / Adequate

Digonol / Adequate

Anfoddhaol /
Unsatisfactory

Hydref / October
2016

Cynnydd Da /
Good Progress

Melyn / Yellow

Bro Plenydd

Chwefror / February
2015

Da / Good

Da / Good

Da / Good

-

-

Gwyrdd / Green

Yr Eifl

Rhagfyr / December
2014

Digonol / Adequate

Da / Good

Digonol / Adequate

Mehefin / June
2016

Cynnydd Da /
Good Progress

Melyn / Yellow

Chwilog

Ionawr / January
2013

Digonol / Adequate

Digonol / Adequate

Anfoddhaol /
Unsatisfactory

Ebrill / April
2014

Gwelliant Sylweddol /
Significant
Improvement

Melyn / Yellow

Addysgu a phrofiadau
dysgu
Education and
learning experiences

Gofal, cymorth ac
arweiniad
Support ,Care and
guidance

Arweinyddiaeth a
rheolaeth
Leadership and
management

Categori Cefnogaeth
Llywodraeth Cymru
2018
Welsh Government
Support Category
2018

Lefel y Dilyniant
(os yn briodol)
Level of Follow-Up (if necessary)

Ysgol
School

Blwyddyn yr
archwiliad
Year of Inspection

Safonau
Standards

Lles ac agweddau at
ddysgu
Wellbeing and
attitude towards
learning

Llangybi

Rhagfyr / December
2018

Da / Good

Da / Good

Da / Good

Da / Good

Da / Good

Melyn / Yellow

Pentreuchaf

Ebrill / April
2019

Da / Good

Da / Good

Da / Good

Da / Good

Da / Good

Gwyrdd / Green

Ffynhonnell / Source: Gwefan Estyn Website

12. Arweinyddiaeth a rheolaeth / Leadership and management

Ffynhonnell: Cyfrifiad Medi 2019
Source: Census September 2019

Ysgol / School

Ymrwymiadau Addysgu’r Pennaeth/
Head Teachers’ Teaching Commitments

Llanaelhaearn

0%
(Pennaeth yn cydweithio gydag Ysgolion Chwilog a Garndolbenmaen /
Headteacher collaborating with Ysgol Chwilog and Garndolbenmaen)

Bro Plenydd

100%

Llangybi

80%

Pentreuchaf

40%

Yr Eifl

60%

Chwilog

0%
(Pennaeth yn cydweithio gydag Ysgolion Llanaelhaearn a Garndolbenmaen /
Headteacher collaborating with Ysgol Llanaelhaearn and Garndolbenmaen)

13. Dyraniad Ysgolion 2019-20 / Schools Allocation 2019-20

Cyfanswm Cyllideb
Total budget

Cyfartaledd y Disgybl
Average per pupil

Gwarchodaeth Lleiafswm
Staffio*
Minimum Staffing
Protection*

Llanaelhaearn

£139,000

£12,671

£43,744

Bro Plenydd

£292,000

£4,118

-

Llangybi

£206,000

£5,582

£17,731

Pentreuchaf

£384,000

£4,025

-

Yr Eifl

£243,000

£4,458

-

Chwilog

£207,000

£4,510

-

£357,000

£5,090

Cyfanswm y dalgylch: £82,317

£404,000

£3,884

Cyfanswm y Sir: £611,609

Ysgol
School

Cyfartaledd Ysgolion Cynradd y Dalgylch
Catchment Area Average Primary
Cyfartaledd Ysgolion Cynradd y Sir
County Average Primary

CYFRAN O'R GYLLIDEB / SHARE OF BUDGET

*Mae'r polisi gwarchodaeth yn sicrhau o leiaf pennaeth ac athro/athrawes ym mhob Ysgol sydd gyda mwy na 15 disgybl llawn amser, a pennaeth
a cymhorthydd dosbarth mewn ysgolion sydd gyda llai na 15 disgybl llawn amser.
*The minimum staffing protection policy ensures a minimum of headteacher and teacher at every school which has more than 15 full-time pupils,
and a headteacher and a classroom assistant in a school with fewer than 15 full-timepupils.
Ffynhonnell: Dyraniad Cyllidol Ysgolion Cynradd 2019-20
Source: Primary Schools Budget Allocation 2019-20
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CASGLIAD

1. CYF LWY NIAD
Mae cefnogi a datblygu gallu plant Gwynedd i ddysgu a defnyddio eu sgiliau iaith yn allweddol
bwysig i strategaethau addysg y Sir.
1.1
Y Sefyllfa yng Ngwynedd
Mae ffigyrau yng Nghyfrifiad 2011 yn nodi fod 65,900 (56%) o bobl dros dair oed yn gallu siarad,
darllen ac ysgrifennu yn y Gymraeg. Mae Cyfrifiad 2011 hefyd yn nodi bod 65% yn siarad Cymraeg
sydd yn ostyngiad ers y cyfrifiad blaenorol, pan oedd y ffigwr yn 69%.
Yng Ngwynedd, fel mewn sawl Awdurdod Lleol eraill yng Nghymru, mae cryn wahaniaeth yng
nghanran y siaradwyr Cymraeg o fewn gwahanol wardiau. Ar un eithaf, mewn wardiau megis
Aberdyfi, Tywyn a ward Menai ym Mangor, mae rhwng 18% a 38% o’r boblogaeth yn siarad
Cymraeg, tra bod cymaint â 78% yn siarad Cymraeg yn yr ardaloedd mwyaf Cymreig e.e. Llanrug.
1.2
Polisi Iaith
Cynradd
Yr un yw nod y Polisi Iaith ar draws holl ysgolion cynradd y Sir, sef datblygu gallu pob disgybl i fod
yn hyderus yn y ddwy iaith erbyn diwedd CA2. Y Gymraeg yw iaith swyddogol yr asesu yn yr ysgol ar
ddiwedd Cyfnod Sylfaen. Yn CA2, parheir i ddatblygu gafael disgyblion ar y Gymraeg gan roi sylw i
ddatblygu eu sgiliau yn y ddwy iaith.
Uwchradd
Yn yr uwchradd, disgwylir i bob disgybl sydd wedi cyrraedd y lefel angenrheidiol, sef lefel 3+ ar
ddiwedd CA2 ddilyn Cymraeg Iaith Gyntaf yn CA3 er mwyn sicrhau dilyniant a pharhad priodol. Y
gobaith yw y gall y disgyblion hyn astudio'r Gymraeg a'r Saesneg fel pynciau hyd at ddiwedd
blwyddyn 11.
Mae ysgolion uwchradd yn adeiladu ar y sylfaen a osodwyd yn y cynradd trwy sicrhau fod pob disgybl
yn parhau i ddatblygu sgiliau yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nid yw’r Sir yn diffinio ysgolion uwchradd
yn ôl categorïau ieithyddol gan fod yr un disgwyliad mewn perthynas â’r Polisi Iaith, sef rhoi cyfle i
holl ddisgyblion y Sir fod yn hyfedr ddwyieithog.
1.3
Cefndir Addysgol
Mabwysiadwyd strategaeth “Addysg Gynradd o Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd” gan y Cyngor
yn Ebrill 2009. Datblygwyd a chefnogwyd uwch strategaeth “Rhaglen Strategol - Tuag at 2025” gan
y Cyngor yn Hydref 2010. Darparwyd y ddogfen fel sylfaen strategol i osod cyfeiriad i ddatblygiadau
ym maes addysg a hyfforddiant yng Ngwynedd am y 15 mlynedd nesaf. Cyflwynwyd y rhaglen yng
nghyd-destun y polisïau a chynlluniau sydd ar y gweill, yn lleol a chenedlaethol i drawsnewid
gwasanaethau a ddarperir ar gyfer plant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Cyhoeddwyd “Cynllun Strategol
y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-2020” yn Rhagfyr 2017 sydd yn gosod gweledigaeth,
ymrwymiad a chyfeiriad ar gyfer sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cyflawni’r safonau uchaf er
mwyn cynnal yr iaith, diwylliant a’r economi yn lleol.

2.

PROFFIL IAITH DALGYLCH LLANAELHAEARN

2.1
Cefndir Proffil Iaith Gwynedd
Mae bron i dri chwarter poblogaeth y Sir wedi eu geni yng Nghymru (66.8%). Mae 65.4% o’r
boblogaeth sydd dros dair oed yn siaradwyr Cymraeg – sylweddol uwch na’r ffigwr trwy Gymru gyfan
o 19%. Yn gyffredinol, ceir cynnydd yn nifer y siaradwyr Cymraeg a’r rheini a gaiff eu geni yng
Nghymru tuag at y gorllewin a symud yn fewndirol o’r ardaloedd mwy poblog ar yr arfordir. Yng
Ngwynedd, mae’r gallu i siarad Cymraeg uchaf yn ward Llanrug (mae 87.8% yn siarad Cymraeg), ac
ar ei isaf yn ardal Menai o Fangor (18.6%).
2.2
Wardiau
2.2.1 Wardiau Llanaelhaearn, Ab ererch, Llanystumdwy ac Efailnewydd
Mae dalgylch presennol ysgolion Llanaelhaearn, Yr Eifl a rhan o ddalgylch ysgol Llangybi o fewn ward
Llanaelhaearn (Swyddfa Ystadegol Gwladol), gyda dalgylch Ysgol Bro Plenydd a rhan o ddalgylch
Ysgol Pentreuchaf o fewn ward Abererch, dalgylch ysgolion Chwilog a rhan o ddalgylch Llangybi o
fewn ward Llanystumdwy, a gweddill dalgylch Ysgol Pentreuchaf o fewn ward Efailnewydd/Buan.
Mae proffil ieithyddol wardiau'r ysgolion hyn wedi ei grynhoi yn y tabl isod:
Llanaelhaearn

Abererch

Llanystumdwy

Efailnewydd /
Buan

Gwynedd

Hunaniaeth Gymreig yn
unig

1,157 (68.7%)

928 (68.5%)

1,392 (66.9%)

832 (65.3%)

71,931 (59.0%)

Dim hunaniaeth Gymreig

460 (27.3%)

337 (24.9%)

580 (27.9%)

371 (29.1%)

42,566 (34.9%)

8 (0.5%)

11 (0.8%)

6 (0.3%)

6 (0.5%)

1,463 (1.2%)

1,621 (96.3%)

1,315 (97.1%)

2,017 (97%)

1,231 (96.5%)

117,789 (96.6%)

Gallu siarad Cymraeg

1,197 (73.8%)

1,050 (79.8%)

1,553 (77%)

915 (74.3%)

77,000 (65.4%)

Dim sgiliau Cymraeg

315 (19.4%)

185 (14.1%)

347 (17.2%)

260 (21.1%)

31,177 (26.5%)

90 (5.6%)

70 (5.3%)

100 (5%)

50 (4.1%)

8,125 (6.9%)

98 (6.0%)

80 (6.1%)

76 (3.8%)

58 (4.7%)

6,838 (5.8%)

80,429 (2.7%)

45 (2.8%)

42 (3.2%)

64 (3.2%)

41 (3.3%)

3,947 (3.4%)

45,524 (1.5%)

1,049 (64.7%)

926 (70.4%)

1,406 (69.7%)

814 (66.1%)

65,921 (56.0%)

430,717
(14.6%)

24 (1.5%)

12 (0.9%)

24 (1.2%)

8 (0.6%)

1,781 (1.5%)

73,392 (2.5%)

Aelwydydd ble mae gan
o leiaf un person iaith
gyntaf arall i Gymraeg
neu Saesneg
Poblogaeth 3+ mlwydd
oed

Gallu deall Cymraeg ar
lafar yn unig
Gallu siarad ond ddim yn
gallu darllen nac
ysgrifennu Cymraeg
Gallu siarad a darllen
Cymraeg ond ddim yn
gallu ysgrifennu Cymraeg
Gallu siarad, darllen ac
ysgrifennu Cymraeg
Cyfuniad arall o sgiliau
Cymraeg

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, Swyddfa Ystadegol Gwladol

Cymru
1,761,673
(57.5%)
1,045,775
(34.1%)

42,581 (1.4%)

2,995,841
(96.5%)
562,016
(19.0%)
2,167,987
(73.3%)
157,792
(5.3%)

2.3
Ysgol Llanaelhaearn
Ysgol Cyfrwng Cymraeg yw Ysgol Llanaelhaearn.
Dengys y tabl isod bod nifer y disgyblion sy’n siarad Cymraeg yn rhugl gartref yn 6, sydd yn 55% o’r
disgyblion (PLASC 2019).
Gwybodaeth Ieithyddol ar gyfer Ysgol Llanaelhaearn
Siarad
Dim yn siarad
Siarad
Cymraeg yn
Cymraeg
Cymraeg
Ysgol
rhugl
gartref ond yn gartref ond
gartref
rhugl
nid yn rhugl
Llanaelhaearn

6 (55%)

1 (9%)

1 (9%)

Dim yn siarad
Cymraeg
gartref a dim
yn rhugl

Dim yn siarad
Cymraeg o
gwbl

Cyfanswm

3 (27%)

0 (0%)

11

Ffynhonnell: Data gan Benaethiaid PLASC Ionawr 2019

2.4
Ysgolion cyfagos
Ysgolion cyfrwng Cymraeg yw ysgolion Bro Plenydd, yr Eifl, Llangybi, Pentreuchaf a Chwilog, fel
gweddill ysgolion Gwynedd. Mae data ieithyddol yr ysgolion hyn i’w gweld yn y tabl isod:

Ysgol

Siarad
Cymraeg
yn rhugl
gartref

Dim yn siarad
Cymraeg
gartref ond yn
rhugl

Siarad
Cymraeg
gartref ond
nid yn rhugl

Dim yn siarad
Cymraeg gartref
a dim yn rhugl

Dim yn siarad
Cymraeg o
gwbl

Cyfanswm

Bro Plenydd

62 (83%)

5 (6%)

2 (3%)

2 (3%)

4 (5%)

75

Yr Eifl

48 (83%)

2 (3%)

3 (5%)

1 (2%)

4 (7%)

58

Llangybi

21 (57%)

0 (0%)

7 (19%)

2 (5%)

7 (19%)

37

Pentreuchaf

83 (84%)

9 (9%)

3 (3%)

3 (3%)

1 (1%)

99

Chwilog

41 (84%)

3 (6%)

0 (0%)

2 (4%)

3 (6%)

49

Ffynhonnell: Data gan Benaethiaid PLASC Ionawr 2019

2.5

Lefel Cyrhaeddiad
% y disgyblion sydd wedi cyrraedd y lefel disgwyliedig – Cymraeg (iaith gyntaf)
Cyfnod Sylfaen
CA2
Ysgolion
(Cyrraedd canlyniad 5+)
(cyrraedd o leiaf lefel 4)
2017
2018
2019
2017
2018
2019
Llanaelhaearn
100%
-*
0%
-*
100%
100%
Bro Plenydd
100%
92.3%
100%
100%
90.9%
100%
Yr Eifl
80%
75%
66.7%
62.5%
100%
83.3%
Llangybi
75%
71.4%
66.7%
100%
100%
75%
Pentreuchaf
92.9%
84.2%
83.3%
100%
100%
100%
Chwilog
100%
66.7%
87.5%
100%
100%
100%
*Nid oedd disgyblion yn y flwyddyn addysgol berthnasol y flwyddyn hon.
Ffynhonnell: GwE (Medi 2019)

Gwelwn fod amrediad eang o lwyddiant pan mae’n dod i gyrhaeddiad academaidd ysgolion yr ardal.
Mae dros 75% o ddisgyblion CA2 wedi llwyddo i gyrraedd y lefel disgwyliedig (Cymraeg – Iaith) ym
mhob ysgol llynedd, gan gynnwys 100% o Ysgolion Llanaelhaearn a Bro Plenydd. Mae amrediad eang
o ganlyniadau yn y Cyfnod Sylfaen rhwng Ysgol Llanaelhaearn ac Ysgol Bro Plenydd.
Fel rhan o weithredu’r Siarter Iaith, mae holl ddisgyblion CA2 pob ysgol gynradd yng Ngwynedd yn
cwblhau holiadur gwe iaith am eu defnydd o’r Gymraeg yn yr ysgol ddwywaith y flwyddyn. Dyma
ystadegau Hydref 2018 am y defnydd mae’r disgyblion yn ei wneud o’r Gymraeg gyda’u athrawon:
Canran y plant sy’n siarad Cymraeg efo’r athrawon (ar wahân i wersi Saesneg)
Bob Amser
Yn Aml
Weithiau
Ychydig Iawn
Byth
Ysgol Llanaelhaearn
100%
0%
0%
0%
0%
Ysgol Bro Plenydd
100%
0%
0%
0%
0%
Ysgol Yr Eifl
96%
0%
4%
0%
0%
Ysgol Pentreuchaf
98%
2%
0%
0%
0%
Ysgol Chwilog
95%
0%
2.5%
0%
2.5%
Canran y plant sy’n siarad Cymraeg efo’r cym horthyddion (ar wahân i wersi
Saesneg)
Bob Amser
Yn Aml
Weithiau
Ychydig Iawn
Byth
Ysgol Llanaelhaearn
100%
0%
0%
0%
0%
Ysgol Bro Plenydd
100%
0%
0%
0%
0%
Ysgol Yr Eifl
100%
0%
0%
0%
0%
Ysgol Pentreuchaf
95%
3%
0%
0%
2%
Ysgol Chwilog
95%
0%
5%
0%
0%
Canran y plant sy’n siarad Cymraeg efo gweddill staff yr ysgol
Bob Amser
Yn Aml
Weithiau
Ychydig Iawn
Ysgol Llanaelhaearn
100%
0%
0%
0%
Ysgol Bro Plenydd
100%
0%
0%
0%
Ysgol Yr Eifl
100%
0%
0%
0%
Ysgol Pentreuchaf
98%
2%
0%
0%
Ysgol Chwilog
95%
0%
5%
0%

Byth
0%
0%
0%
0%
0%

Canran y plant sy’n siarad Cymraeg efo plant yn y dosbarth
Ysgol Llanaelhaearn
Ysgol Bro Plenydd
Ysgol Yr Eifl
Ysgol Pentreuchaf
Ysgol Chwilog

Bob Amser
40%
95%
88.5%
83%
91%

Yn Aml
60%
5%
11.5%
17%
0%

Weithiau
0%
0%
0%
0%
4.5%

Ychydig Iawn
0%
0%
0%
0%
0%

Byth
0%
0%
0%
0%
4.5%

Canran y plant sy’n siarad Cymraeg efo ‘r plant ar y coridor ac y n y neuadd ginio
Bob Amser
Yn Aml
Weithiau
Ychydig Iawn
Byth
Ysgol Llanaelhaearn
60%
40%
0%
0%
0%
Ysgol Bro Plenydd
92%
8%
0%
0%
0%
Ysgol Yr Eifl
81%
4%
15%
0%
0%
Ysgol Pentreuchaf
75%
25%
0%
0%
0%
Ysgol Chwilog
91%
0%
4.5%
0%
4.5%

Canran y plant sy’n siarad Cymraeg ar iard yr ysgol
Bob Amser
Yn Aml
Weithiau
Ychydig Iawn
Ysgol Llanaelhaearn
0%
100%
0%
0%
Ysgol Bro Plenydd
86%
14%
0%
0%
Ysgol Yr Eifl
46%
31%
11.5%
11..5%
Ysgol Pentreuchaf
50%
40%
10%
0%
Ysgol Chwilog
77%
18%
0%
0%

Canran y plant sy’n hy derus wrth siarad Cym raeg
Hyderus
Hyderus
Gweddol
Ddim yn
iawn
hyderus
hyderus
Ysgol Llanaelhaearn
100%
0%
0%
0%
Ysgol Bro Plenydd
92%
5%
3%
0%
Ysgol Yr Eifl
88%
8%
4%
0%
Ysgol Pentreuchaf
82%
13%
5%
0%
Ysgol Chwilog
95%
5%
0%
0%

Byth
0%
0%
0%
0%
5%

Ddim yn
hyderus o gwbl
0%
0%
0%
0%
0%

Canran y plant sy’n m eddwl ei bod hi’n bwy sig siarad Cymraeg
Pwysig
Pwysig
Gweddol
Ddim yn
Ddim yn bwysig
iawn
bwysig
bwysig
o gwbl
Ysgol Llanaelhaearn
100%
0%
0%
0%
0%
Ysgol Bro Plenydd
100%
0%
0%
0%
0%
Ysgol Yr Eifl
96%
4%
0%
0%
0%
Ysgol Pentreuchaf
78%
18%
4%
0%
0%
Ysgol Chwilog
91%
9%
0%
0%
0%

Gwelwn yn ôl y data uchod fod defnydd o’r Gymraeg yn uchel yn ysgolion yr ardal. Ar y cyfan, mae’r
rhan fwyaf o ddisgyblion yr holl ysgolion yn defnyddio’r Gymraeg wrth siarad gyda athrawon a staff.
Gwelwn fod defnydd anffurfiol o’r iaith – ar yr iard a gyda disgyblion eraill, fymryn yn llai. Wedi
dweud hynny, dengys y data mai Cymraeg yw prif iaith gymdeithasol ysgolion yr ardal.
Mae plant Llanaelhaearn i gyd yn defnyddio’r Gymraeg i siarad gyda’r athrawon, cymhorthyddion a
staff, fel y mae disgyblion Ysgol Bro Plenydd. Mae canran uwch o blant yn Ysgol Bro Plenydd yn
gwneud defnydd anffurfiol o’r Gymraeg – gyda’u gilydd yn y dosbarth, ac ar yr iard, a rhagwelir y
byddai trosglwyddo i Ysgol Bro Plenydd yn debygol o gael effaith gadarnhaol ar yr iaith ac yn
cynyddu’r cyfleon i blant Llanaelhaearn i ddefnyddio’r Gymraeg wrth gymdeithasu.
Nifer o ymatebion:
Ysgol Llanaelhaearn: 5
Ysgol Chwilog: 22
Ysgol Pentreuchaf: 60
Ysgol yr Eifl: 26
Ysgol Bro Plenydd: 37
Ysgol Llangybi: sampl yn rhy fychan

2.6

Gweithgareddau ar ôl ysgol

Yn bresennol, nid oes gweithgareddau ar ôl ysgol yn cael eu cynnal yn Ysgol Llanaelhaearn.
Dyma grynodeb o’r hyn mae’r ysgolion eraill cyfagos yn eu cynnig ar ôl ysgol:
Llanaelhaearn
Grwpiau Chwarae
(Gwyliau'r ysgol)
Aelwyd yr Urdd

Yr Eifl

Bro Plenydd

Pentreuchaf

Llangybi

✔
✔

Bore/Noson Goffi
Cylch/Ysgol Feithrin
Clwb/Gweithgaredd
Chwaraeon

Chwilog

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Gwelir yn y tabl uchod fod nifer o ysgolion yr ardal, gan gynnwys Ysgol Bro Plenydd, fod clybiau'r
Urdd yn cael eu cynnal yno ar ôl ysgol, y gallai'r disgyblion fanteisio arnynt fel cyfle ychwanegol i
ddefnyddio’r Gymraeg.
2.7

Gweithgareddau Cymunedol

Nid oes gweithgareddau cymunedol yn cael eu cynnal yn Ysgol Llanaelhaearn ar hyn o bryd. Mae
neuadd gymunedol Y Ffôr ar safle Ysgol Bro Plenydd, ac mae’r Ysgol yn cael defnyddio'r gofod hwn
yn ogystal. Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Y Ffôr, sydd yn cynnwys
neuadd, swît gyfrifiaduron, ac ystafell snwcer.
2.8

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017 -2020

Mae’r ddwy ysgol, Ysgol Llanaelhaearn ac Ysgol Bro Plenydd, yn gweithredu amcanion Cynllun
Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-2020 Cyngor Gwynedd. Mae hyn yn cynnwys:


Gosod sylfaen gadarn yn y Gymraeg yn y Blynyddoedd Cynnar, gan sicrhau bod disgyblion
o gefndir Saesneg yn cael y cyfle i ddysgu’r Gymraeg cyn gynted â phosib.
 Yn y cyfnod sylfaen, adeiladu ar y sylfaen a osodwyd yn y cyfnod meithrin a derbyn drwy
barhau i ddatblygu gafael disgyblion ar y Gymraeg, a chychwyn ar y broses o ddatblygu eu
sgiliau yn y Saesneg. Yn ymarferol, golyga hyn y bydd y mwyafrif o’r ysgolion yn cychwyn
cyflwyno’r Saesneg fel pwnc yn y tymor olaf ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen gan roi sylw i
ddatblygu sgiliau darllen, siarad ac ysgrifennu yn yr iaith honno. Y Gymraeg fydd iaith
swyddogol yr asesu yn yr ysgol ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen.
 Yn CA2, parhau i ddatblygu meistrolaeth disgyblion ar y Gymraeg gan roi sylw i ddatblygu
eu sgiliau yn y ddwy iaith. Asesir cynnydd disgyblion yn y Gymraeg a’r Saesneg ar ddiwedd
y cyfnod allweddol.
Fe fyddai’r gweithredu’r cynnig arfaethedig yn cyd-fynd ac amcanion Cynllun Strategol y Gymraeg
mewn Addysg 2017-20.

2.9

Tystiolaeth Ychwanegol

Ysgol Llanaelhaearn
Mae adroddiad Estyn yn 2015 yn dweud:
“Daw 60% o ddisgyblion o gartrefi lle siaredir y Gymraeg” a bod “patrwm o gynnydd i’w weld dros y
tair blynedd diwethaf yng nghanran y disgyblion a gyrhaeddodd y deilliant disgwyliedig mewn iaith
ar ddiwedd y ddau gyfnod”.
(https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Ysgol%20Gynradd%2
0Gymunedol%20Llanaelhaearn.pdf)
Ysgol Bro Plenydd
Mae gwefan yr ysgol yn dweud:
“Bydd Ysgol Bro Plenydd yn anelu at gael pob plentyn i siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn hefyd yn
anelu at feithrin ymdeimlad o Gymreictod a pharch at y Gymraeg ym mhob plentyn”
Mae adroddiad Estyn 2015 yn dweud:
“Daw ychydig dros hanner o’r disgyblion o gartrefi lle siaredir y Gymraeg” ac “ Mae bron pob disgybl
yn defnyddio’r Gymraeg yn naturiol ac yn gywir ar draws yr ysgol.”
(https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Adroddiad%20arolyg
iad%20Ysgol%20Bro%20Plenydd%202015.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf)
Ysgol yr Eifl
Mae adroddiad Estyn 2014 yn dweud:
“Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion o gartrefi lle y siaredir Cymraeg fel iaith gyntaf. Nid oes yr un disgybl
o gefndir lleiafrifol ethnig”
(https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Adroddiad%20arolyg
iad%20Ysgol%20Yr%20Eifl%202014.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf)
Ysgol Llangybi
Mae adroddiad Estyn 2018 yn dweud:
“Cymraeg yw prif gyfrwng a bywyd yr ysgol ac fe gyflwynir Saesneg i ddisgyblion yng nghyfnod
allweddol 2.”
(https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Ysgol%20Llangybi.pd
f)
Ysgol Pentreuchaf
Mae adroddiad Estyn 2019 yn dweud:
“Mae ethos Cymreig cryf iawn yn bodoli yn yr ysgol. Mae’r ddarpariaeth yn hybu’r disgyblion i wneud
defnydd llawn o’r Gymraeg ymhob agwedd o fywyd yr ysgol. Mae disgyblion yn dangos balchder
tuag at yr iaith a gwerthfawrogiad amlwg o ddiwylliant a hanes yr ardal leol. Yn ystod eu cyfnod
yno, mae rhan fwyaf ohonynt yn datblygu’n ddysgwyr dwyieithog cymwys a hyderus ac yn gwneud
cynnydd da.”

(https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Ysgol%20Pentreucha
f.pdf)
Ysgol Chwilog
Mae adroddiad Estyn 2013 yn dweud:
“Cymraeg yw prif gyfrwng iaith yr ysgol ac anelir at sicrhau bod y disgyblion yn gwbl ddwyieithog
erbyn iddynt drosglwyddo i’r sector uwchradd. Mae 89% o’r disgyblion yn siarad Cymraeg yn y
cartref. Nid oes unrhyw ddisgybl o gefndir ethnig lleiafrifol yn yr ysgol ar hyn o bryd”
(https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Adroddiad%20arolyg
iad%20Ysgol%20Gynradd%20Chwilog%202013_0.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.p
df)

3.

EFFAITH AR YR IAITH GYMRAEG

3.1

Opsiynau

Mae’r asesiad hwn wedi ei gynnal ar ddau fodel a fyddai’n cynnig manteision o gymharu â sefyllfa
bresennol yr ysgol, sef ffederaleiddio gydag ysgol neu ysgolion eraill, neu gau yr ysgol a’r
disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen.
Mae’r modelau hynny, yn ychwanegol i wneud dim a pharhau gyda’r sefyllfa bresennol, wedi eu
manylu isod:
 Gwneud dim – parhau gyda strwythur presennol yr ysgol.
Byddai cadw’r drefn bresennol yn golygu fod Ysgol Llanaelhaearn yn parhau yn yr un modd, gyda’r
un strwythur staffio. Byddai Pennaeth Strategol ar Ysgol Llanaelhaearn, Garndolbenmaen a
Chwilog a byddai’n treulio 1 diwrnod yr wythnos yn arwain Ysgol Llanaelhaearn.
Byddai’r disgyblion yn parhau i gael eu haddysgu gan athro llawn amser ac uwch-gymhorthydd.
 Ffederaleiddio gydag Ysgol / Ysgolion eraill
Byddai Ysgol Llanaelhaearn yn ffurfio Ffederasiwn ffurfiol, gyfreithiol gyda un neu fwy o’r Ysgolion
cyfagos. Golyga hyn fod yr ysgolion yn parhau ar wahân ond fod y Cyrff Llywodraethu yn cael eu
diddymu, a bod un Corff Llywodraethol yn cael ei ethol ar gyfer y Ffederasiwn. Yn ddaearyddol, yr
ysgolion a fyddai’n rhesymol i’w hystyried fyddai un neu fwy o’r ysgolion canlynol; Yr Eifl, Llangybi,
Bro Plenydd, Chwilog a Pentreuchaf.
Byddai cyllidebau yr ysgolion yn parhau ar wahân.
Ni ragwelir y byddai ffederaleiddio yn cael effaith ar yr iaith Gymraeg gan y byddai Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau, gyda chyfleon i gryfhau sefyllfa arweinyddiaeth, a chydweithio ar gyfer
ysgol .
 Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen
Golyga hyn fod Ysgol Llanaelhaearn yn cau, a’r disgyblion presennol yn trosglwyddo i Ysgol Bro
Plenydd (yr ysgol amgen).
Mae’r tabl ar y dudalen nesaf yn cynnwys asesiad o effaith cau Ysgol Llanaelhaearn ac addysgu’r
disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr, ar yr iaith Gymraeg o’i gymharu â’r sefyllfa bresennol.
Mae’r tabl hefyd yn amlinellu’r cyfleoedd ychwanegol ar gyfer cryfhau’r iaith Gymraeg, a dulliau
lliniaru unrhyw effaith negyddol a allai ddeillio o’r model.

ASESIAD O’R EFFAITH AR YR IAITH
Positif

Meini Prawf Effaith

Iaith yr ysgol

Niwtral

Negyddol

Disgrifiad

Mae Ysgol Llanaelhaearn yn ysgol Gymraeg ei chyfrwng. Byddai’r
cynnig o drosglwyddo disgyblion i Ysgol Bro Plenydd ddim yn cael
effaith ar iaith addysg y plant oherwydd bod yr ysgol amgen hefyd
yn ysgol cyfrwng Cymraeg.
Gall y cynnig gryfhau cyfleoedd i ddisgyblion gymdeithasu yn y
Gymraeg gyda’u cyfoedion.

Mynediad at addysg
cyfrwng Cymraeg

Darpariaeth
anstatudol

Mae’r ysgol amgen eisoes yn darparu addysg trwy gyfrwng y
Gymraeg, felly ni ellir rhagweld unrhyw fudd ychwanegol i hyn.

Byddai gan ddisgyblion fynediad at ystod ehangach o adnoddau
addas, cyflenwad uwch yn nhermau staffio, a byddent yn rhan o
grŵp mwy o gyfoedion.
Byddai gan y disgyblion fynediad at ystod ehangach o gyfleusterau
addas tu allan i’r ystafell ddosbarth, byddai mwy o athrawon a
byddent yn rhan o grŵp mwy o gyfoedion.

Gweithgareddau cyn
/ ar ôl ysgol

Mae ysgol fwy yn cynnig mwy o amrediad o weithgareddau. Mae’n
bosib bydd rhaid i rai rhieni deithio ymhellach (i Ysgol Bro Plenydd)
er mwyn i’r disgyblion gael mynychu gweithgareddau cyn ac ar ôl
ysgol.

Statws o’r
effaith a’r
gwaith

Oes unrhyw fesurau wedi’u hadnabod i liniaru unrhyw
effaith negyddol neu i greu mwy o gyfleoedd positif

Effaith
derfynol (yn
dilyn dulliau
lliniaru)

Amherthnasol

Amherthnasol

Amherthnasol

Amherthnasol

Gallai’r Awdurdod Lleol a Chorff Llywodraethol Ysgol Bro
Plenydd drafod dulliau o annog y disgyblion i gymryd rhan
mewn gweithgareddau allgyrsiol.

Positif

Niwtral
Dim effaith ar
sefyllfa iaith yr
ysgol

Niwtral
Dim effaith ar
sefyllfa’r iaith

Positif

Positif
Mwy o gyfle i
ddefnyddio’r
iaith Gymraeg

Gallai’r Awdurdod Lleol a Chorff Llywodraethol Ysgol Bro
Plenydd drafod dulliau o hwyluso bod gweithgareddau ar
ôl ysgol mor gyfleus a bo modd i’r holl ddisgyblion
Positif

Yn ôl cyfrifiad 2011, roedd 74% o boblogaeth ward Llanaelhaearn yn
siaradwyr Cymraeg. Mae’r ysgol amgen hefyd o fewn ward gyda
chanran uchel o siaradwyr Cymraeg (80% yn ward Abererch).
Defnyddio’r Gymraeg
yn y gymuned

Byddai addysg Gymraeg yn parhau i gael ei ddarparu i ddisgyblion
presennol Ysgol Llanaelhaearn yn Ysgol Bro Plenydd. Gallai cynyddu
cyfleon i’r disgyblion gymdeithasu yn y Gymraeg a mynediad at fwy
o weithgareddau gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg tu allan i’r
ysgol ac yn y gymuned.

Positif
Mwy o gyfle i
ddefnyddio’r
iaith Gymraeg

Gallai’r Awdurdod Lleol a Chorff Llywodraethol yr ysgol
amgen drafod dulliau o hyrwyddo’r defnydd o’r iaith
Gymraeg fel cyfrwng cymdeithasol o drefnu
gweithgareddau tu allan i ‘r ysgol.
Positif

4.

CASGLIAD

Wedi ystyried ystod o opsiynau posibl ar gyfer y dyfodol, mae’r Cyngor yn cynnal ymgynghoriad
statudol ar y cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020, a chynnig addysgu’r disgyblion yn
Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr, o’r 1af o Fedi 2020. Fel rhan o’r broses ymgynghori statudol, mae’n ofynnol
i awdurdodau lleol baratoi asesiad o’r effaith ieithyddol o’r cynnig i ad-drefnu ysgol – dyma ddiben
y ddogfen hon.
Ein disgwyliadau yw bod holl ddisgyblion y Sir yn meddu ar ddwyieithrwydd cytbwys a gallu
perthnasol er mwyn iddynt fod yn aelodau cyflawn o’r Gymdeithas ddwyieithog maent yn rhan
ohoni. Bydd angen i’r cynigion ar gyfer newid trefniadau lleol gymryd ystyriaeth lawn o’r holl
effeithiau ieithyddol. Bydd cynnal a gwell defnydd o’r Gymraeg fel iaith addysgol a chymdeithasol
ymhlith plant yn ystyriaeth allweddol wrth lunio cynigion o fewn yr ardal.
Ni ragwelir unrhyw newid i sefyllfa ieithyddol Ysgol Llanaelhaearn wrth barhau gyda’r sefyllfa
bresennol, nac wrth ffederaleiddio gydag ysgol neu ysgolion eraill, gan nad yw’r opsiynau hyn yn
cynnig unrhyw newid o safbwynt darpariaeth addysg ym mhentref Llanaelhaearn.
Byddai’r opsiwn o gau yr ysgol a’r disgyblion i gael eu haddysgu yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr, yn
golygu fod disgyblion ysgol Llanaelhaearn yn cael eu haddysgu mewn ysgol cyfrwng Cymraeg, fel y
maent yn bresennol, ac mewn ysgol ble defnyddir y Gymraeg yn gymdeithasol gan y disgyblion.
Nodir fod sefyllfa ieithyddol Ysgol Bro Plenydd yn gryf iawn, gyda 83% o’r disgyblion yn dod o gartrefi
Cymraeg. O’i gymharu, mae 54% o ddisgyblion Ysgol Llanaelhaearn yn dod o gartrefi Cymraeg.
Daethpwyd i gasgliad wedi ystyried y wybodaeth sydd yn yr asesiad hwn, na fyddai’r cynnig o gau
Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i’w haddysgu yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr, yn cael effaith negyddol
ar yr iaith. Fel nodir eisoes, mae canran uwch o blant o gartrefi Cymraeg yn Ysgol Bro Plenydd. Fel
canlyniad, bydd mwy o gyfleoedd i blant Llanaelhaearn ddefnyddio’r Gymraeg gyda’u cyfoedion yn
y dosbarth, ac yn gymdeithasol yn ogystal. Cydnabyddir fod Ysgol Llanaelhaearn wedi gweithio’n
galed i ddatblygu sgiliau dwyieithog y plant a hyrwyddo diwylliant Cymraeg. Nodir felly ei bod yn
bwysig i gydnabod yr angen i gefnogi a pharhau gyda’r gwaith hwn pe byddai’r cynnig yn cael ei
gymeradwyo.

Adroddiad Asesu Effaith ar y Gymuned
Ysgol Llanaelhaearn
- Rhagfyr 2019
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1.

CYFLWYNIAD

Ar y 4ydd o Fehefin 2019, bu i Gabinet Cyngor Gwynedd ganiatáu i’r Adran Addysg ‘gynnal cyfarfodydd
ffurfiol gyda’r corff llywodraethol a budd-ddeiliaid perthnasol eraill i drafod ystod o opsiynau posibl ar
gyfer dyfodol yr ysgol’ o ganlyniad i bryderon yr Adran Addysg ynghylch cwymp sylweddol mewn
niferoedd yn mynychu’r ysgol.
Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018 yn cynnwys ‘Rhagdybiaeth yn erbyn Cau Ysgol Wledig’. Mae
Ysgol Llanaelhaearn wedi ei ddynodi fel Ysgol Wledig at ddiben y Cod.
Golyga hyn, fel rhan o’r broses statudol, mae angen asesu'r effaith debygol ar y gymuned, yn achos pob
opsiwn rhesymol, yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018. Mae’r asesiad hwn yn deillio o
ganllawiau cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer ad-drefnu ysgolion, yn cynnwys ystyriaethau
ynglŷn ag anghenion unigryw ardaloedd gwledig.
“Mewn rhai ardaloedd, efallai mai ysgol fydd y prif ganolbwynt ar gyfer gweithgarwch cymunedol
hefyd, a gallai ei chau arwain at oblygiadau y tu hwnt i ddarparu addysg. Gall hyn fod yn nodwedd
benodol mewn ardaloedd gwledig os defnyddir adeiladau ysgolion fel man i ddarparu gwasanaethau
i’r gymuned leol.”
“Dylai’r achos a gaiff ei baratoi gan y rhai sy’n cyflwyno’r cynigion ddangos bod effaith cau’r ysgol ar y
gymuned wedi’i hasesu drwy lunio Asesiad o’r Effaith ar y Gymuned, a dangos sut y gellid cynnal unrhyw
gyfleusterau cymunedol a ddarperir gan yr ysgol ar hyn o bryd.”
Ffynhonnell: Cod Trefniadaeth Ysgolion 011 /2018
Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei lleoli yng nghanol pentref Llanaelhaearn sydd rhwng Pwllheli a
Chaernarfon. Mae gan yr Ysgol gapasiti Meithrin i Flwyddyn 6 o 53, gyda 8 o ddisgyblion rhwng 3-11
oed yn mynychu’r ysgol (Cyfrifiad Medi 2019). Mae’r disgyblion i gyd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn.
Mae niferoedd disgyblion sydd yn mynychu’r ysgol wedi lleihau yn sylweddol ers 2013, pan fu dros 40
o ddisgyblion yn yr ysgol.
Mae’r 8 disgybl sydd bellach yn mynychu yn cael eu haddysgu mewn dau ddosbarth gyda thri disgybl
mewn un dosbarth a pum disgybl yn y llall.
Ar y 24ain o Fehefin 2019, cynhaliwyd cyfarfod i adolygu sefyllfa’r ysgol, ble cynigwyd nifer o opsiynau
i’w hystyried ar gyfer dyfodol yr ysgol. Bu cyfarfodydd dilynol ym mis Medi i werthuso'r opsiynau gan
adnabod yr opsiynau a fyddai’n rhesymol i geisio datrys yr her y mae’r ysgol yn ei wynebu, sef niferoedd
isel o ddisgyblion.
Ar y 5ed o Dachwedd 2019, cytunodd Cabinet Cyngor Gwynedd i gychwyn cyfnod o ymgynghori
statudol yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ar y
cynnig arfaethedig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Bro
Plenydd, Y Ffor, ar y 1af Medi 2020.

2. OPSIYNAU
Mae’r asesiad hwn wedi ei wneud ar ddau fodel a fyddai’n cynnig manteision o gymharu â sefyllfa
bresennol yr ysgol, sef ffederaleiddio gydag ysgol neu ysgolion eraill, neu gau'r ysgol a’r disgyblion i
gael eu haddysgu mewn ysgol amgen.
Mae’r modelau hynny, yn ychwanegol i wneud dim a pharhau gyda’r sefyllfa bresennol, wedi eu manylu
isod.


Gwneud dim – parhau gyda strwythur presennol yr ysgol.

Byddai cadw’r drefn bresennol yn golygu fod Ysgol Llanaelhaearn yn parhau yn yr un modd, gyda’r un
strwythur staffio. Byddai Pennaeth Strategol ar Ysgol Llanaelhaearn, Garndolbenmaen a Chwilog a
byddai’n treulio 1 diwrnod yr wythnos yn arwain Ysgol Llanaelhaearn.
Byddai’r disgyblion yn parhau i gael eu haddysgu gan athro llawn amser ac uwch-gymhorthydd.


Ffederaleiddio gydag Ysgol / Ysgolion eraill

Byddai Ysgol Llanaelhaearn yn ffurfio model ffederal ffurfiol, gyfreithiol gydag ysgol neu ysgolion eraill
cyfagos. Yn ddaearyddol, yr ysgolion a fyddai’n rhesymol i’w hystyried byddai un neu fwy o’r ysgolion
canlynol; Yr Eifl, Llangybi, Bro Plenydd, Chwilog, neu Pentreuchaf.
Golyga hyn fod yr ysgolion yn parhau ar wahân ond fod y Cyrff Llywodraethu yn cael eu diddymu, a bod
un Corff Llywodraethol yn cael ei ethol ar gyfer y Ffederasiwn.
Byddai cyllidebau'r ysgolion yn parhau fel y maen nhw, ond gyda chyfleon i gryfhau arweinyddiaeth o
fewn yr ysgolion a chynyddu ar gyfleon i gydweithio ar draws y ffederasiwn.


Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen

Golyga hyn fod Ysgol Llanaelhaearn yn cau, a’r disgyblion presennol yn trosglwyddo i Ysgol Bro Plenydd
(yr ysgol amgen).

3. CRYNODEB O’R DALGYLCH
3.1

Yr Ardal

Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei lleoli yng nghanol pentref Llanaelhaearn, sydd rhwng Pwllheli a
Chaernarfon yng Ngwynedd. Mae dalgylch yr ysgol yn cynnwys y pentref ac ardal gyfagos, sydd wedi ei
leoli rhwng dalgylchoedd Ysgolion Yr Eifl (Trefor), Ysgol Llangybi, Ysgol Bro Plenydd (Y Ffôr) ac Ysgol
Pentreuchaf.
Dengys data diweddaraf (cyfrifiad 2011) fod poblogaeth ward Llanaelhaearn yn 1,683.
3.2

Yr Economi

Mae 65.9% o bobl rhwng 16 a 74 mlwydd oed o fewn ward Llanaelhaearn yn weithgar yn economaidd,
a 5.8% o’r rhain yn ddi-waith. Mae 34.1% o bobl yn yr un grŵp oedran yn anweithgar yn economaidd
gyda 17.6% o’r rhain yn sâl neu’n anabl am gyfnod hir.
Mae’r math o ddiwydiant y mae’r boblogaeth yn weithgar ynddo yn amrywiol yn yr ardal, gyda’r
gyfradd uchaf (15.3%) yn gweithio yn y maes iechyd a gwaith cymdeithasol.
Yn ôl data ‘Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (2014)’ mae cyfradd cyflogaeth ward Llanaelhaearn
o gymharu â wardiau eraill yng Nghymru yn rhoi ranc o 1095 allan o 1909 o wardiau. Nid yw ward
Llanaelhaearn felly o fewn y 50% mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Yn 1974, sefydlwyd Antur Aelhaearn, menter gymdeithasol, gyda’r nod o greu gwaith yn lleol i gadw
teuluoedd a phobl ifanc yn yr ardal, gan gyflwyno nifer o brosiectau, a chynlluniau yn lleol. Mae’r Antur
yn dal yn weithredol heddiw ac yn weithgar ar brosiectau megis datblygu'r capel nad yw bellach mewn
defnydd.
Mae nifer o fusnesau yn weithredol yn y pentref, gan gynnwys becws, modurdy, tŷ gwely a brecwast,
a chwmni harddwch anifeiliaid anwes.
3.3

Amddifadedd

Mae Ward Llanaelhaearn (sydd yn ardal ehangach nac arwynebedd daearyddol dalgylch yr ysgol) yn y
40% o wardiau mwyaf difreintiedig yng Nghymru (ranc o 622 allan o 1909 o wardiau).
Mae nifer o feysydd yn llunio'r mynegai cyffredinol yma, gan gynnwys incwm, cyflogaeth, iechyd,
addysg, mynediad i wasanaethau, diogelwch cymunedol, amgylchedd ffisegol a thai.
Nodir fod ward Llanaelhaearn o fewn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru yn y maes
‘Tai’. Dangosyddion y maes hwn yw'r gyfran o bobl yn byw mewn cartrefi gorlawn (defnydd
ystafelloedd gwely), a’r gyfran o bobl yn byw mewn cartrefi heb wres canolog.
Yn ogystal, mae ward Llanaelhaearn o fewn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru yn y
maes ‘mynediad i wasanaethau’, h.y. amddifadedd am nad yw pobl yn gallu cael gafael ar amrywiaeth
o wasanaethau sy’n cael eu hystyried yn hanfodol ar gyfer byw o ddydd i ddydd. Mae’r dangosyddion
yn cynnwys cyfartaledd amseroedd teithio cyhoeddus a phreifat i nifer o wasanaethau megis siopau
bwyd, meddygfa, ysgolion cynradd ac uwchradd, swyddfa bost, llyfrgell gyhoeddus, fferyllfa, canolfan
hamdden ac amser teithio preifat i orsaf betrol.

Mae crynodeb isod o sut mae ardal Llanaelhaearn wedi ei leoli yng nghyd-destun ardaloedd eraill yng
Nghymru yn ôl y Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (2014):

Maes
Cyflogaeth
Incwm
Iechyd
Addysg
Tai
Amgylchedd ffisegol
Mynediad i wasanaethau
Diogelwch cymunedol

Ranc yng Nghymru, allan o 1909 o
ardaloedd.
1 = mwyaf difreintiedig
1909 = lleiaf difreintiedig

Mwyaf difreintiedig % yng Nghymru

1095
778

O fewn y 40-50% mwyaf difreintiedig

1075
994

O fewn y 40-50% mwyaf difreintiedig

88

O fewn y 0-10% mwyaf difreintiedig

1651
15

O fewn y 0-10% mwyaf difreintiedig

1046

3.4
Y Gymuned
Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn Llanaelhaearn, gan gynnwys;
 Cylch Ti a Fi
 Merched y Wawr
 Cyrsiau amrywiol yn y Ganolfan
 Pwyllgor Cae Chwarae
 Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn
 Pwyllgor Cofeb Aelhaearn
 Pwyllgor Llywio
 Cyngor Plwyf
Yn ogystal, mae nifer o gyfleusterau yn y pentref, gan gynnwys Eglwys St Aelhaearn / Mynwent,
Meddygfa, Cartref Henoed, Becws, Canolfan y Babell, Cae Chwarae, Cae Pêl droed ac Antur Aelhaearn.
Mae Aelodau Antur Aelhaearn hefyd wedi bod yn gweithio ar brosiect i ddatblygu’r Capel yn adnodd
i’r gymuned, sydd drws nesaf i’r Ganolfan ac mae’r gwaith ail doi wedi’i wneud. Hefyd, mae prosiect
gardd ar y gweill.

4.

YSGOLION Y DALGYLCH

4.1

Cyd-destun yr ysgolion yn ôl Adroddiadau Arolygon Estyn

Fel rhan o adroddiadau Estyn bydd awduron yr adroddiadau, sef yr arolygwyr, yn gosod yr ysgolion o
fewn cyd-destun ac yn manylu ar eu cysylltiadau cymunedol. Dyma’r cyd-destun a roddwyd i Ysgol
Llanaelhaearn gan arolygwyr Estyn.
Ysgol Llanaelhaearn
“Lleolir Ysgol Gymunedol Llanaelhaearn ym mhentref Llanaelhaearn sydd rhwng Pwllheli a Chaernarfon
yng Ngwynedd. Mae’r ysgol yn gwasanaethu’r pentref a’r ardal gyfagos”
Ffynhonnell: Adroddiad Estyn, Ebrill 2015
4.2

Gwybodaeth ystadegol yr ysgolion

Dengys y tabl isod niferoedd ysgol Llanaelhaearn, a’r ysgolion cyfagos eraill, o Flwyddyn Meithrin i
Flwyddyn 6. Gwelir yn ogystal yn y tabl hwn beth yw capasiti’r ysgolion, a’r nifer o lefydd gweigion.
Mae pob un o’r ysgolion hyn yn ysgol gymunedol, ac yn addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ysgol

Capasiti Llawn
(M – Bl6)

Nifer ar y gofrestr
Medi 2019 (M – Bl6)

Nifer o Lefydd
Gwag
2019 (M – Bl6)

Categori Cyfreithiol

Llanaelhaearn

53

8

45

Ysgol gymunedol

Bro Plenydd

104

74

30

Ysgol gymunedol

Llangybi

80

34

46

Ysgol gymunedol

Pentreuchaf

119

98

21

Ysgol gymunedol

Yr Eifl

62

56

6

Ysgol gymunedol

Chwilog

74

52

22

Ysgol gymunedol

Ffynhonnell: Cyfrifiad Medi 2019

4.3

Gwybodaeth lleoliad annedd a dewis ysgolion disgyblion

Mae gan bob ysgol ddalgylch penodol y mae’n gwasanaethu ac sydd yn bwysig o ran polisi mynediad
a chludiant y Cyngor. Nid oes rhaid i ddisgyblion fynychu eu hysgol dalgylch, mae’r dewis i fyny i rieni
(yn unol â’r polisi mynediad).
I gymharu â dalgylchoedd eraill yr ardal, mae nifer o ddisgyblion sy’n symud tu allan i ddalgylch yr ysgol
yn uchel. Dengys data diweddaraf o gartrefi disgyblion fod 39 o blant yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn
llynedd (data Medi 2018), ac roedd 11 ohonynt yn mynychu’r ysgol. Mae hyn bellach wedi lleihau i 8
disgybl. Golyga hyn fod 72% o blant sy’n byw yn nalgylch Ysgol Llanaelhaearn yn mynychu ysgolion alldalgylch, yn unol â data 2018.
Ysgol arall yn yr ardal sydd â nifer uchel o blant yn mynychu ysgolion all-dalgylch yw dalgylch Ysgol
Llangybi, gyda 38% o blant dalgylch Ysgol Llangybi yn mynychu ysgolion all-dalgylch yn 2018, er hynny,
mae 9 disgybl yn mynychu ysgol Llangybi sydd yn byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol. Does dim un disgybl
sydd yn byw tu allan i ddalgylch Ysgol Llanaelhaearn yn mynychu’r ysgol.

Ffynhonnell: Cyfrifiad Medi 2018

Mae’r tabl uchod yn dangos y wybodaeth gyflawn o ran lleoliadau byw disgyblion a’i dewis ysgol. Mae’r
tabl isod yn crynhoi faint o ddisgyblion sy’n byw ym mhob dalgylch, y nifer sy’n byw yn y dalgylch ac yn
mynychu’r ysgol, a’r nifer o ddisgyblion sy’n mynychu’r ysgol ond yn byw tu allan i’r dalgylch.
Ysgol
Llanaelhaearn
Yr Eifl
Llangybi
Bro Plenydd
Chwilog
Pentreuchaf

Nifer yn byw yn y Dalgylch
39
67
47
49
70
57

Ffynhonnell: Cyfrifiad Medi 2018

Nifer o blant y Dalgylch sy’n
mynychu’r ysgol
11
58
29
38
47
39

Niferoedd sy’n mynychu’r
ysgol o du allan i’r Dalgylch
0
1
9
38
5
58

4.4

Crynodeb o’r amrywiol gyfleusterau sydd yn y cymunedau gwledig

Mae’r wybodaeth isod wedi ei gasglu ar ardaloedd yr ysgolion a all gael ei effeithio gan unrhyw un o’r
opsiynau.

Llanaelhaearn

Trefor

Chwilog

Y Ffôr

Pentreuchaf

Canolfan Gymuned
Neuadd Bentref

✔

✔

✔

✔

✔

Capel/Eglwys

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Trafnidiaeth Gyhoeddus

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
(Becws)

✔

✔
(Cigydd)

✔

✔

Siop

✔

Caffi/Tafarn
Swyddfa Bost
Meddygfa/Fferyllfa
Llyfrgell
Cae Chwarae Plant

✔
✔
(Neuadd
Bentref)

✔
(Fan)

✔

✔

✔

✔
(Fan)

✔
(Fan)

✔
(Fan)

✔

✔
(Fan)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Llangybi

✔

✔
(Fan)

✔

✔

Banc
Cartref Henoed

Tai Henoed
CG

✔

Canolfan Hamdden
Garej
Atyniad Twristaidd
Cylch Ti a Fi + Meithrin

✔

✔

✔
(Tre’r Ceiri)

✔

✔

✔

✔

✔

Ffynhonnell: Holiaduron Penaethiaid Medi 2019

Mae gan Ysgol Llanaelhaearn, a’r ysgolion eraill sydd yn rhan o’r asesiad hwn, ‘Gyfeillion yr Ysgol’
sydd yn cynnal gweithgareddau er mwyn codi arian er budd yr ysgol a’r disgyblion.
Gan nad oes neuadd yn Ysgol Llanaelhaearn, mae’r ysgol yn gwneud defnydd cyson o Ganolfan y Babell
sydd gyfagos.
Cydnabyddir mewn holiadur o’r ardrawiad ar y gymuned fod aelodau’r gymuned yn ymweld â Ysgol
Llanaelhaearn yn rheolaidd i gynorthwyo gyda’r profiadau dysgu, a fod gan yr Ysgol fws mini, sydd yn
cyfoethogi profiadau y plant drwy eu galluogi i ymweld a ysgolion a safleoedd eraill. Yn wir, mae
aelodau o gymuned pob un o’r ysgolion sydd yn rhan o’r asesiad hwn yn ymweld â’r ysgolion i gynnal
gweithgareddau gyda’r disgyblion megis clwb garddio neu ddarllen.

4.5

Crynodeb o ddefnydd yr ysgolion y tu allan i oriau craidd yr ysgol

Nid oes defnydd cymunedol o adeilad ysgol Llanaelhaearn ar hyn o bryd. Mae crynodeb o ddefnydd
cymunedol neu all-gwricwlaidd o adeiladau’r ysgolion lleol isod:
Llanaelhaearn

Trefor

Chwilog

Y Ffôr

Pentreuchaf

Llangybi

Grwpiau Chwarae
(Gwyliau'r ysgol)

✔
✔

Aelwyd yr Urdd

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Dramâu
Grwpiau Gwirfoddol

✔

Bore/Noson Goffi
Arwerthiant Cymunedol
Llyfrgell Gymunedol
Ymarfer Côr
Cymraeg i Oedolion
Cyfarfod Cyngor
Tref/Gymuned
Cylch/Ysgol Feithrin
Clwb/Gweithgaredd
Chwaraeon

✔
✔

Clwb ar ôl Ysgol
Clwb Diddordeb Lleol

Ffynhonnell: Holiaduron Penaethiaid Medi 2019

4.6

Crynodeb o weithgareddau neu grwpiau y mae’r ysgol yn ymwneud yn rheolaidd a nhw:
Llanaelhaearn

Trefor

Chwilog

Y Ffôr

Pentreuchaf

Llangybi

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Cylchoedd Meithrin/Ti a Fi
Eisteddfodau
(Lleol/Sirol/Cenedlaethol)
Adrannau'r Urdd
Ymweliadau a Glan Llyn /
Llangrannog / Caerdydd
Gweithgareddau eraill
(chwaraeon, clybiau)

✔
✔

Ffynhonnell: Holiaduron Penaethiaid Medi 2019

4.7

Os darperir adeiladau, ystafelloedd, cyfleusterau neu wasanaethau gan ysgol ar ran y gymuned,
ble y byddent yn cael eu darparu os caiff ysgol ei chau?
Ysgol

Ble darparir cyfleusterau pe bai’n cau
Nid oes defnydd cymunedol o adeilad Ysgol Llanaelhaearn ar hyn o bryd, ac
felly ni fyddai newid petai’r ysgol yn cau.

Llanaelhaearn
Petai gofyn am ddefnydd o adeilad cymunedol, yna mae Canolfan y Babell, sef
neuadd gymunedol, wedi ei leoli o fewn 50m o’r ysgol.

4.8

Gwybodaeth am bellter ac amser teithio i ysgolion eraill y dalgylch

Mae’r tabl isod yn nodi pellter ac amser teithio rhwng ysgolion yr ardal. Gwelwn mai Ysgol Yr Eifl yw’r
agosaf at Ysgol Llanaelhaearn, gyda Ysgol Bro Plenydd yr agosaf wedi hynny. Mae’r amseroedd teithio
isod yn ystyried natur y lonydd a’r effaith y gall hynny ei gael ar amser teithio mewn ardal gwledig.
Ysgol
Milltir
Munudau
Milltir
Bro Plenydd
Munudau
Milltir
Llanaelhaearn
Munudau
Milltir
Llangybi
Munudau
Milltir
Pentreuchaf
Munudau
Milltir
Eifl
Munudau

Chwilog

Bro
Plenydd

Llanaelhaearn

Llangybi

Pentreuchaf

Chwilog

2.5
6
6.1
12
2.9
7
5.5
11
7.9
16

3.6
6
2.0
5
3.3
6
5.3
10

3.9
9
4.6
10
1.9
6

5.3
11
5.7
12

6.3
14

Eifl

5.

ASESIAD O EFFAITH DEBYGOL AR Y GYMUNED

Er mwyn asesu effaith cymunedol y modelau posib, penderfynwyd greu meini prawf yn unol â
argymhellion ystyriaethau asesiad cymunedol y Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018.
MODEL 1 – PARHAU GYDA’R ‘STATUS QUO’
Positif

Niwtral

Meini Prawf Effaith

Negyddol

Dim newid

Disgrifiad

Statws o’r effaith a’r gwaith
Niwtral

Dim newid

Niwtral

Dim newid

Niwtral

Dim newid

Niwtral

Dim newid

Niwtral

Dim newid

Niwtral

Dim newid

Niwtral

Dim newid

Niwtral

Effaith ar Iechyd a llesiant

Goblygiadau’r newid ar
ddarpariaethau cludiant cyhoeddus
Effaith ar gyfleusterau /
gwasanaethau eraill a ddarperir yn
yr ysgol
Effaith ar ddiogelwch cymunedol
ehangach
A fyddai’r opsiwn yn annog
teuluoedd a phlant oedran ysgol i
adael y gymuned, neu fod
teuluoedd ifanc yn llai tebygol o
symud i’r gymuned
Effaith ar wasanaethau eraill a
ddarperir yn lleol

Effaith andwyol ar economi
ehangach y gymuned
Effaith gyffredinol ar y gymuned
leol

MODEL 2 – FFEDERALEIDDIO AC YSGOL NEU YSGOLION ERAILL
Positif
Meini Prawf Effaith

Niwtral

Negyddol

Disgrifiad
Dim newid o’r sefyllfa bresennol

Statws o’r effaith a’r gwaith
Niwtral

Dim newid o’r sefyllfa bresennol

Niwtral

Dim newid o’r sefyllfa bresennol

Niwtral

Dim newid o’r sefyllfa bresennol

Niwtral

Dim newid o’r sefyllfa bresennol

Niwtral

Dim newid o’r sefyllfa bresennol

Niwtral

Dim newid o’r sefyllfa bresennol

Niwtral

Dim newid o’r sefyllfa bresennol, ond nodir cyfleoedd i
gymuned Llanaelhaearn a’r ysgol arall a fyddai’n rhan
o’r model ffederal i ddod at eu gilydd.

Niwtral

Effaith ar Iechyd a llesiant

Goblygiadau’r newid ar
ddarpariaethau cludiant cyhoeddus

Effaith ar gyfleusterau /
gwasanaethau eraill a ddarperir yn
yr ysgol

Effaith ar ddiogelwch cymunedol
ehangach
A fyddai’r opsiwn yn annog
teuluoedd a phlant oedran ysgol i
adael y gymuned, neu fod
teuluoedd ifanc yn llai tebygol o
symud i’r gymuned
Effaith ar wasanaethau eraill a
ddarperir yn lleol

Effaith andwyol ar economi
ehangach y gymuned

Effaith gyffredinol ar y gymuned
leol

MODEL 3 – CAU YSGOL LLANAELHAEARN A’R PLANT I’W HADDYSGU YN YSGOL BRO PLENYDD
Positif
Meini Prawf Effaith

Effaith ar Iechyd a
llesiant

Goblygiadau’r newid
ar ddarpariaethau
cludiant cyhoeddus
Effaith ar gyfleusterau
/ gwasanaethau eraill
a ddarperir yn yr
ysgol

Niwtral

Negyddol

Disgrifiad
Gan fod yr ysgol amgen y fwy na 2 filltir o Ysgol Llanaelhaearn a
chartrefi’r disgyblion, ni fyddant yn debygol o gerdded i’r ysgol.

Statws o’r effaith a’r gwaith
Negyddol

Er hynny, mae lleoliad yr ysgol yn agos i’r briff ffordd rhwng Pwllheli
a Chaernarfon. Mae posib i ollwng plant yn y maes parcio, boed
hynny mewn car neu dacsi / bws mini, ac mae safle bws (gwasanaeth
bws cyhoeddus) tu allan i ffiniau'r ysgol. Felly, os yw disgyblion yn llai
abl i gerdded neu feicio, ni ragwelir anhawster i gyrraedd yr ysgol.
Mae bws cyhoeddus (rhif 12) yn rhedeg rhwng pentref Llanaelhaearn
a’r ysgol amgen. Gall rhai teuluoedd fod yn ddibynnol ar gludiant
cyhoeddus i gyrraedd yr ysgol amgen, er hynny, ni ragwelir effaith
sylweddol ar ddarpariaeth cludiant cyhoeddus gan mai 8 disgybl sydd
yn mynychu’r ysgol ar hyn o bryd.

Niwtral

Nid oes unrhyw ddefnydd o’r ysgol yn ychwanegol i ddefnydd
addysgol.

Niwtral

Ni ragwelir effaith ar ddiogelwch cymunedol ehangach

Niwtral

Ni ragwelir y byddai teuluoedd a phlant ifanc yn gadael y gymuned,
ar sail fod rhan fwyaf o blant y dalgylch eisoes yn mynd i ysgolion
eraill.

Niwtral

Gan fod nifer uchel o blant y dalgylch yn mynychu ysgolion eraill
eisoes, ni ellir ddod i gasgliad y byddai cau yr ysgol yn cael effaith ar
wasanaethau eraill.

Niwtral

Eto, gan fod y rhan fwyaf o blant y dalgylch yn mynychu ysgolion
eraill, ni ragwelir y byddai colli ysgol yn cael effaith ar economi
ehangach y gymuned.

Niwtral

Byddai’r ysgol leol yn bellach o gartrefi o fewn dalgylch presennol
ysgol Llanaelhaearn, ac o safbwynt amddifadedd –golyga fod un o
ddangosyddion ‘mynediad i wasanaethau’ yn pellhau oddi wrth
drigolion y pentref.

Negyddol

Effaith ar ddiogelwch
cymunedol ehangach
A fyddai’r opsiwn yn
annog teuluoedd a
phlant oedran ysgol i
adael y gymuned, neu
fod teuluoedd ifanc
yn llai tebygol o
symud i’r gymuned
Effaith ar
wasanaethau eraill a
ddarperir yn lleol

Effaith andwyol ar
economi ehangach y
gymuned

Effaith gyffredinol ar
y gymuned leol

Gan fod canran uchel o blant y dalgylch yn mynychu ysgolion eraill
eisoes, ni allwn fynegi yn gadarnhaol y byddai cau'r ysgol yn cael
effaith negyddol na phositif ar y gymuned leol.

6. CASGLIADAU
Dengys cynnwys yr adroddiad hwn na fyddai’r opsiwn i barhau gyda’r sefyllfa bresennol, neu
ffederaleiddio gydag ysgol arall, yn cael effaith ar y gymuned, gan fod y ddau opsiwn yn golygu parhau
gydag ysgol yn Llanaelhaearn gydag addasiadau i lywodraethu a chydweithio â’r ysgol arall o dan fodel
ffederal. Golyga y byddai presenoldeb ysgol yn parhau yng nghymuned Llanaelhaearn gan ymgymryd
yr un gweithgareddau a defnyddio'r un cyfleusterau ac y maent yn bresennol.
Pe byddai cyflwyno’r opsiwn o gau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i’w haddysgu yn Ysgol Bro
Plenydd, Y Ffôr, bydd rhai elfennau o ddigwyddiadau cymunedol yn cael eu heffeithio.
Er nad oes defnydd cymunedol o adeilad yr ysgol, gwelir yn yr asesiad hwn fod yr ysgol yn ymwneud
a’i chymuned ac yn defnyddio cyfleusterau y gymuned, megis Canolfan y Babell yn gyson. Mae Canolfan
y Ffôr ynghlwm ac adeilad y neuadd ac mae Ysgol Bro Plenydd yn defnyddio’r adnodd hwn. Pe byddai
gwireddu yr opsiwn hwn yna gellid hybu Ysgol Bro Plenydd i wneud defnydd o gyfleusterau pentref
Llanaelhaearn yn ogystal, yn achlysurol.
Ni ragwelir y byddai cau’r ysgol yn annog teuluoedd o oedran ysgol i adael y gymuned, gan fod cyfran
helaeth o’r plant sydd yn byw yn nalgylch yr ysgol eisoes yn mynychu ysgolion eraill. Yn yr un modd, ni
ragwelir y byddai teuluoedd ifanc yn llai tebygol o symud i’r gymuned.
Bydd yn hanfodol fel rhan o’r broses i annog trafodaethau rhwng yr ysgol amgen a rhieni disgyblion
Ysgol Llanaelhaearn fel bod modd i rieni a disgyblion fanteisio ar eu cyfleusterau a gweithgareddau ar
ôl ysgol, ac i annog yr ysgol amgen i fanteisio ar gyfleusterau cymuned Llanaelhaearn yn ogystal.
Dengys yr asesiad hwn y bydd peth effaith negyddol o gau’r ysgol ar y gymuned. I liniaru’r effaith ar y
gymuned nodir cyfleon i sicrhau fod cymuned Llanaelhaearn yn ymwybodol o weithgarwch yr ysgol
amgen, ac anogir gydweithio cymunedol rhwng Ysgol Bro Plenydd a chymuned Llanaelhaearn, lle’n
briodol.

Adroddiad Asesiad Cydraddoldeb
Ysgol Llanaelhaearn
- Rhagfyr 2019
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CYF LWY NIAD
1.1

Cyd-destun Ysgol Llanaelhaearn

Ar y 4ydd o Fehefin 2019, bu i Gabinet Cyngor Gwynedd ganiatáu i’r Adran Addysg gynnal cyfarfodydd
ffurfiol gyda Chorff Llywodraethol Ysgol Llanaelhaearn, a budd-ddeiliaid perthnasol eraill, er mwyn
trafod ystod o opsiynau posibl ar gyfer dyfodol yr ysgol.
Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei lleoli yng nghanol pentref Llanaelhaearn sydd rhwng Pwllheli a
Chaernarfon. Mae gan yr ysgol gapasiti Meithrin i flwyddyn 6 o 53, gyda 8 o ddisgyblion rhwng 3-11
oed yn mynychu’r ysgol (Medi 2019). Mae’r disgyblion i gyd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn.
Mae’r 8 disgybl sydd bellach yn mynychu’r ysgol yn cael eu haddysgu mewn dau ddosbarth gyda 3 yn
y cyfnod sylfaen a 5 yng nghyfnod allweddol 2.
Rhwng Mehefin a Medi 2019, cynhaliwyd cyfarfodydd gyda Chorff Llywodraethu a budd-ddeiliaid
perthnasol eraill i adolygu sefyllfa’r ysgol, ble cynigwyd nifer o opsiynau i’w hystyried ar gyfer dyfodol
yr ysgol.
Ar y 5ed o Dachwedd 2019, cytunodd Cabinet Cyngor Gwynedd i gychwyn cyfnod o ymgynghori
statudol yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ar y
cynnig arfaethedig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Bro
Plenydd, Y Ffor, ar y 1af Medi 2020.

2.

OPSIYNAU

Yn ystod y trafodaethau lleol, bu i nifer o opsiynau gael eu cynnig a’u gwerthuso ar gyfer dyfodol yr
ysgol.
Yn dilyn asesiad manwl o 8 opsiwn, deuir i’r casgliad fod dau opsiwn a oedd yn gynnig manteision o
gymharu a sefyllfa bresennol yr ysgol.
Mae’r opsiynau hynny, yn ychwanegol i wneud dim a pharhau gyda’r sefyllfa bresennol, wedi eu
manylu isod:


Gwneud dim – parhau gyda strwythur presennol yr ysgol.

Byddai cadw’r drefn bresennol yn golygu fod Ysgol Llanaelhaearn yn parhau yn yr un modd, gyda’r un
strwythur staffio. Byddai Pennaeth Strategol ar Ysgol Llanaelhaearn, Garndolbenmaen a Chwilog a
fyddai’n treulio 1 diwrnod yr wythnos yn arwain Ysgol Llanaelhaearn.
Byddai’r disgyblion yn parhau i gael eu haddysgu gan athro llawn amser a chymhorthydd.


Ffederaleiddio gydag Ysgol / Ysgolion eraill

Byddai Ysgol Llanaelhaearn yn ffurfio Ffederasiwn ffurfiol, cyfreithiol gydag un neu fwy o’ Ysgolion
cyfagos. Golyga hyn fod yr ysgolion yn parhau ar wahân ond fod y Cyrff Llywodraethu yn cael eu
diddymu, a bod un Corff Llywodraethol yn cael ei ethol ar gyfer y Ffederasiwn. Yn ddaearyddol, yr
ysgolion a fyddai’n rhesymol i’w hystyried fyddai un neu fwy o’r ysgolion canlynol; Yr Eifl, Llangybi, Bro
Plenydd, Chwilog a Pentreuchaf. Byddai cyllidebau yr ysgolion yn parhau ar wahân. Byddai
ffederaleiddio yn gallu arwain at gyfleon i gydweithio yn agosach ac ysgol neu ysgolion eraill gan
gryfhau arweinyddiaeth a chynllunio ar draws y ffederasiwn.
Drwy gyflwyno model ffederal gyda ysgol arall i Ysgol Llanaelhaearn, ni ragwelir y byddai’r newid yn
cael effaith ar nodweddion cydraddoldeb, yn bennaf gan y byddai’r ysgol yn parhau yn Llanaelhaearn,
gan weithredu yr un polisïau cydraddoldeb a gwrth-fwlio.


Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen

Golyga hyn fod Ysgol Llanaelhaearn yn cau, a’r disgyblion presennol yn trosglwyddo i Ysgol Bro Plenydd
(yr ysgol amgen).
Daethpwyd i gasgliad yn dilyn asesiad manylach o’r opsiynau hyn, mae’r cynnig i gau Ysgol
Llanaelhaearn a throsglwyddo’r disgyblion i Ysgol Bro Plenydd oedd yn ymateb i’r prif heriau y mae’r
ysgol yn ei wynebu, sef niferoedd isel o ddisgyblion a dosbarthiadau bychain.

3.

EFFAITH UNRHYW NEWID

Mae’n rhaid i’r Cyngor roi sylw dyledus i’r effaith fydd unrhyw newidiadau’n ei gael ar bobl hefo
nodweddion cydraddoldeb isod. Beth yw’r effaith fydd y polisi/gwasanaeth newydd neu’r newidiadau
arfaethedig yn ei gael ar y nodweddion hyn?
Nodweddion

Sut fath o
effaith? *

Ym mha ffordd? Beth yw’r dystiolaeth?

Hil (gan
gynnwys
cenedligrwydd)

Dim

Ni fyddai gweithredu y cynnig yn effeithio ar bobl ar sail hil. Bydd
gweithredu unrhyw gynnig yn golygu fod pawb o unrhyw hil yn
cael eu trin yn ôl eu hangen. Mae Ysgol Llanaelhaearn, a’r ysgolion
cyfagos yn gweithredu polisi cydraddoldeb sydd yn nodi eu bod
yn:

Yr Iaith
Gymraeg

Dim

Anabledd

Dim

Rhyw

Oedran

Dim

Unrhyw
effaith yn
gymharol
fychan
(positif neu
negatif)

“..gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn
cydnabod bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac
amcanion.”
Addysgir plant Ysgol Llanaelhaearn drwy gyfrwng y Gymraeg, ac
nid yw’r opsiwn arfaethedig yn awgrymu newid hynny.
Cynhaliwyd asesiad ardrawiad ieithyddol ar y cynnig yn ogystal.
Ni ragwelir fod newid ar gyfer pobl anabl.
Pe byddai’r cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ac addysgu’r
disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd yn cael ei gymeradwyo, bydd
angen monitro y nifer o ddisgyblion anabl sydd yn mynychu’r
ysgolion. Yn ddibynnol ar yr amhariad bydd yn rhaid i’r ysgolion
addasu eu cynlluniau ar gyfer rhoi mynediad i ddisgyblion gydag
anableddau penodol. Yn sgil hyn bydd yn rhaid i’r awdurdod hefyd
sicrhau bod adrannau perthnasol yn ymwybodol o newidiadau a
sicrhau’r mewnbwn angenrheidiol. Byddai asesiad o hygyrchedd
y safle arfaethedig yn cael ei gynnal yn unol â sefyllfaoedd
penodol.
Ni fyddai gweithredu’r cynnig yn effeithio ar bobl ar sail rhyw.
Mae Ysgol Llanaelhaearn, a’r ysgolion cyfagos yn gweithredu
polisi cydraddoldeb sydd yn nodi fod yr ysgol yn:
“..gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn
cydnabod bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac
amcanion.”
Ni fyddai gweithredu’r cynnig yn effeithio ar bobl ar sail oedran.
Bydd gweithredu’r cynnig yn golygu fod pobl o unrhyw oedran yn
cael eu trin yn deg ac yn ôl eu hangen. Mae Ysgol Llanaelhaearn,
a’r ysgolion cyfagos yn gweithredu polisi cydraddoldeb sydd yn
nodi fod yr ysgol yn:
“..gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn
cydnabod bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac
amcanion.”

Er y gallai golli ysgol leol gael effaith negyddol ar gydlyniant
cymunedol, bydd angen lliniaru hyn drwy feithrin cysylltiadau
rhwng yr ysgol amgen a chymuned leol Llanaelhaearn.
Cyfeiriadedd
Rhywiol

Crefydd neu
Gred (neu
ddiffyg cred)

Dim

Dim

Ni fyddai gweithredu‘r cynnig yn cael effaith ar bobl ar sail
cyfeiriadedd rhywiol. Bydd gweithredu’r cynnig yn golygu fod
pawb o unrhyw gyfeiriadedd rhywiol yn cael eu trin yn ôl eu
hangen. Mae Ysgol Llanaelhaearn, a’r ysgolion cyfagos yn
gweithredu polisi cydraddoldeb sydd yn nodi fod yr ysgol yn:
“..gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn
cydnabod bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac
amcanion.”
Ni fyddai gweithredu’r cynnig yn effeithio ar bobl ar sail crefydd
neu gred. Bydd gweithredu unrhyw un o’r opsiynau yn golygu fod
pawb o unrhyw grefydd neu gred yn cael eu trin yn ôl eu hangen.
Mae Ysgol Llanaelhaearn, a’r ysgolion cyfagos yn gweithredu
polisi cydraddoldeb sydd yn nodi fod yr ysgol yn:
“..gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn
cydnabod bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac
amcanion.”

Ailbennu
Rhywedd

Dim

Beichiogrwydd a Dim
Mamolaeth

Priodas a
Phartneriaeth
Sifil

Dim

Ysgol gymunedol yw Ysgol Llanaelhaearn a’r holl ysgolion cyfagos
(Yr Eifl, Llangybi, Pentreuchaf, Bro Plenydd, Chwilog), ac nid oes
bwriad i newid hyn.
Ni fyddai gweithredu’r cynnig yn effeithio ar bobl ar sail ailbennu
rhywedd. Bydd gweithredu y cynnig yn sicrhau fod pawb yn cael
eu trin yn deg. Mae Ysgol Llanaelhaearn, a’r ysgolion cyfagos yn
gweithredu polisi cydraddoldeb sydd yn nodi fod yr ysgol yn:
“..gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn
cydnabod bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac
amcanion.”
Ni fyddai gweithredu’r cynnig yn cael effaith ar unrhyw un
beichiog, boed yn staff neu yn riant, gan fod y ddwy ysgol yn
gweithredu yr un polisïau.
Ni fyddai gweithredu’r cynnig yn cael effaith ar unrhyw un priod
neu mewn partneriaeth sifil, gan fod y ddwy ysgol yn gweithredu
yr un polisïau.

Mae’n ddyletswydd ar y Cyngor dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i gyfrannu’n bositif i gymdeithas
decach trwy hybu cydraddoldeb a pherthynas dda yn ei weithgareddau ym meysydd oedran, rhyw,
cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, hil, trawsrywedd, anabledd a beichiogrwydd a mamolaeth.
Dyletswyddau
Cyffredinol y
Ddeddf
Cydraddoldeb

A yw’n cael
effaith?*

Ym mha ffordd? Beth yw’r dystiolaeth?

Cael gwared â
chamwahaniaethu
anghyfreithlon,
aflonyddu ac
erledigaeth

Nac ydi

Gweithredu polisïau cydraddoldeb a gwrth-fwlio yr ysgol
amgen er mwyn cael gwared a chamwahaniaethu
anghyfreithlon ac aflonyddu.
Mae polisïau safonol yr Adran Addysg yn cael eu gweithredu
gan y ddwy ysgol.

Hyrwyddo
cyfleoedd
cyfartal

Nac ydi

Anelir i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a hybu’r ysgol amgen i
barhau i ddilyn polisïau a gweithdrefnau cydraddoldeb.

Meithrin
perthnasau da

Ydi

Anelir i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a hybu’r ysgol amgen i
barhau i ddilyn polisïau a gweithdrefnau cydraddoldeb.
Gan fod rhai o blant sydd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn yn
mynychu Ysgol Bro Plenydd eisoes, mae cysylltiad rhwng yr
ysgol a chymuned Llanaelhaearn yn bodoli yn barod. Er hynny,
hyrwyddir cyfleon i’r ysgol adeiladu ar gysylltiadau gyda
chymuned Llanaelhaearn.

4.

DADANSODDI’R CANLYNIADAU

4.1

Ydi’r cynnig felly’n debygol o gael effaith sylweddol, bositif ar unrhyw un o’r nodweddion
cydraddoldeb neu’r Ddyletswydd Gyffredinol? Beth yw’r rheswm am hyn?

Nid yw’r cynnig yn debygol o gael effaith sylweddol ar unrhyw un o’r nodweddion cydraddoldeb
neu’r Ddyletswydd Gyffredinol. Mae gan yr ysgol amgen bolisïau cydraddoldeb a gwrth-fwlio, fel
sydd gan Ysgol Llanaelhaearn yn bresennol.
4.2

Ydi’r cynnig felly’n debygol o gael effaith sylweddol, negyddol ar unrhyw un o’r nodweddion
cydraddoldeb neu’r Ddyletswydd Gyffredinol? Beth yw’r rheswm am hyn?

Nid yw’r cynnig yn debygol o gael effaith sylweddol ar unrhyw un o’r nodweddion cydraddoldeb
neu’r Ddyletswydd Gyffredinol. Mae gan yr ysgol amgen bolisïau cydraddoldeb a gwrth-fwlio, fel
sydd gan Ysgol Llanaelhaearn yn bresennol.
4.3

Beth ddylid ei wneud?

Dewiswch un o’r canlynol:
Parhau gyda’r polisi / gwasanaeth gan ei fod yn gadarn

✓

Addasu’r polisi i ddileu unrhyw rwystrau
Atal a dileu’r polisi gan fod yr effeithiau niweidiol yn rhy fawr
Parhau â’r polisi oherwydd gellir cyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol

4.4

Os yn parhau gyda’r cynllun, pa gamau fyddwch chi’n gymryd i leihau neu liniaru unrhyw
effeithiau negyddol?

Er y gallai golli ysgol leol gael effaith negyddol ar gydlyniant cymunedol, bydd angen lliniaru hyn
drwy feithrin cysylltiadau rhwng yr ysgol amgen a chymuned leol Llanaelhaearn.
4.5

Monitro - pa gamau fyddwch chi’n gymryd i fonitro effaith ac effeithiolrwydd y polisi neu
wasanaeth (cynllun gweithredu)?

Yr ysgol (a’u Corff Llywodraethu) sydd yn gyfrifol am weithredu ei bolisi cydraddoldeb a bydd yr
Awdurdod, drwy ei weithdrefnau cefnogi a monitor arferol, yn sicrhau cydymffurfiaeth.

5.

CASGLIAD

Deuir i gasgliad na fyddai gweithredu’r cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn a throsglwyddo’r disgyblion i
Ysgol Bro Plenydd yn effeithio ar gydraddoldeb, boed yn nodweddion neu ddyletswydd gyffredinol.
Gweithredir polisïau cydraddoldeb a gwrth-fwlio cadarn gan yr ysgol amgen a fyddai’n ymestyn i
gynnwys disgyblion a rhieni Llanaelhaearn. Pe byddai rhai yn cael eu hamlygu yn dilyn yr ymgynghoriad
(yn ddarostyngedig ar benderfyniad y Cabinet), yna bydd y Cyngor yn ystyried y camau gweithredu
angenrheidiol.

Adroddiad Asesu yr Effaith Debygol ar
Drefniadau Teithio- Ysgol Llanaelhaearn
- Rhagfyr 2019
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1.

CYF LWY NIAD

Yn unol â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018, sydd yn cynnwys ‘Rhagdybiaeth yn erbyn cau
ysgolion gweledig’, mae angen gwneud asesiad ar yr effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio ar unrhyw
opsiwn rhesymol a ellir datrys y prif heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu.
At ddiben y Cod, mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei dynodi fel ‘Ysgol Wledig’.
“Mae’r ail fersiwn hon o’r Cod yn gwneud trefniadau arbennig mewn perthynas ag ysgolion gwledig, gan
sefydlu rhagdybiaeth weithdrefnol yn erbyn eu cau. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i gynigwyr ddilyn cyfres
fanylach o weithdrefnau a gofynion wrth lunio cynnig i gau ysgol wledig, wrth ymgynghori ar benderfyniad
ynghylch a ddylid gweithredu cynnig i gau ysgol wledig ac wrth wneud y penderfyniad.”
“Nid yw hyn yn golygu na fydd ysgol wledig byth yn cau, ond bod yn rhaid i’r achos dros ei chau fod yn gryf,
a bod pob opsiwn ymarferol arall wedi’u hystyried yn gydwybodol gan y cynigydd, gan gynnwys ffedereiddio.”
Ffynhonnell: Cod Trefniadaeth Ysgolion 011 /2018
Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei lleoli yng nghanol pentref Llanaelhaearn sydd rhwng Pwllheli a
Chaernarfon. Mae gan yr Ysgol gapasiti Meithrin i Flwyddyn 6 o 53, gyda 8 o ddisgyblion rhwng 3-11 oed yn
mynychu’r ysgol (Cyfrifiad Medi 2019). Mae’r disgyblion i gyd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn.
Mae niferoedd disgyblion sydd yn mynychu’r ysgol wedi lleihau yn sylweddol ers 2013, pan fu dros 40 o
ddisgyblion yn yr ysgol.
Mae’r 8 disgybl sydd bellach yn mynychu yn cael eu haddysgu mewn dau ddosbarth gyda thri disgybl mewn
un dosbarth a pum disgybl yn y llall.
Ar y 24ain Mehefin 2019, cynhaliwyd cyfarfod i adolygu sefyllfa’r ysgol, ble cynigwyd nifer o opsiynau i’w
hystyried ar gyfer dyfodol yr ysgol. Bu cyfarfodydd pellach ym mis Medi i werthuso'r opsiynau gan adnabod
yr opsiynau a fyddai’n rhesymol i geisio datrys yr her y mae’r ysgol yn ei wynebu, sef niferoedd isel o
ddisgyblion.
Ar y 5ed o Dachwedd 2019, cytunodd Cabinet Cyngor Gwynedd i gychwyn cyfnod o ymgynghori statudol yn
unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ar y cynnig arfaethedig i
gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffor, ar y 1af
Medi 2020.
1.1 Polisi Cludiant Cyngor Gwynedd
Mae strategaeth ‘Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’ yn anelu at gyfyngu teithio o’r cartref
i’r ysgol i daith un ffordd sydd heb fod yn fwy na 30 munud.
Mae Cyngor Gwynedd yn darparu cludiant di-dâl i ddysgwyr sy’n byw 2 filltir neu ymhellach o’r ysgol yn eu
dalgylch, neu’r ysgol agosaf (ddim yn cynnwys disgyblion meithrin). Disgwylir i ddysgwyr sy’n derbyn addysg

gynradd (ac eithrio dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol neu anableddau), gerdded hyd at 2 filltir i gwrdd
ag unrhyw gludiant a ddarperir gan Gyngor Gwynedd. Mae’r polisi cludiant i’w weld yn y llawlyfr i rieni:
(https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Dogfennau-trigolion/Ysgolion-a-dysgu---dogfennau/Talueich-ysgol/Gwybodaeth-i-Rieni-2019-20-2.pdf)

1.2 Cyd-destun Ysgol Llanaelhaearn
Ar ddiwrnod cyfrifiad Medi 2018, roedd 38 o blant oed Ysgol Gynradd yn byw yn nalgylch Ysgol
Llanaelhaearn. Roedd 27 o’r rheini yn mynychu ysgolion all-dalgylch ac 11 yn mynychu Ysgol Llanaelhaearn.
Nid oes plant sydd yn byw tu allan i ddalgylch Llanaelhaearn yn mynychu’r ysgol, fel gwelir yn y tabl isod:

Ffynhonnell: Cyfrifiad Medi 2018

2.

OPS IY NAU

Mae’r asesiad hwn wedi ei wneud ar ddau fodel a fyddai’n cynnig manteision o gymharu â sefyllfa
bresennol yr ysgol, sef ffederaleiddio gydag ysgol neu ysgolion eraill, neu gau'r ysgol a’r disgyblion i gael eu
haddysgu mewn ysgol amgen.
Mae’r modelau hynny, yn ychwanegol i wneud dim a pharhau gyda’r sefyllfa bresennol, wedi eu manylu
isod.


Gwneud dim – parhau gyda strwythur presennol yr ysgol.

Byddai cadw’r drefn bresennol yn golygu fod Ysgol Llanaelhaearn yn parhau yn yr un modd, gyda’r un
strwythur staffio. Byddai Pennaeth Strategol ar Ysgol Llanaelhaearn, Garndolbenmaen a Chwilog a fyddai’n
treulio 1 diwrnod yr wythnos yn arwain Ysgol Llanaelhaearn.
Byddai’r disgyblion yn parhau i gael eu haddysgu gan athro llawn amser a chymhorthydd.
Ni fyddai’r model hwn yn cael unrhyw effaith ar drefniadau teithio presennol, gan y byddai’r disgyblion
yn parhau i gael eu haddysgu yn Ysgol Llanaelhaearn.


Ffederaleiddio gydag Ysgol / Ysgolion eraill

Byddai Ysgol Llanaelhaearn yn ffurfio model ffederal ffurfiol, gyfreithiol gydag ysgol neu ysgolion eraill
cyfagos. Yn ddaearyddol, yr ysgolion a fyddai’n rhesymol i’w hystyried byddai un neu fwy o ysgolion yr Eifl,
Llangybi, Bro Plenydd, Chwilog, neu Pentreuchaf.
Golyga hyn fod yr ysgolion yn parhau ar wahân ond fod y Cyrff Llywodraethu yn cael eu diddymu, a bod un
Corff Llywodraethol yn cael ei ethol ar gyfer y Ffederasiwn. Byddai cyllidebau'r ysgolion yn parhau fel y maen
nhw.
Byddai ffurfio ffederasiwn ffurfiol gydag ysgol neu ysgolion eraill yn cryfhau sefyllfa arweinyddiaeth yr ysgol,
ac yn cynyddu ar gyfleon y disgyblion i gymdeithasu a chydweithio gyda chyfoedion.
Ni fyddai’r model hwn yn cael unrhyw effaith ar drefniadau teithio presennol, gan y byddai’r disgyblion
yn parhau i gael eu haddysgu yn Ysgol Llanaelhaearn.



Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen

Golyga hyn fod Ysgol Llanaelhaearn yn cau, a’r disgyblion presennol yn trosglwyddo i ysgol amgen.
Byddai’r model hwn yn cael effaith ar drefniadau teithio, gan y byddai’r disgyblion yn cael eu haddysgu mewn
ysgol amgen. Yr ysgol amgen sydd yn rhan o’r cynnig yw Ysgol Bro Plenydd, y Ffôr.
Gan fod Ysgol Bro Plenydd 3.6 milltir o Ysgol Llanaelhaearn, byddai angen i Gyngor Gwynedd ddarparu
cludiant l i’r disgyblion a fyddai’n mynychu Ysgol Bro Plenydd ac yn byw fwy na 2 filltir o’r ysgol, yn unol â
Pholisi Cludiant yr Awdurdod.

3.

ASESIAD O’R EFFAITH AR DREFNIADAU TEITHIO

3.1.

Lleoliad yr ysgol amgen

Mae Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr, 3.6 milltir o Ysgol Llanaelhaearn. Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn agos i’r A499
gyda mynediad i safle’r ysgol oddi ar y ffordd yma. Golyga hyn ei bod yn hwylus i deithio rhwng pentref
Llanaelhaearn a Y Ffôr mewn car neu drwy ddefnyddio cludiant cyhoeddus.
3.2.

Opsiynau cludiant di -dâl

Yn unol â pholisi cludiant Cyngor Gwynedd, byddai’r Awdurdod yn trefnu tacsis neu fws mini i gludo’r
disgyblion o ddalgylch Llanaelhaearn i’r ysgol amgen, ac fel nodir yn y polisi hwn, disgwylir i ddysgwyr sy’n
derbyn addysg gynradd neu uwchradd (ac eithrio dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol neu anableddau),
gerdded hyd at 2 filltir i gwrdd ag unrhyw gludiant a ddarperir gan Gyngor Gwynedd ar hyd y llwybr byrraf.
Y llwybr byrraf sydd ar gael yw’r un nad yw’r Cyngor yn ei ystyried yn arbennig o beryglus, ar ôl asesu’r
llwybrau eraill y gellid eu defnyddio, a byddai’r llwybrau hyn yn cael eu hasesu yn unol â pholisi cludiant
Cyngor Gwynedd.
Nodir fod nifer o fysus ysgol yn rhedeg yn yr ardal. Nid oes yr un o’r bysus ysgolion cynradd yn rhedeg rhwng
Llanaelhaearn ac Y Ffôr, i fedru manteisio ar un o’r rhan.
Mae bws Ysgol Glan y Môr yn mynd drwy’r ddau bentref, er hynny, nid yw’n arferiad i blant cynradd
ddefnyddio bysiau ysgolion Uwchradd.

Amserlen bws Ysgol Glan y Môr
Yn ogystal, nodir fod bws cyhoeddus yn gwasanaethu rhwng y ddau bentref (amserlen isod).

Amserlen cludiant cyhoeddus

3.3. Effaith ariannol
Mae crynodeb isod o'r effaith ariannol ar drefniadau teithio:
Ysgol amgen (opsiwn)
Bws mini / tacsi ar gyfer 8 disgybl.

Pellter oddi wrth Ysgol Llanaelhaearn
(milltiroedd)
3.6

Costau cludiant o ganol pentref
Llanaelhaearn i’r ysgol amgen
£11,400

Yr effaith debygol ar drefniadau
teithio i ddysgwyr

Yr effaith debygol ariannol
blynyddol ar drefniadau teithio
i’r Awdurdod

Gwneud dim

Dim newid

£0

Ffederaleiddio yn ffurfiol gydag ysgol neu
ysgolion eraill

Dim newid

£0

Cau ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i’w
haddysgu yn Ysgol Bro Plenydd, y Ffôr –
cludiant ar gyfer 8 disgybl.

Ymgynnull mewn man fydd wedi ei
gytuno er mwyn dal y bws.

£11,400

Nodir fod 7 o ddisgyblion yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn eisoes yn mynychu Ysgol Bro Plenydd (data
2018).
Pe byddai dalgylch Ysgol Bro Plenydd yn newid i gynnwys dalgylch Ysgol Llanaelhaearn yn y dyfodol, yna
amcangyfrifir y byddai:



Costau cludiant ar gyfer disgyblion presennol Ysgol Llanaelhaearn yn ogystal â’r disgyblion
hynny sydd yn mynychu Ysgol Bro Plenydd eisoes, oddeutu £19,000 y flwyddyn.
Costau cludiant ar gyfer holl ddisgyblion dalgylch Ysgol Llanaelhaearn, petaent i gyd yn dewis
mynychu Ysgol Bro Plenydd yn y dyfodol, oddeutu £25,000 y flwyddyn.

4.

CASGLIAD

Ni fyddai unrhyw effaith ar y trefniadau teithio a chludiant presennol wrth gyflwyno model o ffederaleiddio
yn ffurfiol, gan y byddai’r disgyblion yn parhau i gael eu haddysgu yn Ysgol Llanaelhaearn.
Pe byddai’r opsiwn o gau Ysgol Llanaelhaearn a chynnig addysg i’r disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, y Ffôr yn
cael ei wireddu, yna byddai effaith ar drefniadau teithio i’r plant ac i’r Awdurdod.
Yn unol â’r data diweddaraf, sef Medi 2018, mae 38 o blant yn byw yn y dalgylch gyda 27 yn dewis mynychu
ysgolion eraill, a 7 o’r rheini yn mynychu Ysgol Bro Plenydd eisoes.
Byddai’r opsiwn hwn yn golygu y bydd bws neu dacsi yn cael ei drefnu ar gyfer y dysgwyr, a fyddai’n gollwng
y plant ym maes parcio Ysgol Bro Plenydd.
Byddai’r opsiwn yn golygu costau ychwanegol i’r Awdurdod. Amcangyfrifir i’r costau hyn fod oddeutu
£11,400 i gludo’r 8 disgybl presennol i Ysgol Bro Plenydd, a hyd at oddeutu £25,000 petai plant dalgylch Ysgol
Llanaelhaearn i gyd yn penderfynu mynychu Ysgol Bro Plenydd (yn ddarostyngedig ar addasu’r dalgylchoedd
ar gyfer y dyfodol).

Adroddiad Asesu Ansawdd a Safonau
Addysg - Ysgol Llanaelhaearn
- Rhagfyr 2019

Cynnwys
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ASESIAD O EFFAITH AR SAFONAU AC ANSAWDD ADDYSG

4.

CASGLIADAU

1.

CYFLWYNIAD

Ar y 4ydd o Fehefin 2019, bu i Gabinet Cyngor Gwynedd ganiatáu i’r Adran Addysg ‘gynnal cyfarfodydd
ffurfiol gyda’r corff llywodraethol a budd-ddeiliaid perthnasol eraill i drafod ystod o opsiynau posibl ar gyfer
dyfodol yr ysgol’ o ganlyniad i bryderon yr Adran Addysg ynghylch cwymp sylweddol mewn niferoedd yn
mynychu’r ysgol.
Yn unol â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018, sydd yn cynnwys ‘Rhagdybiaeth yn erbyn cau
ysgolion gweledig’, mae angen gwneud asesiad ar yr effaith debygol ar ansawdd a safonau addysg ar unrhyw
opsiwn rhesymol a ellir datrys y prif heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu.
At ddiben y Cod, mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei dynodi fel ‘Ysgol Wledig’.
“Mae’r ail fersiwn hon o’r Cod yn gwneud trefniadau arbennig mewn perthynas ag ysgolion gwledig, gan
sefydlu rhagdybiaeth weithdrefnol yn erbyn eu cau. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i gynigwyr ddilyn cyfres
fanylach o weithdrefnau a gofynion wrth lunio cynnig i gau ysgol wledig, wrth ymgynghori ar benderfyniad
ynghylch a ddylid gweithredu cynnig i gau ysgol wledig ac wrth wneud y penderfyniad.”
“Nid yw hyn yn golygu na fydd ysgol wledig byth yn cau, ond bod yn rhaid i’r achos dros ei chau fod yn gryf,
a bod pob opsiwn ymarferol arall wedi’u hystyried yn gydwybodol gan y cynigydd, gan gynnwys ffedereiddio.”
Ffynhonnell: Cod Trefniadaeth Ysgolion 011 /2018
Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei lleoli yng nghanol pentref Llanaelhaearn sydd rhwng Pwllheli a
Chaernarfon. Mae gan yr Ysgol gapasiti Meithrin i Flwyddyn 6 o 53, gyda 8 o ddisgyblion rhwng 3-11 oed yn
mynychu’r ysgol (Cyfrifiad Medi 2019). Mae’r disgyblion i gyd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn.
Mae niferoedd disgyblion sydd yn mynychu’r ysgol wedi lleihau yn sylweddol ers 2013, pan fu dros 40 o
ddisgyblion yn yr ysgol.
Mae’r 8 disgybl sydd bellach yn mynychu yn cael eu haddysgu mewn dau ddosbarth gyda thri disgybl mewn
un dosbarth a pum disgybl yn y llall.
Ar y 24ain o Fehefin 2019, cynhaliwyd cyfarfod i adolygu sefyllfa’r ysgol, ble cynigwyd nifer o opsiynau i’w
hystyried ar gyfer dyfodol yr ysgol. Bu cyfarfodydd pellach ym mis Medi i werthuso'r opsiynau gan adnabod
yr opsiynau a fyddai’n rhesymol i geisio datrys yr her y mae’r ysgol yn ei wynebu, sef niferoedd isel o
ddisgyblion.
Ar y 5ed o Dachwedd 2019, cytunodd Cabinet Cyngor Gwynedd i gychwyn cyfnod o ymgynghori statudol yn
unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ar y cynnig arfaethedig i
gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffor, ar y 1af
Medi 2020.

2.

CRYNODEB

Bu i Ysgol Llanaelhaearn gael ei harolygu gan Estyn diwethaf yn 2015 ble daethpwyd i’r casgliad mai digonol
oedd perfformiad presennol yr ysgol ynghyd a’r rhagolygon gwella. Cydnabyddir fod yr ysgol wedi bod ar
daith gwella ers cyfnod yr arolygiad a bod sawl Pennaeth wedi arwain yr ysgol ers hynny.
Yn 2019 gosodwyd yr ysgol yn y categori melyn o ran cefnogaeth a gallu’r ysgol i wella gan Lywodraeth
Cymru.
Mae crynodeb isod o arolygon diweddaraf ysgolion cyfagos, neu ysgolion sydd yn destun unrhyw un o’r
opsiynau rhesymol ar gyfer dyfodol Ysgol Llanaelhaearn.
2.1 Ysgol Llanaelhaearn
Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei lleoli yng nghanol pentref Llanaelhaearn, sydd rhwng Pwllheli a
Chaernarfon yng Ngwynedd. Mae dalgylch yr ysgol yn cynnwys y pentref ac ardal gyfagos, sydd wedi ei leoli
rhwng dalgylchoedd Ysgolion yr Eifl (Trefor), Ysgol Llangybi, Ysgol Bro Plenydd (Y Ffôr) ac Ysgol Pentreuchaf.
Bu i Ysgol Llanaelhaearn gael ei harolygu diwethaf yn 2015, pan oedd 28 o ddisgyblion ar y gofrestr, oedd yn
cael eu haddysgu mewn dau ddosbarth cymysg eu hoedran.
Cydnabyddir yn ogystal, oherwydd cymhareb isel disgybl i blentyn sydd ar hyn o bryd yn Ysgol Llanaelhaearn,
mae’r plant yn gwneud cynnydd da.

Ysgol

Blwyddyn
yr
archwiliad

Pa mor dda
yw’r
deilliannau?

Pa mor dda
yw’r
ddarpariaeth?

Pa mor dda
yw’r
arweinyddiaeth
a’r rheolaeth?

Llanaelhaearn

Ebrill
2015

Digonol

Digonol

Anfoddhaol

Ysgol

Blwyddyn
yr
archwiliad

Pa mor dda
yw’r
deilliannau?

Pa mor dda
yw’r
ddarpariaeth?

Pa mor dda yw’r
arweinyddiaeth
a’r rheolaeth?

Yr Eifl

Rhagfyr
2014

Digonol

Da

Digonol

Mehefin
2016

Cynnydd
Da

Melyn

Bro Plenydd

Chwefror
2015

Da

Da

Da

-

-

Gwyrdd

Chwilog

Ionawr
2013

Digonol

Digonol

Anfoddhaol

Ebrill
2014

Gwelliant
Sylweddol

Melyn

Lefel y Dilyniant
(os yn briodol)
Hydref
2016

Cynnydd
Da

Categori
Cefnogaeth
Llywodraeth
Cymru 2019
Melyn

2.2 Ysgolion eraill yr ardal

Lefel y Dilyniant
(os yn briodol)

Categori
Cefnogaeth
Llywodraeth
Cymru 2019

Mae’r tabl isod yn crynhoi adroddiad arolwg Estyn yr ysgol sydd wedi cael eu harolygu ers Medi 2017, pan
fu i Estyn gyflwyno’r pum maes adolygu:

Safonau

Lles ac
agweddau
at ddysgu

Addysgu a
phrofiadau
dysgu

Gofal,
cymorth ac
arweiniad

Arweinyddiaeth
a rheolaeth

Categori
Cefnogaeth
Llywodraeth
Cymru 2019

Rhagfyr
2018

Da

Da

Da

Da

Da

Melyn

Ebrill
2019

Da

Da

Da

Da

Da

Gwyrdd

Ysgol

Blwyddyn
yr
archwiliad

Llangybi
Pentreuchaf

3.

ASESIAD O EFFAITH AR ANSAWDD A SAFONAU ADDYSG

Mae’r asesiad hwn wedi ei wneud ar ddau fodel a fyddai’n cynnig manteision o gymharu â sefyllfa bresennol
yr ysgol, sef ffederaleiddio gydag ysgol neu ysgolion eraill, neu gau'r ysgol a’r disgyblion i gael eu haddysgu
mewn ysgol amgen.
Mae’r modelau hynny, yn ychwanegol i wneud dim a pharhau gyda’r sefyllfa bresennol, wedi eu manylu isod.


Gwneud dim – parhau gyda strwythur presennol yr ysgol.

Byddai cadw’r drefn bresennol yn golygu fod Ysgol Llanaelhaearn yn parhau yn yr un modd, gyda’r un
strwythur staffio. Byddai Pennaeth Strategol ar Ysgol Llanaelhaearn, Garndolbenmaen a Chwilog a byddai’n
treulio 1 diwrnod yr wythnos yn arwain Ysgol Llanaelhaearn.
Byddai’r disgyblion yn parhau i gael eu haddysgu gan athrawes lawn amser ac uwch-gymhorthydd.


Ffederaleiddio gydag Ysgol / Ysgolion eraill

Byddai Ysgol Llanaelhaearn yn ffurfio model ffederal ffurfiol, gyfreithiol gydag ysgol neu ysgolion eraill
cyfagos. Yn ddaearyddol, yr ysgolion a fyddai’n rhesymol i’w hystyried byddai un neu fwy o’r ysgolion
canlynol; Yr Eifl, Llangybi, Bro Plenydd, Chwilog, neu Pentreuchaf.
Golyga hyn fod yr ysgolion yn parhau ar wahân ond fod y Cyrff Llywodraethu yn cael eu diddymu, a bod un
Corff Llywodraethol yn cael ei ethol ar gyfer y Ffederasiwn. Byddai cyllidebau'r ysgolion yn parhau fel y maen
nhw.
Byddai ffurfio ffederasiwn ffurfiol gydag ysgol neu ysgolion eraill yn cryfhau sefyllfa arweinyddiaeth yr ysgol,
ac yn cynyddu ar gyfleon y disgyblion i gymdeithasu a chydweithio gyda chyfoedion.


Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen

Golyga hyn fod Ysgol Llanaelhaearn yn cau, a’r disgyblion presennol yn trosglwyddo i Ysgol Bro Plenydd (yr
ysgol amgen).

GWNEUD DIM - ASESIAD O’R EFFAITH AR ANSAWDD A SAFONAU ADDYSG

Positif
Meini Prawf Effaith

Safonau a chynnydd
cyffredinol grwpiau
penodol ac o ran sgiliau
Llesiant ac agweddau at
ddysgu
Profiadau addysgu a
dysgu
Arweiniad a chymorth
gofal
Arweinyddiaeth a
rheolaeth
Grwpiau agored i niwed,
gan gynnwys plant ag
Anghenion Dysgu
Ychwanegol (ADY)
Darpariaeth sydd o leiaf
yn cyfateb i’r hyn sydd ar
gael i’r dysgwyr ar y pryd
(gan gynnwys rhai gydag
ADY)

Niwtral
Disgrifiad

Negyddol
Statws o’r effaith a’r gwaith

Dim newid
Niwtral

Dim newid

Niwtral

Dim newid
Niwtral
Dim newid

Niwtral

Dim newid
Niwtral
Dim newid
Niwtral

Dim newid
Niwtral

Mae’r asesiad uchod wedi’i wneud yn seiliedig ar wybodaeth adroddiad Estyn Ysgol Llanaelhaearn Ebrill
2015.

FFEDERALEIDDIO - ASESIAD O’R EFFAITH AR ANSAWDD A SAFONAU ADDYSG

Positif
Meini Prawf Effaith

Safonau a chynnydd
cyffredinol grwpiau penodol
ac o ran sgiliau

Llesiant ac agweddau at
ddysgu

Profiadau addysgu a dysgu

Arweiniad a chymorth gofal

Arweinyddiaeth a rheolaeth

Grwpiau agored i niwed, gan
gynnwys plant ag Anghenion
Dysgu Ychwanegol (ADY)
Darpariaeth sydd o leiaf yn
cyfateb i’r hyn sydd ar gael i’r
dysgwyr ar y pryd (gan
gynnwys rhai gydag ADY)

Niwtral

Negyddol

Disgrifiad
Ni ragwelir effaith negyddol ar y meini
prawf yma drwy ffederaleiddio gydag
ysgol gyfagos. Mae pob un o’r ysgolion
dan sylw wedi eu gosod yn yr un
categori a Llanaelhaearn, fan lleiaf.
Ni ragwelir effaith negyddol ar y meini
prawf yma drwy ffederaleiddio gydag
ysgol gyfagos. Mae pob un o’r ysgolion
dan sylw wedi eu gosod yn yr un
categori a Llanaelhaearn, fan lleiaf.
Mae’r trefniant presennol o gyd-weithio
gydag Ysgol Chwilog yn rhoi profiadau a
chyfleon pontio i’r disgyblion. Byddai
model ffederal yn debygol o gynnwys yr
un cyfleon, gyda’r posibilrwydd o
ehangu ar hyn.
Ni ragwelir effaith negyddol ar y meini
prawf yma drwy ffederaleiddio gydag
ysgol gyfagos. Mae pob un o’r ysgolion
dan sylw wedi eu gosod yn yr un
categori a Llanaelhaearn, fan lleiaf.
Arbed amser y Pennaeth drwy gynllunio
ar draws y ffederasiwn yn hytrach nac
ar gyfer ysgolion unigol.
Ni fyddai darpariaethau i grwpiau
agored i niwed yn newid o dan fodel
ffederal.
Dim newid gan y bydd Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau.

Statws o’r effaith a’r gwaith

Niwtral

Niwtral

Positif

Niwtral

Positif

Niwtral

Niwtral

Mae’r asesiad uchod wedi’i wneud yn seiliedig ar wybodaeth adroddiad Estyn Ysgol Llanaelhaearn Ebrill 2015; Ysgol
Bro Plenydd Chwefror 2015; Ysgol Chwilog, Ebrill 2014; Ysgol Llangybi 2018, Ysgol Yr Eifl 2014 ac Ysgol Pentreuchaf
2012.

CAU YSGOL LLANAELHAEARN A’R PLANT I’W HADDYSGU MEWN YSGOL AMGEN - ASESIAD O’R EFFAITH
AR ANSAWDD A SAFONAU ADDYSG

Positif
Meini Prawf Effaith

Safonau a chynnydd cyffredinol
grwpiau penodol ac o ran sgiliau

Llesiant ac agweddau at ddysgu

Profiadau addysgu a dysgu

Arweiniad a chymorth gofal

Arweinyddiaeth a rheolaeth

Grwpiau agored i niwed, gan
gynnwys plant ag Anghenion
Dysgu Ychwanegol (ADY)

Darpariaeth sydd o leiaf yn
cyfateb i’r hyn sydd ar gael i’r
dysgwyr ar y pryd (gan gynnwys
rhai gydag ADY)

Niwtral

Negyddol

Disgrifiad
‘Digonol’ oedd canlyniad arolwg estyn ar gyfer y dangosyddion
safonau Ysgol Llanaelhaearn, tra bo Ysgol Bro Plenydd yn ‘Dda’. Yn
seiliedig ar wybodaeth yr arolygon diwethaf (2015) felly byddai
addysgu’r plant yn Ysgol Bro Plenydd yn effaith bositif.
‘Digonol’ oedd canlyniad y dangosydd ‘Lles’ ar gyfer Ysgol
Llanaelhaearn, ac Ysgol Bro Plenydd yn ystod eu harolwg
diweddaraf (2015), felly yn seiliedig ar yr adroddiadau hyn ni
ragwelir unrhyw effaith.
‘Digonol’ oedd canlyniad y dangosyddion hyn ar gyfer Ysgol
Llanaelhaearn yn 2015, a ‘Da’ oedd canlyniad y dangosyddion yn ôl
Estyn ar gyfer Ysgol Bro Plenydd yn 2015.
Rhagwelir felly y gallai’r model hwn gael effaith bositif ar brofiadau
addysgu a dysgu.
Byddai addysg yn Ysgol Bro Plenydd yn golygu addysgu mewn
grwpiau mwy a gyda chyfoedion i ehangu ar eu profiadau.
‘Digonol’ oedd canlyniad y dangosyddion hyn ar gyfer Ysgol
Llanaelhaearn yn 2015, a ‘Da’ oedd canlyniad y dangosyddion yn ôl
Estyn ar gyfer Ysgol Bro Plenydd yn 2015.
Rhagwelir felly y gallai’r model hwn gael effaith bositif ar brofiadau
addysgu a dysgu.
Yn ystod eu hadolygiad diwethaf gan Estyn, yn Chwefror 2015, fe
wnaeth Ysgol Bro Plenydd gael eu rhoi yn y categori ‘Da’ ar gyfer
holl agweddau ‘arweinyddiaeth a rheolaeth’.
Cafodd Ysgol Llanaelhaearn eu rhoi yn y categori ‘digonol’ gyda’r
maes ‘Arweinyddiaeth’ yn benodol yn ‘anfoddhaol’. Er hynny, bu i’r
ysgol gyflawni’r rhagolygon gwella.
Darperir cefnogaeth i grwpiau agored i niwed gan gynnwys plant ag
anghenion dysgu ychwanegol yn unol a pholisi yr Awdurdod, fel ym
mhob ysgol yng Ngwynedd.

Statws o’r
effaith a’r
gwaith
Positif

Niwtral

Positif

Positif

Positif

Niwtral

Mae’r ysgol amgen wedi ei roi mewn categori ‘A’ o ran cyflwr, o
gymharu ag Ysgol Llanaelhaearn sydd wedi’i roi yng nghategori ‘B’.
Positif

Mae’r asesiad uchod wedi’i wneud yn seiliedig ar wybodaeth adroddiad Estyn Ysgol Llanaelhaearn Ebrill 2015, ac Ysgol
Bro Plenydd, Chwefror 2015.

4. CASGLIADAU
Dengys yr asesiad hwn o’r effaith ar ansawdd a safonau addysg, y byddai cyflwyno opsiynau o ffederaleiddio,
neu gau ysgol Llanaelhaearn a throsglwyddo’r plant i Ysgol Bro Plenydd yn debygol o fod yn bositif.
Er hynny, cydnabyddir fod niferoedd isel Ysgol Llanaelhaearn bellach yn golygu fod cymhareb isel disgybl i
blentyn yno ar hyn o bryd, ac o ganlyniad y mae’r plant yn gwneud cynnydd da.
Mae’r wybodaeth yn yr asesiad hwn yn dilyn arolygon diweddaraf Estyn yn yr ysgolion dan sylw yn nodi fod
pob un o’r ysgolion wedi eu gosod mewn categori cyfatebol fan lleiaf i Ysgol Llanaelhaearn, a phob un o’r
ysgolion wedi eu gosod yn y categori melyn, neu wyrdd o safbwynt lefel cefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Adroddiad Asesiad Llesiant
Ysgol Llanaelhaearn
- Rhagfyr 2019
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1.

CYF LWY NIAD

Rydym fel Cyngor wedi ymrwymo i’r egwyddorion o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) er mwyn
gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol cymunedau Gwynedd.
Gweledigaeth y Cyngor yw:
Ein gweledigaeth fel Cyngor yw cefnogi holl bobl Gwynedd i ffynnu ac i fyw bywyd cyflawn yn eu cymuned mewn
sir sy’n un o’r siroedd gorau i fyw ynddi.
Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu amcanion llesiant sydd yn ategu’r nodau llesiant cenedlaethol gan sicrhau fod
trigolion Gwynedd yn:
 Mwynhau bywyd hapus, iach a diogel
 Cael byw mewn cartrefi o ansawdd o fewn eu cymunedau
 Ennill cyflog digonol i fedru cynnal eu hunain a’u teuluoedd
 Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd yn caniatáu iddynt wneud yr hyn y dymunant ei wneud
 Cael byw gydag urddas ac yn annibynnol cyhyd ag sy’n bosibl
 Cael byw mewn cymdeithas naturiol Gymraeg
 Cael manteisio ar harddwch amgylchedd naturiol y Sir.
Mae’r tabl isod yn amlinellu’r cyswllt rhwng ein hamcanion llesiant a’r nodau llesiant cenedlaethol.

Mae gan yr Adran Addysg rôl i hyrwyddo nodau llesiant y Ddeddf ymysg disgyblion drwy eu gweithgareddau a’u
prosiectau. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i wella llesiant economaidd,
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Fel rhan o’r dyletswydd mae’r Cyngor wedi cyhoeddi amcanion
llesiant sy’n amlinellu sut y bydd yn gwella yn “Cynllun Gwynedd 2018-2023”.

1.1

Cyd-destun Ysgol Llanaelhaearn

Ar y 4ydd o Fehefin 2019, bu i Gabinet Cyngor Gwynedd ganiatáu i’r Adran Addysg gynnal cyfarfodydd ffurfiol
gyda Chorff Llywodraethol Ysgol Llanaelhaearn, a budd-ddeiliaid perthnasol eraill, er mwyn trafod ystod o
opsiynau posibl ar gyfer dyfodol yr ysgol.
Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei lleoli yng nghanol pentref Llanaelhaearn sydd rhwng Pwllheli a Chaernarfon.
Mae gan yr ysgol gapasiti Meithrin i Flwyddyn 6 o 53, gyda 8 disgybl rhwng 3-11 oed yn mynychu’r ysgol (Medi
2019). Mae’r disgyblion i gyd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn.
Mae’r 8 disgybl sydd bellach yn mynychu’r ysgol yn cael eu haddysgu mewn dau ddosbarth gyda 3 yn y cyfnod
sylfaen a 5 yng nghyfnod allweddol 2.
Rhwng Mehefin a Medi 2019, cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd i adolygu sefyllfa’r ysgol, ble bu i nifer o opsiynau
gael eu cynnig a’u gwerthuso ar gyfer y dyfodol.
Wedi ystyried a gwerthuso'r 8 opsiwn, bu i’r Adran Addysg ystyried dau opsiwn yn fanylach, a fyddai’n cynnig
manteision o gymharu â sefyllfa bresennol yr ysgol, sef ffederaleiddio gydag ysgol neu ysgolion eraill, neu gau'r
ysgol a’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen.
Mae’r modelau hynny, yn ychwanegol i wneud dim a pharhau gyda’r sefyllfa bresennol, wedi eu manylu isod.


Gwneud dim – parhau gyda strwythur presennol yr ysgol.

Byddai cadw’r drefn bresennol yn golygu fod Ysgol Llanaelhaearn yn parhau yn yr un modd, gyda’r un strwythur
staffio. Byddai Pennaeth Strategol ar Ysgol Llanaelhaearn, Garndolbenmaen a Chwilog a fyddai’n treulio 1
diwrnod yr wythnos yn arwain Ysgol Llanaelhaearn.
Byddai’r disgyblion yn parhau i gael eu haddysgu gan athro llawn amser ac uwch-gymhorthydd.


Ffederaleiddio gydag Ysgol / Ysgolion eraill

Byddai Ysgol Llanaelhaearn yn ffurfio model ffederal ffurfiol, gyfreithiol gydag ysgol neu ysgolion eraill cyfagos.
Yn ddaearyddol, yr ysgolion a fyddai’n rhesymol i’w hystyried byddai un neu fwy o’r ysgolion canlynol; Yr Eifl,
Llangybi, Bro Plenydd, Chwilog, neu Pentreuchaf.
Golyga hyn fod yr ysgolion yn parhau ar wahân ond fod y Cyrff Llywodraethu yn cael eu diddymu, a bod un Corff
Llywodraethol yn cael ei ethol ar gyfer y Ffederasiwn. Byddai cyllidebau'r ysgolion yn parhau fel y maen nhw.
Byddai ffurfio ffederasiwn ffurfiol gydag ysgol neu ysgolion eraill yn cryfhau sefyllfa arweinyddiaeth yr ysgol, ac
yn cynyddu ar gyfleon y disgyblion i gymdeithasu a chydweithio gyda chyfoedion.


Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen

Golyga hyn fod Ysgol Llanaelhaearn yn cau, a’r disgyblion presennol yn trosglwyddo i Ysgol Bro Plenydd (yr ysgol
amgen).
Yn dilyn ystyriaeth fanwl o’r opsiynau hynny, bydd argymhelliad yn cael ei gynnig i Gabinet Cyngor Gwynedd ar
y 5ed o Dachwedd i gau Ysgol Llanaelhaearn a throsglwyddo’r disgyblion i Ysgol Bro Plenydd, y Ffôr.

2.

SUT MAE’R CYNNIG YN CWRDD AG AMCANION LLES CYNGOR GWYNEDD?

Ystyriwyd amcanion llesiant Cyngor Gwynedd wrth werthuso’r opsiynau.
Gwneud dim – parhau gyda’r sefyllfa bresennol .
Amcanion
Mwynhau bywyd hapus, iach a
diogel
Cael byw mewn cartrefi o ansawdd
o fewn eu cymunedau
Ennill cyflog digonol i fedru cynnal
eu hunain a’u teuluoedd
Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd
yn caniatáu iddynt wneud yr hyn y
dymunant ei wneud
Cael byw gydag urddas ac yn
annibynnol cyhyd ag sy’n bosibl
Cael byw mewn cymdeithas naturiol
Gymraeg
Cael manteisio ar harddwch
amgylchedd naturiol y Sir

Manylion:
Dim effaith
Dim effaith
Dim effaith
Dim effaith

Dim effaith
Dim effaith
Dim effaith.

Ffederaleiddio gydag Ysgol / Ysgolion eraill
Amcanion
Mwynhau bywyd hapus, iach a
diogel
Cael byw mewn cartrefi o ansawdd
o fewn eu cymunedau
Ennill cyflog digonol i fedru cynnal
eu hunain a’u teuluoedd
Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd
yn caniatáu iddynt wneud yr hyn y
dymunant ei wneud

Cael byw gydag urddas ac yn
annibynnol cyhyd ag sy’n bosibl
Cael byw mewn cymdeithas naturiol
Gymraeg
Cael manteisio ar harddwch
amgylchedd naturiol y Sir

Manylion:
Dim effaith
Dim effaith
Dim effaith
Dim effaith. Proses o ffurfioli'r drefn bresennol o gydweithio byddai
ffederaleiddio, ac er bydd man newidiadau megis un Corff Llywodraethu ar
ffederasiwn, a lleihau’r baich gweinyddol ar y Pennaeth, rhagdybir y byddai’r
ysgol yn parhau gyda’r trefniant o gydweithio gydag Ysgolion Chwilog a
Garndolbenmaen, neu ysgol arall pe byddant yn ffederaleiddio a nhw.
Dim effaith
Dim effaith
Dim effaith.

Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen
Amcanion
Mwynhau bywyd hapus, iach a
diogel
Cael byw mewn cartrefi o ansawdd
o fewn eu cymunedau
Ennill cyflog digonol i fedru cynnal
eu hunain a’u teuluoedd

Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd
yn caniatáu iddynt wneud yr hyn y
dymunant ei wneud

Manylion:
Dim effaith
Dim effaith
Gall cyflwyno’r opsiwn yma arwain at staff i golli eu swyddi.
Datblygwyd polisi staffio manwl gan Gyngor Gwynedd mewn cydweithrediad ag
Undebau Llafur a phenaethiaid. Bydd y polisi yn sail i unrhyw newid i gyflogaeth
staff sy’n deillio o unrhyw gynnig.
Bydd cyfathrebu eglur ac agored yn greiddiol i weithrediad llwyddiannus unrhyw
gynigion.
Bydd sicrhau fod y disgyblion yn derbyn addysg o’r radd flaenaf yn greiddiol i’r
cynnig, gan sicrhau y byddant yn derbyn addysg o’r un ansawdd a safon, fan
lleiaf, yn yr ysgol amgen.

Cael byw gydag urddas ac yn
annibynnol cyhyd ag sy’n bosibl

Dim effaith

Cael byw mewn cymdeithas naturiol
Gymraeg

Cynhaliwyd asesiad ardrawiad ieithyddol. Mae disgyblion Ysgol Llanaelhaearn yn
byw mewn cymdeithas Gymraeg ac yn cael eu haddysgu mewn ysgol cyfrwng
Cymraeg, fel Ysgol Bro Plenydd. Nodir yr asesiad ardrawiad ieithyddol fod
sefyllfa'r ysgol amgen yn gryf iawn, gyda 83% o ddisgyblion yn dod o gartrefi
Cymraeg. O’i gymharu, mae 54% o ddisgyblion Ysgol Llanaelhaearn yn dod o
gartrefi Cymraeg.
Dim effaith.

Cael manteisio ar harddwch
amgylchedd naturiol y Sir

3.

A YW’R CYNNIG YN CWRDD Â NODAU LLESIANT Y DDEDDF?

Nod
Cymru lewyrchus
Cymdeithas arloesol sy’n defnyddio adnoddau’n
ddarbodus, pobl addysgedig, sy’n creu cyfoeth a gwaith.

Yw’r cynnig yn cyfrannu at y nod yma?
Golyga gweithredu’r cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ac
addysgu’r plant yn Ysgol Bro Plenydd fod y disgyblion yn
meithrin profiadau drwy gymdeithasu a phlant eraill ac yn
derbyn addysg o ansawdd gan ddefnyddio adnoddau’n
ddarbodus.

Cymru gydnerth
Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella bioamrywiaeth ac
ecosystemau iach sy’n cefnogi gwydnwch a gyda’r gallu i
addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd).
Cymru iachach
Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl
cystal â phosibl ac mae pobl yn deall beth sy’n effeithio
ar eu hiechyd.
Cymru sy’n fwy cyfartal
Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial
gwaeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan
gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasoleconomaidd).

Nid yw’r cynnig yn debygol o gael effaith ar y nod yma.

Mesurau lliniaru effeithiau negyddol ar y nod yma:
Ymgynghorir yn benodol a staff a chynrychiolwyr yr
Undebau fel rhan o’r cyfnod ymgynghori statudol. Mae
Cyngor Gwynedd wedi datblygu polisi staffio manwl, ar y
cyd ac Undebau Llafur a phenaethiaid. Bydd rhaid i
unrhyw ddiswyddiadau o ganlyniad i’r cynnig hwn gydfynd a’r polisi hwnnw. Bydd cyfathrebu clir ac agored yn
chwarae rhan greiddiol mewn gweithredu unrhyw
gynigion.
Dim effaith

Nid yw’r cynnig yn debygol o gael effaith ar y nod yma.

Dim effaith

Addysg a phrofiadau disgyblion y dalgylch sydd yn flaenllaw i’r
cynnig. Ein bwriad yw sicrhau fod disgyblion yn cyflawni eu
potensial gwaeth beth fo’u cefndir.

Cymru o gymunedau gydlynus
Cymunedau atyniadol, hyfyw
chysylltiadau da.

Mae cymuned Llanaelhaearn yn gryf a gweithgar a chydnabyddir
y byddai cau'r ysgol yn cael peth effaith negyddol ar y gymuned.

Cynhaliwyd asesiad cydraddoldeb a deuir i gasgliad na
fyddai gweithredu’r cynnig yn effeithio ar gydraddoldeb,
a bod cyfle cyfartal i holl ddisgyblion a theuluoedd
gwaeth beth fo’u cefndir nau amgylchiad cymdeithasoleconomaidd. Mae’r ysgol amgen yn gweithredu polisi
cydraddoldeb a gwrth-fwlio cadarn.
Cynhaliwyd asesiad o’r effaith debygol ar y gymuned ble
nodir er bod peth effaith negyddol ar y gymuned, ond fod
7 o ddisgyblion sydd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn yn
mynychu Ysgol Bro Plenydd yn barod, ac felly mae cyswllt
eisoes rhwng yr ysgol a’r ardal ehangach. Nodir yr asesiad
yn ogystal y byddai trafodaethau yn cael eu cynnal er
mwyn trafod y posibilrwydd fod gweithgarwch
cymunedol Ysgol Bro Plenydd yn cynnwys cymuned
Llanaelhaearn.

Gall cyflwyno’r opsiwn yma arwain at staff yn colli eu swyddi.

a

diogel

sydd

Cymru a diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn
ffynnu

â

Bydd gwireddu’r cynnig yn golygu y bydd disgyblion Ysgol
Llanaelhaearn yn parhau i gael eu haddysgu mewn Ysgol cyfrwng
Cymraeg.

Nodir yr asesiad ardrawiad ieithyddol na fyddai newid i’r
nod hwn drwy wireddu’r cynnig o ganlyniad i Gymreictod
ardal Llanaelhaearn a’r ardaloedd eraill cyfagos.

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant,
treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn
y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.
Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.
Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella
llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a
diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r
fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang.

4.

Nid yw’r cynnig yn debygol o gael effaith ar y nod yma.

Dim effaith.

EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY

Egwyddorion Datblygu cynaliadwy
Hirdymor
Pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion
tymor byr a’r angen am ddiogelu’r gallu i ddiwallu
anghenion tymor hir hefyd.
Atal
Sut gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu
waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu
hamcanion.
Integreiddio
Ystyried sut gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus
effeithio ar bob un o’r nodau llesiant, ar bob un o’u
hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus
eraill.
Cydweithio
Gallai cydweithredu ag unrhyw berson arall (neu
wahanol adrannau yn y corff ei hun) helpu’r corff i
fodloni ei amcanion llesiant.
Cynnwys
Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn
cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny’n
adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y maent yn
gwasanaethu.

A yw’r cynnig yn ystyried yr egwyddor?
Mae’r patrwm niferoedd yn lleihau wedi bod yn digwydd ers 2012, gyda rhagamcanion yn dangos y bydd niferoedd yn lleihau
ymhellach, ac felly dengys y bydd y sefyllfa o’ heriau presennol sydd yn wynebu’r ysgol yn rhai hir dymor a bod angen
adolygu’r sefyllfa cyn gynted â phosib.
Anghenion y disgyblion fydd yn cael ei flaenoriaethu yn ystod pob cam o’r broses.

Mae sefyllfa argyfyngus o niferoedd isel yn ysgol Llanaelhaearn wedi arwain at adolygiad o sefyllfa’r ysgol ar gyfer y
dyfodol.

Mae nifer o adrannau eraill wedi cael mewnbwn yn ystod y broses wrth werthuso’r opsiynau posibl. Yn ogystal, bu i randdeiliaid perthnasol i’r ysgol fod a mewnbwn drwy gydol y broses hyd yma.

Bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyhoeddus, ac ymgynghoriad i blant.
Mae’r broses hyd yma wedi cynnwys cyfarfodydd adolygu lleol er mwyn ymgysylltu a budd-ddeiliaid perthnasol yr ysgol.
Mae’r cyfarfodydd hyn wedi cynnwys y Corff Llywodraethu, staff, a rhieni Ysgol Llanaelhaearn.

5.

CASGLIAD

Yn dilyn ystyriaeth ac asesiad yn unol â gofynion y ddeddf llesiant, ystyriwyd 7 nod y ddeddf llesiant ac amcanion llesiant
y Cyngor a deuir i gasgliad fod y cynnig yn cwrdd â’r gofynion. Bydd y cynnig hwn yn caniatáu i ni ymateb i a diwallu
anghenion y plant heddiw, a hefyd cryfhau eu llesiant i’r dyfodol.
Cydnabyddir fod y cynnig hwn yn arwain at golli ysgol yng nghymuned Llanaelhaearn, fodd bynnag mae nifer helaeth o’r
plant sy’n byw o fewn dalgylch yr ysgol eisoes yn mynychu ysgolion eraill, gan gynnwys yr ysgol amgen, ac felly mae cyswllt
rhwng Ysgol Bro Plenydd a chymuned Llanaelhaearn eisoes. Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i liniaru’r effaith ar y
gymuned drwy annog cysylltiadau rhwng y cymunedau. Pe byddai’r cynnig yn cael ei gymeradwyo, bydd trafodaethau yn
cael eu cynnal er mwyn trafod y posibilrwydd fod gweithgarwch cymunedol Ysgol Bro Plenydd yn cynnwys cymuned
Llanaelhaearn, ble’n briodol.
Bydd y cynnig arfaethedig yn sicrhau fod plant yr ardal yn cael eu haddysgu ar safle sy’n addas ac mewn cymdeithas
naturiol Gymraeg, gan gynyddu cyfleoedd o gymdeithasu a chydweithio gydag eraill a rhoi cyfle teg iddynt ffynnu ymysg
eu cyfoedion.

Cyfarfod Adolygu Ysgol Llanaelhaearn
Ysgol Llanaelhaearn Review Meeting
Ysgol Llanaelhaearn
19:30 – 21:00, Dydd Llun/Monday, 24 Mehefin/June 2019
Canolfan Y Babell, Llanaelhaearn

1.

CROESO (Garem Jackson, Pennaeth Addysg)
Welcome (Garem Jackson, Head of Education)

2.

GEIRIAU AGORIADOL YR AELOD CABINET DROS ADDYSG (Cyng. Cemlyn Williams)
OPENING WORDS FROM CABINET MEMBER FOR EDUCATION (Cllr. Cemlyn Williams)

3.

CYFLWYNIAD AR Y SEFYLLFA BRESENNOL (Gwern ap Rhisiart, Swyddog Addysg Ardal Dwyfor a
Meirionnydd)
PRESENTATION ON THE CURRENT SITUATION (Gwern ap Rhisiart, Dwyfor and Meirionnydd Area
Education Officer)

4.

TRAFODAETH
DISCUSSION

5.

CAMAU NESAF
NEXT STEPS

6.

CLOI
CLOSE

Agenda

Adolygu Sefyllfa Ysgol Llanaelhaearn

• Geiriau agoriadol yr Aelod Cabinet dros Addysg
Cabinet Member for Education’s opening words
• Y sefyllfa bresennol
The current situation
• Trafodaeth
Discussion
• Camau nesaf
Next steps

www.gwynedd.llyw.cymru

Cyng. Cemlyn Rees Williams
• Ein bwriad heddiw yw i adolygu sefyllfa bresennol Ysgol Llanaelhaearn,
oherwydd pryder yn y nifer o ddisgyblion ar y gofrestr.
Our aim today is to review Ysgol Llanaelhaearn’s current situation, due to concerns over
the number of pupils on the register.

• Amcan y cyfarfod yw i lunio a thrafod gwahanol opsiynau posibl ar gyfer dyfodol
yr ysgol.

Y Sefyllfa Bresennol / The Current Situation

The purpose of this meeting is to draw up and discuss possible options for the school’s
future.

Gwern ap Rhisiart

• Mae’n bwysig i ni ein bod yn derbyn eich mewnbwn chi yn y broses.
It is important that we receive your input in the process.

Swyddog Addysg Ardal

• Byddwn yn cynnal un neu ddau gyfarfod pellach er mwyn cytuno ar opsiwn
ffafredig i mi ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd yn yr Hydref.
We will hold one or two further meetings to agree on a preferred option to present
to Gwynedd Council’s Cabinet in the Autumn.

Niferoedd / Numbers

Niferoedd / Numbers

Niferoedd Disgyblion Ysgol Llanaelhaearn
Pupil Numbers at Ysgol Llanaelhaearn
Nifer ar y gofrestr
Medi 2018 (M – Bl6)
Number on roll
September 2018 (N – Yr6)

Capasiti Llawn
(M – Bl6)
Full Capacity
(N – Yr6)

Nifer o Lefydd Gwag
2018 (M – Bl6)
Number of Surplus Places
2018 (N – Yr6)

% o Lefydd Gwag
2018 (M – Bl6)
% of Surplus Places
2018 (N – Yr6)
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Maint dosbarthiadau 2018/19 Class sizes

Dalgylch Cartref /
Home Catchment Area
(Medi / September 2018)
Arall
Other

Mynychu Ysgol /
School Attending
(Medi / September
2018)

Llanaelhaearn

Llanaelhaearn

11

Arall
Other

Cyfanswm
Ysgol
M-Bl6
School Total
N-Yr6

-

Ysgol
School

Meithrin
Nursery

Derbyn
Reception

Llanaelhaearn

0

3

11

Nifer y dosbarthiadau
No. of Classes

28

Cyfanswm Dalgylch
Catchment Area Total

Ffynhonnell: Cyfrifiad Medi 2018
Source: Census September 2018

Bl2
Yr 2

1

2

Bl 3
Yr 3

Bl 4
Yr 4

0

2

Dosbarth mwyaf
Largest Class

Dosbarth lleiaf
Smallest Class

6

5

2

39

Bl 5
Yr 5

Bl 6
Yr 6

1

2

Cyfanswm
Total

11

Maint dosbarth ar
gyfartaledd
Average Class Size

6

Ffynhonnell: Cyfrifiad Medi 2018
Source: Census September 2018

Cyllideb Ysgol 2019-20 /
School budget 2019-20

Rhagamcanion / Projections

Medi 2018
September 2018
Amcangyfrif Medi 2019
September 2019 Projection
Amcangyfrif Medi 2020
September 2020 Projection
Amcangyfrif Medi 2021
September 2021 Projection

Bl 1
Yr 1

Cyfanswm
Total
11

M

0

1

2

3

4

5

6

0

3

1

2

0

2

1

2

2

0

3

1

2

0

2

1

11

0

2

0

3

1

2

0

2

10

0

0

2

0

3

1

2

0

8

Ffynhonnell: Cyfrifiad Medi 2018

CYLLIDEB 2019-20 /

Llanaelhaearn

Dyraniad /

Gwarchodaeth lleiafswm staffio* /

Cyfanswm cyllideb /

Allocation

Minimum staffing protection*

Total budget

£95,635

£43,744

£139,379

Cyfartaledd y Disgybl /
Average per pupil

£12,671

Cyfartaledd Ysgolion
Cynradd y Sir /

£404,000

£3,884

County Average Primary
Ffynhonnell: Dyraniad Cyllidol Ysgolion Cynradd 2019-20
Source: Primary Schools Budget Allocation 2019-20

Source: Census September 2018

2019-20 BUDGET

Ysgol
School

* Mae'r

polisi gwarchodaeth yn sicrhau o leiaf pennaeth ac athro/athrawes ym mhob Ysgol sydd gyda mwy na 15 disgybl, a

pennaeth a cymhorthydd dosbarth mewn ysgolion sydd gyda llai na 15 disgybl.
*The minimum staffing protection policy ensures a minimum of headteacher and teacher at every school which has more than 15
pupils, and a headteacher and a classroom assistant in a school with fewer than 15 pupils.

• Dengys y rhagamcanion y bydd 8 disgybl yn mynychu’r ysgol yn 2021
Projections indicate that numbers at Ysgol Llanaelhaearn will decrease
to 8 pupils by September 2021
• Gwyddom bellach mai 8 fydd yn mynychu’r ysgol ym mis Medi 2019
It is now apparent that 8 pupils will be attending the school in
September 2019.

Sefyllfa staffio / Staffing situation

•

Diffyg o £14,482 yng nghyllideb eleni /

•

Defnyddio balansau i fantoli’r gyllideb eleni
year

£14,482 deficit in this year’s budget

•

Wedi hyn, ni fydd y gyllideb yn ddigonol i gynnal y strwythur staffio presennol/
2020/21, the budget will not sustain the current staffing structure

/ Balances used to offset the deficit this
From

Cyflwr yr adeilad / Building condition

• Cafodd yr archwiliad cyflwr adeilad diwethaf ei gynnal ym mis Ebrill 2018

Rôl / Role
Pennaeth /
Headteacher

1 diwrnod yr wythnos
1 day a week

Athrawes /
Teacher

Llawn amser - 80% arweinyddiaeth / 20% athrawes
Full time - 80% leadership / 20% teacher

Uwch-gymhorthydd /
Senior Classroom Assistant

34 awr yr wythnos
34 hours a week

Cymhorthydd ADY /
SEN Assistant

(grant ychwanegol)
(additional grant)

Llanw /
Supply

1 diwrnod yr wythnos
1 day a week

The Building was last inspected in April 2018
• Adnabuwyd gwerth £100mil o waith bryd hynny
£100k worth of work was identified at that time
• Cyflwr wedi gwaethygu ers yr archwiliad diwethaf ac felly costau yn
debygol o fod yn uwch
Condition has deteriorated since the last inspection and costs are likely
to be higher
• Gwaith cynnal a chadw rhaglenedig ac adweithiol wedi parhau fel yr
arfer
Reactive and planned maintenance has continued as usual

Crynodeb / Summary :

Trafodaeth / Discussion

• Bydd y Cyngor yn ymgeisio i ystyried pob opsiwn posib i adfer y
sefyllfa argyfyngus bresennol /

Prif heriau Ysgol Llanaelhaearn
Key challenges
1

Nifer isel o ddisgyblion
Low pupil numbers

2

Cost y disgybl dair gwaith yn uwch na chyfartaledd y Sir
Cost per pupil three times the County average

3

Cyllideb ddim yn ddigonol wedi diwedd y flwyddyn ariannol bresennol i
gynnal y strwythur staffio
Next year, the budget won’t be sufficient to maintain the current staffing
structure

The Authority aspires to consider every possible option to resolve the
current critical situation

• I’r perwyl hwn, rydym yn awyddus ein bod yn derbyn mewnbwn a
gwybodaeth lleol ynglŷn a datrysiadau posib /
To this end, we are eager to receive local knowledge and input
regarding possible solutions

Trafodaeth / Discussion

Camau nesaf / Next steps

Dyma rai o’r opsiynau y byddwn yn eu asesu/
We will be assessing the viability of the following options:

• Gorffennaf 2019 - Cyflwyno unrhyw gwestiynau neu sylwadau
ychwanegol erbyn 1 Gorffennaf:

ModerneiddioAddysg@gwynedd.llyw.cymru
1

Parhau gyda’r sefyllfa bresennol
Continue with the current arrangements

2

Ffedereiddio gydag ysgol arall
To create a Federation with a nearby school

3

Cau Ysgol Llanaelhaearn a symud y disgyblion i ysgol amgen
Discontinue Ysgol Llanaelhaearn and relocate pupils to an alternative
school

• Medi 2019 - Cyfarfod i drafod canlyniadau asesu’r opsiynau, a
chyfarfod pellach i gytuno a phenderfynu ar opsiwn ffafredig.
• Hydref 2019 - Aelod Cabinet i gyflwyno opsiwn ffafredig i
Gabinet Cyngor Gwynedd ei ystyried.

Camau nesaf / Next steps

• July 2019 – Present additional questions or comments by 1

st

ModernisingEducation@gwynedd.llyw.cymru
• September 2019 – Meeting discuss the options assessment.
Further meeting to agree and decide a preferred option.
• October 2019 – Cabinet Member for Education to present the
preferred option to Gwynedd Council’s Cabinet for
consideration.

July:

Cyfarfod Adolygu Ysgol Llanaelhaearn
Cyfarfod o:

Adolygu Ysgol Llanaelhaearn

Dyddiad: 24/06/2019
7:30yh
Lleoliad: Canolfan y Babell, Llanaelhaearn

Presennol:

Swyddogion:
Gwern ap Rhisiart (GapRh); Garem Jackson (GJ); Cyng. Cemlyn Williams (CW); Ffion Jones (FfJ);
Betsan Williams (BW);
Ar ran Llywodraethwyr Ysgol Llanaelhaearn:
9 Aelod
Rhieni/Teulu
7 Aelod

Ymddiheuriadau:
Rhif
Eitem

2 Aelod

Eitem / Pwnc

1.

CROESO

2.

GEIRIAU
AGORIADOL YR
AELOD
CABINET DROS
ADDYSG

3.

CYFLWYNIAD
AR Y SEFYLLFA
BRESENNOL

4.

TRAFODAETH

Gweithrediad
 Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan Garem Jackson, Pennaeth Addysg Gwynedd a
diolchwyd am bresenoldeb pawb.
 Cafwyd cyflwyniad byr ar bwrpas y cyfarfod yma. Cadarnhawyd fod Y Cabinet wedi
cymeradwyo i adolygu sefyllfa a dyfodol yr ysgol 4 Mehefin 2019.
 Eglurwyd y bydd Swyddogion Addysg yn ceisio ateb unrhyw gwestiynau a bydd cyfle
ar y diwedd i glywed barn pawb.
 Cafwyd cyflwyniad pellach gan y Cynghorydd Cemlyn Williams. Eglurwyd bydd y
Cynghorydd yn cyflwyno'r opsiwn ffafredig i Gabinet yn Hydref yn dilyn cyfarfodydd
pellach ym mis Medi.
 Aethpwyd drwy’r cyflwyniad â oedd yn dangos sefyllfa bresennol yr ysgol
(gwybodaeth Medi 2018).
 Eglurwyd bydd cyfnod ar ôl y cyfarfod i roi barn a gofyn cwestiynau gyda sylwadau i’w
derbyn erbyn 1af Gorffennaf. Bydd swyddogion yn mynd nôl i’r cyfarfod ym Medi
gydag atebion a chanfyddiadau.
 Aethpwyd drwy heriau presennol yr ysgol ac yna drwy opsiynau sydd wedi codi ar hyn
o bryd fydd yn cael eu hasesu. Mae cyfle i gael trafodaeth a dod fyny gyda mwy o
opsiynau posib ar ddiwedd y cyfarfod.
 Eglurwyd bod yn rhaid i’r Cyngor fynd drwy bob un opsiwn posib a'i asesu.
 Codwyd mater ar ran y Llywodraethwyr y dylai’r camau hyn fod wedi eu cymryd peth
amser yn ôl. Cred y Llywodraethwyr fod yr Awdurdod yn rhannol gyfrifol am adael i’r
niferoedd gwympo yn dilyn cyfarfodydd lleol rai blynyddoedd yn ôl, a bod si yn lleol
fod yr ysgol am gau yn ei gwneud yn anoddach i ddenu teuluoedd i ddewis gyrru eu
plant i’r ysgol.
 Nodwyd y pwyntiau a godwyd gan y Llywodraethwyr ond ategwyd mai prif bwrpas y
cyfarfod oedd trafod y sefyllfa bresennol datrysiadau posibl i’r heriau sydd yn
wynebu’r ysgol.
 Dyma’r opsiynau â gyflwynwyd yn ystod y cyfarfod.
 Uned cyfeirio
 Cynigiwyd i drio codi niferoedd plant Ysgol Llanaelhaearn i fyny er mwyn
balansio’r niferoedd.
 Gofynnwyd i’r Cyngor drio yn galed i wneud newid i’r ysgol. Mae angen
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5.

CAMAU NESAF



teuluoedd ifanc yn y Pentref i godi niferoedd. Gofynnwyd a oes posib i Gyngor
Gwynedd ddylanwadu ar bwy sydd yn symud i fyw i’r pentref, e.e. drwy
flaenoriaethu teuluoedd ifanc lleol mewn proses dyrannu tai cymdeithasol.
Mynegwyd fod pobl wedi dod yma i fyw ac wedi clywed fod yr ysgol yn cau ac
felly maent yn mynychu ysgol gyfagos gyda niferoedd cynaliadwy.
 Safonau cyn uched â phob ysgol arall yn y dalgylch. Mae’n amhosib trio
gwerthu’r ysgol/y lle i deuluoedd.
 Gofynnwyd os oes modd paratoi gwybodaeth i rieni a fyddai’n cadarnhau nad
yw’r ysgol yn cau ddiwedd tymor Haf 2019.
 Gofynnwyd am warant o 5 mlynedd er mwyn benthyg amser i godi niferoedd yr
ysgol.
 Eglurwyd ystyr ffederaleiddio. ‘Ffedereiddio’ anffurfiol yw’r trefniant sydd
mewn lle ar hyn o bryd o rannu Pennaeth gydag ysgolion eraill. Mae creu
Ffederasiwn ffurfiol yn broses cyfreithiol ble mae dwy neu fwy o ysgolion yn
dod at ei gilydd i greu Ffederasiwn. Byddai’r ysgolion yn parhau i fod yn
ysgolion ar wahân ond gydag un Corff Llywodraethu.
 Nodwyd nad oes toriadau wedi bod i gyllidebau ysgolion gan y Cyngor ac mai
grant gwella addysg Cymru sydd wedi lleihau yn sylweddol dros y blynyddoedd
diwethaf.
 Codwyd yr opsiwn i ffederaleiddio gyda 3 ysgol lle mae’r Pennaeth yn arwain ar
hyn o bryd sef gydag Ysgol Chwilog ac Ysgol Garndolbenmaen ond eglurwyd fod
angen rhyddhau'r Pennaeth i sicrhau ei fod yn cael 80% o amser digyswllt.
Byddai rhaid sicrhau fod budd i’r ysgolion eraill o ffedereiddio gydag Ysgol
Llanaelhaearn.
 Gofynnwyd a oes posib i Gyngor Gwynedd yrru llythyr allan i rieni sydd â
disgyblion yn mynychu ysgolion all-dalgylch. Nid yw’r Cyngor yn gallu gwneud
hyn gan y bydd yn torri gyfraith mynediad ysgolion drwy geisio dylanwadu ar
ddewis rhieni. Mae gan rieni yr hawl i ddewis pa ysgol mae eu plant yn cael
mynychu - nid oes gan y Cyngor reolaeth dros hyn. Cynigwyd y byddai
Swyddogion Addysg yn fodlon gwirio unrhyw lythyr y byddai’r Corff yn ei
ysgrifennu at rieni er mwyn rhoi cymorth gyda geiriad a strwythur llythyr o’r
fath.
 Aethpwyd drwy opsiynau i weld sut mae posib cynyddu niferoedd plant – clwb
brecwast, clwb ar ôl ysgol, gofal plant a.y.b. ond bydd angen gwneud hyn erbyn
Medi. Bydd modd holi’r tîm Blynyddoedd Cynnar am ddata parthed y galw am y
gwasanaethau hyn yn yr ardal.
 Cynigiwyd agor caffi yn yr ysgol er mwyn i bobl y pentref ddefnyddio'r ysgol, ac i
godi arian i gyfrannu tuag at gostau cynnal yr adeilad.
Mynegwyd bod angen gwneud mwy o eitemau ar y radio, teledu a papur newydd i
gael neges am yr ysgol yn gryfach drosodd i’r cyhoedd.
Gofynnwyd beth mae ysgolion eraill yn ei wneud i godi ymwybyddiaeth. Maent yn
cynnal cyngherddau, noson goffi ac ati i godi proffil yr ysgol.
Pwysleisiwyd fod opsiynau wedi eu trafod a bydd angen mynd ati i’w asesu a gwneud
gwaith ymchwil arnynt.
Byddwn yn cynnal cyfarfodydd pellach ym mis Medi er mwyn cytuno ar opsiwn
ffafredig a bydd yr Aelod Cabinet dros Addysg yn cyflwyno unrhyw gynnig i Gabinet
Cyngor Gwynedd fis Hydref. Pe byddai’r opsiwn hwn yn gofyn am ddilyn trefn
statudol, eglurwyd byddwn yn dilyn y broses statudol rhwng Hydref 2019 i Mai 2020.
Pwysleisiwyd fod pob adroddiad cabinet yn gyhoeddus ac felly mae posib gweld y
rhain ar y we.
Erbyn y cyfarfod nesaf bydd syniadau pawb wedi cael eu rhoi at eu gilydd ac bydd

6.

CLOI

gwaith ymchwil ac asesiadau wedi eu cynnal ar gyfer yr opsiynau. Yn ystod y cyfarfod
ym Medi, byddwn yn trafod y canfyddiadau gan gytuno ar opsiwn ffafredig a fyddai’n
ateb yr heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu.
 Diolchwyd i bawb am fynychu y cyfarfod ac bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ym
mis Medi.

Cyfarfod Adolygu Ysgol Llanaelhaearn

Adolygu Ysgol Llanaelhaearn
19:30 – 21:00, Dydd Llun, 9 Medi 2019
Canolfan Y Babell, Llanaelhaearn

1.

CROESO (Garem Jackson, Pennaeth Addysg)

2.

GEIRIAU AGORIADOL YR AELOD CABINET DROS ADDYSG (Cyng. Cemlyn Williams)

3.

CYFLWYNIAD – OPSIYNAU POSIBL (Gwern ap Rhisiart, Swyddog Addysg Ardal Dwyfor a
Meirionnydd)

5.

CAMAU NESAF

6.

CLOI

Agenda

Adolygu Sefyllfa Ysgol Llanaelhaearn

• Ymateb i gynigion y cyfarfod diwethaf
• Adolygu rhestr hir o opsiynau
• Camau nesaf

www.gwynedd.llyw.cymru

Ymateb i gynigion
Sylwadau
1

Oes posib i’r Adran Addysg
geisio ymgyrchu i godi
niferoedd yr ysgol?

Asesiad opsiynau posibl

Ystyriaethau
Yn unol a’r Cod derbyn i ysgolion (005/2013):
Rhaid i Awdurdodau Lleol beidio ag awgrymu y dylai rhieni
ddweud mai ysgol eu dalgylch lle y maent yn byw sydd orau
ganddynt, na bod lle wedi’i neilltuo iddynt yn yr yn yr ysgol
honno cyn iddynt fynegi eu dewis.
Nid oes hawl gan yr awdurdod i geisio dylanwadu ar ddewis
rhieni.

Gwern ap Rhisiart
Swyddog Addysg Ardal

2

Oes posib i Gyngor Gwynedd
ddylanwadu ar bwy sydd yn
symud i fyw i’r pentref

Mae Polisi Gosod Tai Cyffredin wedi ei gosod ar y cyd rhwng
Cyngor Gwynedd, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp
Cynefin a Thai Gogledd Cymru.
Mae meini prawf dyraniad tai wedi ei fanylu yn y polisi hwn.
Mae tenantiaid yn cael cynnig tai sydd o faint addas i’w
amgylchiadau nhw (e.e. fel arfer tai tair llofft i deuluoedd gyda
dau neu dri o blant). Mae pwy sydd yn cael cynnig tai ym
mhentref Llanaelhaearn felly yn ddibynnol ar y polisi ac
hefyd ar stoc tai yr ardal a beth sydd yn dod yn wag i’w osod.

Ymateb i gynigion
Sylwadau

Ymateb Cyngor Gwynedd

3

Oes modd paratoi gwybodaeth i rieni a
fyddai’n cadarnhau nad yw’r ysgol yn
cau ddiwedd tymor Haf 2019.

Ni fyddai’n briodol i’r Adran Addysg wneud hyn, gellir
ymddangos fel tacteg i geisio dylanwadu ar ddewis
rhieni. Er hyn, gall yr ysgol / Corff Llywodraethu
lythyru rhieni

4

Oes posib i Gyngor Gwynedd yrru llythyr
allan i rieni sydd â disgyblion yn
mynychu ysgolion all-dalgylch.

Nid yw’r Cyngor yn gallu gwneud hyn gan y bydd yn
torri cyfraith mynediad ysgolion.

Opsiynau posibl

Rhestr hir o opsiynau

Opsiynau

OPSIYNAU

• Rydym wedi ymchwilio’r 8 opsiwn yma.

1.

Parhau gyda’r sefyllfa bresennol

(Y ‘Status Quo’)

2.

Newid Strwythur Staffio

3.

Uned Arsylwi Blynyddoedd Cynnar

4.

Ffederaleiddio

5.

Gwarant y bydd yr ysgol ar agor am o leiaf 5 mlynedd

6.

Clwb gofal plant

7.

Caffi Cymunedol

8.

Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i’w haddysgu mewn ysgol amgen

• Mae pob opsiwn wedi ei ddadansoddi ar ffurf ‘ SWOT
analysis ’
• Rydym yn awyddus i dderbyn eich mewnbwn i
ddatblygu yr asesiadau hyn ymhellach

1. Parhau gyda’r sefyllfa bresennol

2. Newid strwythur staffio
2. Cryfderau / Strengths

1. Cryfderau / Strengths

1. Gwendidau / Weaknesses

2. Gwendidau / Weaknesses

•

Cadw ysgol yn Llanaelhaearn

•

Dosbarthiadau bychain

•

Cadw ysgol yn Llanaelhaearn

•

Dosbarthiadau bychain

•

Addysg cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr

•

Niferoedd isel

•

Addysg cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr

•

Niferoedd isel

•

•

Cost y disgybl uchel

•

Ysgol o fewn pellter rhesymol i gartref dysgwyr y
dalgylch

•

Cost y disgybl uchel

Ysgol o fewn pellter rhesymol i gartref
dysgwyr y dalgylch

•

Ansawdd yr addysg a buddiannau'r ysgol

•

Ansawdd yr addysg a buddiannau'r
ysgol

•

Dosbarthiadau bychain

•

Lleihau costau staff

•

Rhagamcanion niferoedd

•

Risg o beidio penodi Pennaeth a cholli staff yn y
cyfamser.

•

Rhaid cael Pennaeth ar ysgol iddo agor.

•

Llefydd gweigion

•

Costau cynnal a chadw yr adeilad

•

Yr ysgol yn ddibynnol ar gyllid y ‘rhwyd diogelu’

•

Canran uchel o blant yn mynychu ysgolion alldalgylch

•

Dosbarthiadau bychain
1. Cyfleon / Opportunities

2. Cyfleon / Opportunities

1. Bygythiadau / Threats
•

Rhagamcanion niferoedd

•

Diffyg yn y gyllideb

•

Llefydd gweigion

•

Costau cynnal yr adeilad – £100k ddim i weld fel
bygythiad mawr

•

Dim ond 4 diwrnod di-gyswllt i’r Pennaeth (tair ysgol)

•

Canran uchel o blant yn mynychu ysgolion alldalgylch

3. Uned Arsylwi Blynyddoedd Cynnar (ABC)

2. Bygythiadau / Threats

3. Uned ABC
3. Cryfderau / Strengths

3. Gwendidau / Weaknesses

•

Cadw ysgol yn Llanaelhaearn

•

Uned ABC yn arferol ddim yn denu disgyblion i’r ysgol.

•

Addysg cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr

•

Ni fyddai’n creu incwm

•

Ysgol o fewn pellter rhesymol i gartref
dysgwyr y dalgylch

•

Dosbarthiadau bychain

•

Ansawdd yr addysg a buddiannau'r
ysgol

•

Niferoedd isel

•

Dosbarthiadau bychain

•

Cost y disgybl uchel

•

Aberthu gofod dysgu

•

Diffyg yn y gyllideb

•

Rhagamcanion niferoedd

•

Llefydd gweigion

•

Costau cynnal a chadw yr adeilad

•

Dim ond 4 diwrnod di-gyswllt i’r Pennaeth (tair ysgol)

•

Canran uchel o blant yn mynychu ysgolion all-dalgylch

3. Cyfleon / Opportunities
•

Mwy o ddefnydd o’r adeilad

3. Bygythiadau / Threats

4. Ffederaleiddio ffurfiol
4. Cryfderau / Strengths

5. Gwarant o 5 mlynedd

4. Gwendidau / Weaknesses

5. Cryfderau / Strengths

5. Gwendidau / Weaknesses

•

Ffurfioli y trefniant o gydweithio

•

Pellter daearyddol

•

•

Dosbarthiadau bychain

•

Cadw ysgol yn Llanaelhaearn

•

Niferoedd ddim yn ddigon i ganiatáu amser digyswllt i’r
Pennaeth

Cadw ysgol yn Llanaelhaearn am o leiaf 5
mlynedd

•

Addysg cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr

•

Niferoedd isel

•

Addysg cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr

•

Dosbarthiadau bychain

•

•

Cost y disgybl yn uchel

•

Ysgol o fewn pellter rhesymol i gartref
dysgwyr y dalgylch

•

Cost y disgybl uchel

Ysgol o fewn pellter rhesymol i gartref
dysgwyr y dalgylch

•

Effaith ar y gymuned

Model ffurfiol yn rhoi strwythur pendant
ac buasai rhaid i unrhyw Bennaeth newydd
gytuno â hyn.

•

•

Ansawdd yr addysg a buddiannau'r ysgol

•

Dosbarthiadau bychain

•

Cyfle i’r ysgol ymgyrchu i godi niferoedd

•

Rhagamcanion niferoedd

•

•

Ansawdd yr addysg a buddiannau'r ysgol

•

Dosbarthiadau bychain

•

Arbed amser y Pennaeth

Niferoedd isel

5. Cyfleon / Opportunities

•

Diffyg yn y gyllideb

Posibilrwydd o ddiffyg yn y gyllideb

•

Llefydd gweigion

Costau cynnal a chadw yr adeilad

•

Costau cynnal a chadw yr adeilad

•

Dim ond 4 diwrnod di-gyswllt i’r Pennaeth (tair ysgol)

4. Cyfleon / Opportunities

•
•

Rhannu adnoddau

4. Bygythiadau / Threats
•

Un Corff Llywodraethol ar y tair ysgol

5. Bygythiadau / Threats

•
•

Llefydd gweigion

•

Canran uchel o blant yn mynychu ysgolion all-dalgylch

•

Rhagamcanion niferoedd

•

Dim sicrwydd y bydd niferoedd yn codi yn y cyfnod yma

•

Canran uchel o blant yn mynychu ysgolion all-dalgylch

•

•

Diffyg diddordeb gan yr ysgolion cyfagos.

Anhebygol i blant symud yn ôl i’r ysgol o’r ysgolion
dalgylchol

6. Sefydlu clwb gofal plant

6. Sefydlu clwb gofal plant

6. Cryfderau / Strengths

6. Gwendidau / Weaknesses

•

Cadw ysgol yn Llanaelhaearn

•

Angen cofrestru gyda AGC

•

Addysg cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr

•

Dosbarthiadau bychain

•

Ysgol o fewn pellter rhesymol i
gartref dysgwyr y dalgylch

•

Cost y disgybl yn uchel

•

Ansawdd yr addysg a buddiannau'r
ysgol

•

Niferoedd isel

•

Dosbarthiadau bychain

•

Gall ddenu plant i’r ysgol

•

Peidio gallu dod o hyd i ddarparwr cymwys a
chofrestredig

•

Angen isafswm o 10 o blant yn rheolaidd

•

Angen codi ffi o £8.50-£13 am glwb ar ôl ysgol

•

Rhagamcanion niferoedd

•

Diffyg yn y gyllideb

•

Llefydd gweigion

•

Costau cynnal a chadw yr adeilad

•

Dim ond 4 diwrnod di-gyswllt i’r Pennaeth (tair ysgol)

•

Canran uchel o blant yn mynychu ysgolion all-dalgylch

6. Cyfleon / Opportunities

7. Caffi cymunedol

6. Bygythiadau / Threats

7. Caffi cymunedol
7. Cryfderau / Strengths

7. Gwendidau / Weaknesses

•

Cadw ysgol yn Llanaelhaearn

•

Byddai angen cyfyngu amseroedd tu allan i oriau ysgol

•

Hybu defnydd cymunedol o’r adeilad

•

Dosbarthiadau bychain

•

Addysg cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr

•

Cost y disgybl uchel

•

Ysgol o fewn pellter rhesymol i gartref
dysgwyr y dalgylch

•

Niferoedd isel

•

Ansawdd yr addysg a buddiannau'r ysgol

•

Dosbarthiadau bychain

•

Codi proffil yr ysgol drwy fod yn hwb
cymunedol

•

Angen buddsoddi yn y gegin (£45,000)

•

Potensial i gael incwm ychwanegol

•

Rhagamcanion niferoedd

•

Diffyg yn y gyllideb

•

Llefydd gweigion

•

Costau cynnal a chadw yr adeilad

•

Dim ond 4 diwrnod di-gyswllt i’r Pennaeth (tair ysgol)

•

Canran uchel o blant yn mynychu ysgolion all-dalgylch

•

Risg gwirioneddol ynglŷn a faint fysa’n defnyddio’r caffi

•

Risgiau DBS / iechyd a diogelwch wrth gymysgu plant â’r
cyhoedd

7. Cyfleon / Opportunities

7. Bygythiadau / Threats

8. Cau Ysgol Llanaelhaearn, addysgu’r disgyblion mewn ysgol
amgen
8. Cryfderau / Strengths

8. Gwendidau / Weaknesses

Disgyblion i gael eu haddysgu mewn
dosbarthiadau o faint mwy addas

•

•

Addysg cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr

•

•

Ysgol o fewn pellter rhesymol i gartref
dysgwyr y dalgylch

•

Lleihau cost y disgybl o addysgu

•

Cyfle i ddisgyblion gymysgu yn ddyddiol gydag
eraill o’r un oedran

•

Lleihad sylweddol yn y cyfradd o lefydd
gweigion

Pellter teithio pellach o gartref dysgwyr

OPSIYNAU
1. Parhau gyda’r sefyllfa bresennol

(Y ‘Status Quo’)

2. Newid Strwythur Staffio
3. Uned Arsylwi Blynyddoedd Cynnar
4. Ffederaleiddio

8. Cyfleon / Opportunities

•

Pentref Llanaelhaearn yn colli Ysgol

Rhestr hir o opsiynau

8. Bygythiadau / Threats

•

Diswyddo staff

5. Gwarant y bydd yr ysgol ar agor am o leiaf 5 mlynedd
6. Clwb gofal plant
7. Caffi Cymunedol
8. Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i’w haddysgu mewn ysgol amgen

Camau nesaf / Next steps

• Medi 2019 - Cyfarfod i drafod canlyniadau asesu’r opsiynau
• Medi 2019 - Cyfarfod pellach i gytuno ar rhestr fer o opsiynau
• Tachwedd 2019 – Wedi ystyried y rhestr fer o opsiynau, Aelod
Cabinet i gyflwyno argymhelliad i Gabinet Cyngor Gwynedd.

ModerneiddioAddysg@gwynedd.llyw.cymru

Cyfarfod Adolygu Ysgol Llanaelhaearn
Cyfarfod o:

Adolygu Ysgol Llanaelhaearn

Dyddiad: 09/09/2019
7:30yh
Lleoliad: Canolfan y Babell, Llanaelhaearn

Presennol:

Swyddogion:
Gwern ap Rhisiart (GapRh); Garem Jackson (GJ); Cyng. Cemlyn Williams (CW); Ffion Jones (FfJ);
Rhian Hughes (RH);
Ar ran Llywodraethwyr Ysgol Llanaelhaearn:
10 Aelod
Rhieni/Teulu
4 Aelod

Rhif
Eitem

Eitem / Pwnc

1.

CROESO

2.

GEIRIAU
AGORIADOL YR
AELOD
CABINET DROS
ADDYSG

Gweithrediad
 Croesawyd pawb i’r ail gyfarfod gan Garem Jackson, Pennaeth Addysg Gwynedd.
 Diolchwyd am y diddordeb sydd wedi cael ei ddangos gan yr ysgol a’r gymuned yn
ystod y broses.
 Eglurwyd mai pwrpas y cyfarfod oedd mynd drwy’r opsiynau sydd wedi cael eu
cynnig.
 Ategu geiriau'r Pennaeth Addysg gan egluro mai bwriad y cyfarfod yw manylu ar yr
opsiynau gan edrych ar y cryfderau, gwendidau, cyfleon a bygythiadau ar gyfer yr 8
opsiwn.
 Nododd yr Aelod Cabinet ei bod hi’n hanfodol ein bod yn derbyn mewnbwn buddddeiliaid Ysgol Llanaelhaearn fel rhan o’r broses.
 Pwysleisiwyd pwysigrwydd cyfraniad budd-ddeiliad Ysgol Llanaelhaearn wrth drafod
yr opsiynau.
 Nodwyd bod modd ymhelaethu ar yr opsiynau. Roedd derbyn barn a mewnbwn y
budd-ddeiliaid yn hanfodol.
 Aethpwyd drwy’r cyflwyniad oedd yn crynhoi’r ‘SWOT Analysis’ ar gyfer pob un o’r 8
opsiwn.
 Rhannwyd templedi ‘SWOT Analysis’ fel bod cyfle i’r unigolion gyfrannu un ai ar bapur
neu ar lafar yn ystod y cyfarfod. Nodwyd hefyd bod cyfle iddynt fynegi eu barn /
sylwadau trwy e-bost (erbyn Dydd Iau, Medi 12).

3.

CYFLWYNIAD OPSIYNAU
POSIBL

Opsiwn 1 – Parhau gyda’r sefyllfa bresennol:
 Eglurwyd bod addysg cyfrwng Cymraeg yn cael ei gynnwys yn y ‘SWOT Analysis’ gan
fod yr Iaith Gymraeg yn ystyriaeth wrth asesu’r opsiynau.
 Eglurwyd yn ogystal bod Rhwyd Gwarchodaeth yn cyfrannu swm sylweddol at gyllideb
yr ysgol bob blwyddyn.
 Aethpwyd ymlaen i esbonio os y bydd diffyg yn y gyllideb drwy barhau gyda’r model
presennol ac y byddai angen i’r ysgol ail-osod y gyllideb i gwrdd a’r diffyg.
 Nodwyd bod angen buddsoddi £55,000 yn yr adeilad a £45,000 yn y gegin, pe byddai
bwriad i ddefnyddio y gegin eto. Eglurwyd bod cyllid Cynnal a Chadw ar wahân i gyllid
Addysg ac nid oes modd tynnu £100,000 o gyllideb yr ysgol.
 Nodwyd bod angen ychwanegu at y cryfderau gan gynnwys ansawdd yr addysg a

www.gwynedd.llyw.cymru

buddiannau'r ysgol.
 Mynegwyd bod modd dadlau y gall dosbarthiadau bychain fod yn gryfder yn ogystal â
gwendid.
 Gofynnwyd a oes angen i’r gwaith Cynnal a Chadw cael ei gomisiynu gan y Cyngor, ac
a fyddai modd i’r ysgol drefnu i gontractwyr lleol wneud y gwaith. Eglurwyd fod angen
i unrhyw gontractwr fod yn gofrestredig gyda CHAS er mwyn rheoli risgiau iechyd a
diogelwch.
 Nodwyd nad yw £100,000 yn swm aruthrol ac felly dim yn fygythiad mawr i’r opsiwn.
Opsiwn 2 – Newid Strwythur Staffio:
 Mae’r Rhwyd Gwarchodaeth yn gyfraniad ychwanegol sydd yn caniatáu i ysgol gyflogi
1.5 athro.
 Nodwyd bod model presennol Ysgol Llanaelhaearn yn gostus o safbwynt cyflogi
athro, Cymhorthydd ac 1 diwrnod o amser Pennaeth Ysgol Garndolbenmaen.
 Nodwyd bod yr ysgol wedi cael anhawster i benodi Pennaeth yn y gorffennol, sydd yn
wendid i’r model.
Opsiwn 3 – Uned Arsylwi Blynyddoedd Cynnar (ABC):
 Cadarnhawyd bod lleoliad bosibl wedi cael ei adnabod ar gyfer yr Uned ABC.
 Nodwyd nad yw’r math yma o uned yn dueddol o ddenu mwy o blant i’r ysgolion.
 Aethpwyd ymlaen i drafod nad oes galw am unedau ymddygiad yn yr ardal gan fod
Uned Ymddygiad wedi agor ym Mhenygroes ers mis Medi diwethaf.
 2 eithriad am leoliadau ar dir ysgol am incwm sef Ysgol y Moelwyn (tŷ ar yr iard)
Ysgol Dyffryn Nantlle (Clwb Ieuenctid).
Opsiwn 4 – Ffederaleiddio Ffurfiol
 Eglurwyd mai trefniant ffederaleiddio anffurfiol (‘meddal’) sydd rhwng Ysgol
Llanaelhaearn ac Ysgol Garndolbenmaen.
 Nid yw’n broses ffederaleiddio ‘naturiol’ o ran y ffordd mae’r dalgylch yn gorwedd
gan fod Ysgol Llangybi yn y canol rhwng yr ysgolion.
 Eglurwyd byddai ffederaleiddio ffurfiol (‘caled’) yn golygu fod cyllidebau yr ysgolion
yn parhau ar wahân, a byddai’r cyrff llywodraethu yn cael eu diddymu gan benodi un
corff llywodraethu ar gyfer y ffederasiwn.
 Ni fyddai ffurfioli’r model presennol rhwng yr ysgolion yn caniatáu digon o amser i
ryddhau amser digyswllt i’r Pennaeth.
 Aethpwyd ymlaen i egluro bod model ffederal tebyg wedi ei sefydlu rhwng Ysgol
Corris ac Ysgol Pennal (un corff llywodraethol ffurfiol). Yn ogystal mae ymgynghoriad
wedi bod yn ddiweddar ynglŷn â threfniant ffederaleiddio ffurfiol rhwng Ysgol
Talysarn ac Ysgol Brynaerau.
 Nodwyd mai bygythiad amlwg sydd heb ei gynnwys yn y tabl yw diffyg diddordeb gan
yr ysgolion cyfagos i ffederaleiddio yn ffurfiol.
 Eglurwyd bod angen edrych ar yr opsiwn yn fwy manwl gan ystyried yr holl ysgolion
cyfagos ac nid Ysgol Chwilog ac Ysgol Garndolbenmaen yn unig.
 Nodwyd bydd y Swyddog Addysg Ardal yn cysylltu gyda’r ysgolion. Pwysleisiwyd nad
oes angen i fudd-ddeiliad Ysgol Llanaelhaearn gysylltu gydag ysgolion cyfagos i drafod
y mater.
 Nodwyd byddai proses ffederaleiddio yn cymryd tua 9 mis (proses statudol ac
ymgynghori).
 Gofynnwyd beth oedd yr amserlen i gael adborth gan yr ysgolion cyfagos ynglŷn â’u
diddordeb i ffederaleiddio. Eglurwyd mai y bwriad yw drafftio modelau
ffederaleiddio posib yn ystod yr wythnosau nesaf.







Pwysleisiwyd pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd cywir i’r Pennaeth. Eglurwyd bod tair
ysgol yn gallu bod yn sialens o ran yr hyn sydd yn ymarferol.
Nodwyd os byddai newid o ran Pennaeth yn ystod y tymor byr ni fyddai rhaid i’r
Pennaeth newydd gytuno i barhau a’r trefniant anffurfiol sydd rhwng Ysgol
Garndolbenmaen ac Ysgol Llanaelhaearn.
Eglurwyd byddai model ffurfiol yn rhoi strwythur pendant a buasai rhaid i unrhyw
Bennaeth newydd gytuno â hyn.
Nodwyd yn ddaearyddol, nad yw Ysgol Garndolbenmaen yr opsiwn gorau.
Dywedodd sawl unigolyn mai opsiwn 4 byddai’r datrysiad gorau.

Opsiwn 5 – Gwarant o 5 mlynedd:
 Nodwyd nad yw’r Adran Addysg wedi rhoi gwarant o’r fath i ysgolion yn y gorffennol.
 Nodwyd mai ond blwyddyn o warant ar y tro gall y Cyngor gynnig o ganlyniad i'r
modd mae’r awdurdod yn derbyn eu dyraniad gan y Llywodraeth.
 Mynegwyd mwy na thebyg byddai’n anodd iawn denu plant sydd eisoes wedi gadael
dalgylch Llanaelhaearn i fynd i ysgol arall, i fynychu Ysgol Llanaelhaearn gyda’r
warant o 5 mlynedd. Byddai gwarant mwy na thebyg yn denu plant newydd sydd yn y
dalgylch i’r ysgol yn unig.
Opsiwn 6 – Sefydlu Clwb Gofal Plant:
 Clwb Gofal Plant yn boblogaidd mewn sawl ardal, ond gall darganfod darparwyr
cymwys fod yn heriol.
 Amcan-ffi am ofal plant ychydig yn ddrud o’i gymharu ag ardaloedd eraill, ond mae
hyn yn ddibynnol o bosibl ar nifer o blant fydd yn mynychu (rhatach os oes mwy o
blant).
 Codwyd y cwestiwn os oes modd uno opsiwn 5 a 6.
Opsiwn 7 – Caffi Cymunedol:
 Byddai angen o leiaf £45,000 i adnewyddu’r gegin a mwy na thebyg ni fyddai
Gwasanaeth Cynnal a Chadw yn blaenoriaethu hyn. Bygythiad amlwg.
 Hafod Lon yw’r unig enghraifft gan Gyngor Gwynedd o gaffi cymunedol ar safle ysgol.
 Nodwyd risgiau DBS / iechyd a diogelwch gyda chymysgu disgyblion â’r cyhoedd.
 Byddai hefyd risg ynglŷn â faint a fyddai’n defnyddio caffi yn Llanaelhaearn.
Opsiwn 8 – Cau Ysgol Llanaelhaearn, addysgu’r disgyblion mewn ysgol amgen:
 Gofynnwyd beth oedd bwriad y Cyngor gyda’r safle os byddai Ysgol Llanaelhaearn yn
cau.
 Eglurwyd bod rhaid dilyn Cynllun Gwaredu. Byddai’r gymuned yn cael y cynnig cyntaf
yn unol â pholisi ôl-ddefnydd yr Awdurdod.
 Gofynnwyd pa ysgol byddai’r disgyblion yn mynychu ac eglurwyd nad yw hynny wedi
ei drafod hyd yma, ond mai Ysgol Bro Plenydd yw’r ysgol agosaf a fyddai’n gallu
ymdopi gyda niferoedd ychwanegol.
 Gofynnwyd a oes modd i ysgol wrthod y plant. Eglurwyd nad oes modd i ysgol
wrthod disgyblion os yn ysgol dalgylchol i Lanaelhaearn.
 Codwyd y cwestiwn, pam felly bod modd i’r ysgol wrthod y broses i ffederaleiddio yn
ffurfiol. Nodwyd bod yn broses fwy cymhleth ac yn fater i’r cyrff llywodraethol.
 Nodwyd byddai system cludiant ar gael i’r disgyblion er mwyn cyrraedd yr ysgol
amgen yn unol â pholisi cludiant yr Awdurdod.
 Nodwyd bod rhaid ystyried y ffaith y gall rhieni ddewis gyrru eu plant i unrhyw ysgol.

4.

CAMAU NESAF

5.

CLOI

 Nodwyd mai bwriad y cyfarfod nesaf fydd i gyflwyno’r rhestr fer (3 neu 4 opsiwn fydd
yn cael eu hymchwilio a’u hasesu ymhellach)
 Codwyd y cwestiwn os oes bwriad i drafod y broses gyda’r disgyblion. Nododd y
Swyddog Ardal ei fod yn hapus mynd draw i’r ysgol ond nad yw’n gynamserol i drafod
ar hyn o bryd. Byddai’n fwy addas i’r Pennaeth drafod yn uniongyrchol efo’r
disgyblion unwaith bydd penderfyniad ffurfiol wedi ei wneud.
 Bydd Swyddog Addysg Ardal yn trafod argymhelliad yr Aelod Cabinet gyda’r Corff
Llywodraethol ym mis Tachwedd.
 Pryderodd rhai oedd yn bresennol bod y penderfyniad wedi ei wneud yn barod gan
fod mwy o wybodaeth wedi cael ei gynnwys gyda ‘Opsiwn 8’.
 Pwysleisiwyd bod canllawiau pendant yn cael eu dilyn wrth ystyried ‘SWOT Analysis’ a
nodwyd nad oedd penderfyniad wedi cael ei wneud yn fewnol ar y broses.
 Mynegodd un aelod bod angen ychwanegu’r rheswm y credai fod y niferoedd wedi
lleihau yn ‘Opsiwn 5’. Eglurwyd bod modd i’r unigolyn wneud cwyn swyddogol ar y
mater dan sylw gan nodi nad yw ceisio cyfiawnhau rhesymau dros y sefyllfa bresennol
yn ran o’r ymarferiad ‘SWOT Analysis’ ar gyfer yr opsiynau.
 Eglurwyd bod y rhestr fer yn cael ei phenderfynu drwy adolygu’r holl opsiynau a
sylwadau rydym wedi eu derbyn gan ddilyn meini prawf yn unol ac amcanion yr Adran
Addysg.
 Gweithred: Budd-ddeiliaid Ysgol Llanaelhaearn i rannu sylwadau pellach dros e-bost
erbyn Dydd Iau*. Bydd copi electronig o’r cyflwyniad yn cael ei rannu.
 Diolchwyd i bawb am fynychu’r cyfarfod a bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal
mewn pythefnos (23 Medi)*.

*Ers y cyfarfod, gwnaethpwyd y penderfyniad i ganiatáu mwy o amser i gyflwyno
ymatebion a sylwadau pellach, sef erbyn dydd Llun 16eg Medi 2019, ac fe fydd y
cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal nos Lun y 30ain Medi 2019 am 7.30yh yng
Nghanolfan y Babell, Llanaelhaearn.

Cyfarfod Adolygu Ysgol Llanaelhaearn
Adolygu Ysgol Llanaelhaearn
19:30 – 21:00, Dydd Llun, 30 Medi 2019
Canolfan Y Babell, Llanaelhaearn

1.

CROESO (Garem Jackson, Pennaeth Addysg)

2.

GEIRIAU AGORIADOL YR AELOD CABINET DROS ADDYSG (Cyng. Cemlyn Williams)

3.

CYFLWYNIAD – ASESIAD OPSIYNAU (Gwern ap Rhisiart, Swyddog Addysg Ardal Dwyfor a
Meirionnydd)

5.

CAMAU NESAF

6.

CLOI

Ysgol Llanaelhaearn

Asesiad opsiynau
Gwern ap Rhisiart
Swyddog Addysg Ardal
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Agenda
• Asesiad o’r rhestr o opsiynau
• Opsiynau
• Camau nesaf

Opsiynau

Rhestr hir o opsiynau
OPSIYNAU
1.

Gwneud dim - parhau gyda’r sefyllfa bresennol

2.

Newid Strwythur Staffio

(Y ‘Status Quo’)

3.

Uned Arsylwi Blynyddoedd Cynnar

4.

Ffederaleiddio

5.

Gwarant y bydd yr ysgol ar agor am o leiaf 5 mlynedd

6.

Clwb gofal plant

7.

Caffi Cymunedol

8.

Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i’w haddysgu mewn ysgol amgen

Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant

• Rydym wedi ymchwilio’r 8 opsiwn yma.
• Yn dilyn eich mewnbwn, mae canfyddiadau'r ‘ SWOT
analysis ’ ar gyfer pob opsiwn wedi eu hystyried a’u
mesur yn erbyn y meini prawf

“ Cynnig addysg o’r ansawdd uchaf posibl fydd yn rhoi'r

profiadau, y sgiliau a’r hyder i blant y Sir a’u galluogi i
ddatblygu i fod yn dinasyddion dwyieithog, llwyddiannus a
chyflawn.”

Opsiynau

8. Cau Ysgol
Llanaelhaearn

7. Agor caffi

6. Gofal Plant

mlynedd

5. Gwarant o 5

4. Ffederaleiddio

1. Maint dosbarthiadau ac amrediad oedran

3. Uned ABC

Ffactorau:

staffio

1. Status Quo

2. Newid strwythur

Meini prawf

Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant

1. Maint dosbarthiadau ac
amrediad oedran

2. Niferoedd Disgyblion
3. Amgylchedd Dysgu

2. Niferoedd Disgyblion

4. Arweinyddiaeth a Staffio
4. Arweinyddiaeth

6. Adnoddau Ariannol
7. Sefyllfa eithriadol
8. Iaith

Meini Prawf

5. Y Gymuned

9. Ffactorau Daearyddol

5. Y Gymuned
6. Adnoddau Ariannol
8. Iaith
9. Ffactorau Daearyddol

Opsiynau

4. Ffederaleiddio ffurfiol
4. Cryfderau / Strengths

OPSIYNAU
4.

Ffederaleiddio

8.

Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i’w haddysgu mewn ysgol amgen

•

Ffurfioli y trefniant o gydweithio

•

Cadw ysgol yn Llanaelhaearn

•

Addysg cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr

•
•

4. Gwendidau / Weaknesses
•

Niferoedd ddim yn ddigon i ganiatáu amser digyswllt i’r
Pennaeth 4

•

Dosbarthiadau bychain

•

Cost y disgybl uchel

Ysgol o fewn pellter rhesymol i gartref dysgwyr y
dalgylch 9

•

Niferoedd isel 2

Model ffurfiol yn rhoi strwythur pendant ac buasai
rhaid i unrhyw Bennaeth newydd gytuno â hyn 4

•

Ansicrwydd yn parhau ynglŷn a chynaladwyedd
darpariaeth addysg yn Llanaelhaearn 5

•

Posibilrwydd o ddiffyg yn y gyllideb

•

Costau cynnal a chadw yr adeilad

10

5
8

10

•

Ansawdd yr addysg a buddiannau'r ysgol

•

Arbed amser y Pennaeth

•

Un Corff Llywodraethol ar y tair ysgol

•

Rhannu adnoddau

•

Llefydd gweigion 2

•

Cyfle i sefydlu clwb gofal plant i geisio cynyddu
niferoedd a chreu incwm 2

•

Rhagamcanion niferoedd

•

Cyfle i gyflogi staff ar draws y ffederasiwn yn y
dyfodol 6

•

Canran uchel o blant yn mynychu ysgolion all-dalgylch

•

Diffyg diddordeb gan yr ysgolion cyfagos

4. Cyfleon / Opportunities

4. Ffederaleiddio ffurfiol

1

6

4
4

6

4. Bygythiadau / Threats
6

3

2

4. Ffederaleiddio ffurfiol
Ysgol yr Eifl

• Proses statudol

Ysgol Llanaelhaearn

• Rhwng 2 a 6 o ysgolion
• Un corff llywodraethu
• 1-2 riant-lywodraethwr o bob ysgol
• Ysgolion yn cadw eu hunaniaeth (gwisg ysgol, enw, ethos) os yn
dymuno
• Cyllidebau yn parhau ar wahân
• Cyfleon i rannu adnoddau, pontio disgyblion a mwy
• Yn y dyfodol, opsiwn i gyflogi staff ar draws y ffederasiwn

Ysgol Llangybi
Ysgol Pentreuchaf
Ysgol Bro Plenydd
Ysgol Chwilog

10

5

Opsiynau

OPSIYNAU
4.

Ffederaleiddio

8.

Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i’w haddysgu mewn ysgol amgen

Camau nesaf / Next steps

• Cynnal asesiadau effaith yr opsiynau:
– Ieithyddol
– Cymunedol
– Cydraddoldeb
– Trefniadau Teithio
– Llesiant
– Ansawdd a Safonau Addysg

• Aelod Cabinet i gyflwyno adroddiad i Gabinet Cyngor Gwynedd.

Cyfarfod Adolygu Ysgol Llanaelhaearn
Cyfarfod o:

Adolygu Ysgol Llanaelhaearn 3

Dyddiad: 30/09/2019
7:30yh
Lleoliad: Canolfan y Babell, Llanaelhaearn

Presennol:

Swyddogion:
Gwern ap Rhisiart (GapRh); Garem Jackson (GJ); Cyng. Cemlyn Williams (CW); Ffion Jones (FfJ);
Betsan Williams (BW);
Ar ran Llywodraethwyr Ysgol Llanaelhaearn:
7 Aelod
Rhieni/Teulu
2 Aelod

Ymddiheuriadau:
Rhif
Eitem

Eitem / Pwnc

1.

CROESO

2.

GEIRIAU
AGORIADOL YR
AELOD
CABINET DROS
ADDYSG

3.

CYFLWYNIAD
ASESIAD
OPSIYNAU

Gweithrediad
 Croesawyd pawb i’r trydydd cyfarfod lleol gan y Pennaeth Addysg, Garem Jackson.
Hwn fydd y cyfarfod diwethaf ac yn cyflwyno’r opsiynau terfynol. Nodwyd ei fod yn
farn broffesiynol yr Adran Addysg ac felly mae pob ymdrech wedi ei wneud i gael y
wybodaeth.
 Pwysleisiwyd ei bod wastad yn opsiwn i wneud dim, sef parhau gyda’r sefyllfa
bresennol (y ‘Status Quo’) ac mai’r opsiynau sydd yn cael eu cyflwyno heno yw’r rhai y
mae’r Adran Addysg o’r farn a fyddai’n welliant ar y sefyllfa bresennol.
 Pwysleisiwyd mai y Cabinet fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol gydag
argymhelliad yr Aelod Cabinet dros Addysg.
 Ategwyd y croeso gan yr Aelod Cabinet Dros Addysg, Y Cyng. Cemlyn Williams.
 Nodwyd y bydd asesiadau effaith yn cael eu cynnal sef asesiadau ieithyddol, llesiant,
teithio a.y.b.
 Nodwyd bod bwriad i fynd i Gabinet ar 5 Tachwedd a bydd y penderfyniad terfynol yn
cael ei wneud gan aelodau’r Cabinet.
 Diolchwyd am yr ymatebion yn dilyn y cyfarfod diwethaf ar gyfer y “SWOT analysis”.
 Eglurwyd mai amcan y cyfarfod yw i fynd drwy’r opsiynau ac i egluro camau nesaf y
broses.
 Aethpwyd drwy’r 8 opsiwn a gafodd eu trafod yn y cyfarfod blaenorol. Mae’r adran
wedi edrych yn fanwl ar yr opsiynau ac wedi ymgorffori’r sylwadau ac erbyn hyn yn y
sefyllfa i fesur y meini prawf penodol sydd yn y Strategaeth Addysg Gynradd o’r
Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd. Yn 2018, bu i’r Cabinet fabwysiadu egwyddorion
addysg addas i bwrpas fel uchelgais i resymoli amrediad oedran mewn dosbarthiadau
ac amser teg i benaethiaid arwain eu hysgolion. Eglurwyd mai sail y drafodaeth fyddai
gwerthuso yr opsiynau yn erbyn ffactorau y Strategaeth Addysg Gynradd o’r Ansawdd
Gorau i Blant Gwynedd.
 Dangoswyd y 9 ffactor o’r ddogfen ac eglurwyd fod 2 wedi’u diystyru yn barod sef
Amgylchedd Dysgu a Sefyllfa Eithriadol. Y rheswm am hyn yw nad sefyllfa ble cynigir
adeiladu ysgol newydd yw hon, a hefyd y rheswm dros gynnal y cyfarfodydd hyn yw’r
sefyllfa eithriadol ac argyfyngus o niferoedd isel y mae’r ysgol yn ei wynebu eisoes.
 Rhannwyd y ddogfen ddrafft o gymharu’r modelau i aelodau o’r cyfarfod a rhoddwyd
amser i bawb fynd drwy’r tabl. Eglurwyd mai pwrpas y ddogfen yw i ystyried yr 8
opsiwn yn erbyn y 7 ffactor sydd yn y strategaeth.
 Mynegwyd bod nifer o ffactorau coch yn gyson ar hyd y tabl gan nad yw rhai o’r
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opsiynau yn newid sefyllfa bresennol yr ysgol o safbwynt y ffactor penodol hwnnw.
Rhoddwyd y cyfle i aelodau i wirio’r ffeithiau ac i gynnwys unrhyw sylwadau cyn
diwedd dydd Mercher, 2 Hydref.









4.

CAMAU NESAF



5.

CLOI



Ffederaleiddio
Trafodwyd yr opsiwn ffederaleiddio caled, sef trefniant ffurfiol, nid y trefniant meddal
sydd ar hyn o bryd.
Mae’r adran wedi edrych i mewn i gryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau
ffederaleiddio. Adroddwyd yn ystod y broses o gyflwyno cynigion i ffederaleiddio mae
risg yn bodoli y gall ysgol arall wrthwynebu’r cais. Eglurwyd bod model ffederaleiddio
yn golygu diddymu cyrff llywodraethu yr ysgolion a sefydlu un corff newydd
llywodraethol ar gyfer y ffederasiwn. Bydd ffederaleiddio ffurfiol yn golygu bydd
angen mynd drwy’r broses statudol o ymgynghori. Bydd cyllidebau yn parhau ar
wahân, ond byddai cyfle i rannu adnoddau a chyflogi staff ar draws yr ysgolion (ond
dim ond y staff a benodir yn dilyn sefydlu’r corff newydd, nid staff presennol yr
ysgolion unigol).
Bydd rhaid cael parodrwydd ysgolion eraill i gydweithio ar gyfer yr opsiwn yma; fel
arall bydd rhaid dechrau proses ffurfiol tebyg i adolygu sefyllfa’r ysgolion hynny.
Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion i’w haddysgu mewn ysgol amgen
Trafodwyd yr opsiwn o gau Ysgol Llanaelhaearn.
Eglurwyd mai’r camau nesaf fydd edrych ar yr opsiynau yma ac edrych yn fwy manwl
ar yr asesiadau. Mi fydd yr holl wybodaeth (gan gynnwys y ddogfen gymharu
modelau, asesiadau, strategaeth a.y.b.) mewn pecyn a fydd yn cael ei gyflwyno i’r
Cabinet ar 5 Tachwedd.
Gofynnwyd a oes modd cyflwyno’r adroddiad Cabinet i’r Corff yn ogystal. Bydd y
Swyddog Addysg yn cyflwyno’r adroddiad i’r Corff Llywodraethu. Mae’r adroddiad yn
gyhoeddus ar wefan y cyngor oddeutu 25 Hydref a bydd cyfle i’r Aelod Lleol gyflwyno
ei sylwadau.
Gofynnwyd i FfJ rannu’r strategaeth ar e-bost i’r Llywodraethwyr.
Bydd angen i aelodau o’r cyfarfod gyflwyno unrhyw sylwadau ar e-bost erbyn dydd
Mercher, 2 Hydref ar gyfer y ddogfen gymharu modelau.
Diolchwyd i bawb am fynychu’r cyfarfod ac am eu mewnbwn drwy gydol y broses.

Yn dilyn y cyfarfodydd lleol, mae crynodeb isod o’r sylwadau a dderbyniwyd:
Cyfarfod 1 – 24 Mehefin 2019
1 cais i addasu’r cofnodion.
Cyfarfod 2 – 9 Medi 2019
3 ymateb:
1 yn nodi y byddai ymglymiad gan yr Awdurdod i sicrhau fod yr ysgol yn agored am gyfnod
penodol yn rhoi cyfle i godi niferoedd, ac i sefydlu ysgol feithrin.
1 yn nodi opsiynau sy’n cael eu ffafrio gan y Corff Llywodraethu, sef ffederaleiddio, gwarant
o 5 mlynedd neu sefydlu clwb gofal plant.
1 yn gwneud cais i’r Adran Addysg gynnal asesiad stoc tai ar gael yn Llanaelhaearn ac yr ardal
gyfagos (yn cynnwys tai fyddai yn gallu bod ar gael yn y dyfodol agos - gwyddom am ddau dy
fyddai bosib fod ar gael i deuluoedd yn y pentref). Hefyd, asesiad o’r teuluoedd Cymreig gyda
diddordeb byw yn yr ardal yma/enwau ar y rhestr, a rhestr fer o bobl fyddai bosib eu hannog
i’r pentref.
Cyfarfod 3 – 23 Medi 2019
Ni chafwyd fewnbwn yn dilyn y cyfarfod hwn.

Yn dilyn y trydydd cyfarfod, bu i’r Adran Addysg gael eu hysbysu o ddiwrnod agored a fyddai’n
cael ei gynnal ar y 23 Hydref 2019 er mwyn casglu barn yn lleol os oes angen am dai ar gyfer
pobl leol yn ardal Llanaelhaearn.

CYFARFOD

Cabinet Cyngor Gwynedd

DYDDIAD

4 Mehefin 2019

AELOD CABINET

Cynghorydd Cemlyn Rees Williams

SWYDDOG

Gwern ap Rhisiart

TEITL YR EITEM

Ysgol Llanaelhaearn

1.

Y PENDERFYNIAD A GEISIR
Ymhellach i drafodaethau cychwynnol rhwng corff llywodraethol Ysgol Llanaelhaearn a swyddogion
yr Adran Addysg ynglŷn â phryderon ynghylch niferoedd yr ysgol, gofynnir am ganiatâd i gynnal
cyfarfodydd ffurfiol gyda’r corff llywodraethol a budd-ddeiliaid perthnasol eraill i drafod ystod o
opsiynau posibl ar gyfer dyfodol yr ysgol.

2.

CEFNDIR

2.1

Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei lleoli yng nghanol pentref Llanaelhaearn sydd rhwng Pwllheli a
Chaernarfon. Mae gan yr ysgol gapasiti Meithrin i Flwyddyn 6 o 53, gyda 11 o ddisgyblion rhwng 311 oed yn mynychu’r ysgol (Medi 2018). Mae’r disgyblion i gyd yn byw yn nalgylch Ysgol
Llanaelhaearn.

2.2

Cafodd Ysgol Llanaelhaearn ei harolygu ddiwethaf yn 2015, ble daethpwyd i’r casgliad mai digonol
oedd perfformiad yr ysgol. Fodd bynnag, mae gwelliannau wedi eu cyflwyno yn sgil trefniadau rheoli
diweddar. Yn 2017/18, gosodwyd yr ysgol yn y categori melyngoch/melyn o ran cefnogaeth a gallu’r
ysgol i wella.

2.3

O ganlyniad i’r niferoedd isel bresennol, mae’r ysgol mewn sefyllfa fregus ac o dan bwysau cyllidebol
cynyddol. Mae swyddogion o’r Adran Addysg eisoes wedi cynnal cyfarfodydd cychwynnol gyda chorff
llywodraethol yr Ysgol er mwyn egluro’r rhesymau am yr angen i drafod dyfodol Ysgol Llanaelhaearn
a’r drefn o gynnal trafodaethau lleol.

3.

RHESYMAU DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD
Ceisir caniatâd i gychwyn trafodaethau ffurfiol ar opsiynau posibl ar gyfer dyfodol Ysgol
Llanaelhaearn gyda’r corff llywodraethol a budd-ddeiliaid perthnasol eraill gan fod yr ysgol yn
wynebu nifer o heriau, yn benodol:

3.1

Mae cwymp sylweddol yn y nifer o ddisgyblion ar y gofrestr, gyda 11 o ddisgyblion yn mynychu’r
ysgol yn 2018/19. Mae’r disgyblion yn cael eu haddysgu mewn dau ddosbarth.

3.2

Dengys amcangyfrifon y bydd niferoedd yn lleihau ymhellach gyda 8 disgybl ar y gofrestr yn 2021.

4.

RHESYMEG A CHYFIAWNHAD DROS ARGYMELL Y ‘PENDERFYNIAD A GEISIR’

4.1 Niferoedd Isel
4.1.1 Mae niferoedd disgyblion Ysgol Llanaelhaearn wedi lleihau dros y blynyddoedd diwethaf. Gweler yn
y graff isod fod cwymp sylweddol wedi bod mewn niferoedd ers 2013. Er bod gan yr ysgol gapasiti o
53 (Meithrin i Flwyddyn 6), yr uchaf mae’r ysgol wedi llwyddo i’w gael ers 1980 yw 42 o ddisgyblion
yn 2012. Ers hyn mae’r niferoedd wedi lleihau gyda 11 o ddisgyblion ar y gofrestr ym mis Medi 2018.

Niferoedd Disgyblion Ysgol Llanaelhaearn
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4.1.2 Gyda 11 o ddisgyblion ar y gofrestr ym mis Medi 2018, mae hyn yn gadael 42 o lefydd gweigion yn
yr ysgol, sef 79% o’r capasiti.
4.1.3 Mae 39 o blant yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn gyda 28 ohonynt yn mynychu ysgolion cyfagos.

4.2 Rhagamcanion 3 mlynedd
4.2.1 Mae’r rhagamcanion diweddaraf, yn seiliedig ar gyfrifiad Medi 2018, yn dangos y bydd niferoedd
Ysgol Llanaelhaearn yn gostwng i 8 disgybl erbyn Medi 2021, gyda 2 ddisgybl yn unig yn y Cyfnod
Sylfaen, fel y dengys yn y tabl isod:
Tabl 2 – Amcangyfrifon niferoedd Ysgol Llanaelhaearn
Medi 2018
Amcangyfrif Medi 2019
Amcangyfrif Medi 2020
Amcangyfrif Medi 2021

M
0
2
0
0

0
3
0
2
0

1
1
3
0
2

2
2
1
3
0

3
0
2
1
3

4
2
0
2
1

5
1
2
0
2

6
2
1
2
0

Cyfanswm
11
11
10
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5. YSTYRIAETHAU PERTHNASOL
5.1 Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018
5.1.1 Bydd unrhyw broses yn cael ei gynnal yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru (Cod Trefniadaeth
Ysgolion 011/2018).
6.

CAMAU NESAF AC AMSERLEN

6.1 Yn ddarostyngedig ar benderfyniad y Cabinet, bydd trafodaethau ffurfiol yn cychwyn gyda
llywodraethwyr Ysgol Llanaelhaearn a budd-ddeiliaid perthnasol eraill i adnabod a thrafod opsiynau
posib, gyda argymhelliad i’r Cabinet ar y ffordd ymlaen a’r drefn i’w dilyn.
6.2 Yn dilyn cynnal y trafodaethau hyn, bydd adroddiad yn cael ei baratoi ar gyfer y Cabinet i ofyn am
ganiatâd i symud ymlaen i gynnal unrhyw broses statudol, yn unol â chanllawiau Cod Trefniadaeth
Ysgolion (011/2018), yn ôl yr angen.
6.3 Rhaglen waith
Dyddiad
Gwaith
Mehefin/Gorffennaf Yn ddarostyngedig ar benderfyniad y Cabinet, cynnal cyfarfodydd ffurfiol
2019
gyda Llywodraethwyr Ysgol Llanaelhaearn a budd-ddeiliaid perthnasol eraill
i drafod opsiynau.
Hydref 2019

Adrodd yn ôl i’r Cabinet yn dilyn adborth lleol, ac yn ôl yr angen, ceisio
caniatâd gan y Cabinet i ddilyn proses statudol o ymgynghori ar yr opsiwn
ffafredig yn unol â chanllawiau Cod Trefniadaeth Ysgolion (011/2018).

7. BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Y Swyddog Monitro:
Fe esbonnir yn yr adroddiad mai’r bwriad yw ceisio adnabod camau posib i gyfarch yr heriau sydd yn
wynebu’r ysgol. Cydnabyddir hefyd fod ystod o faterion sydd angen eu cloriannu wrth geisio adnabod
atebion posib a gweithrediad. Nodi’r hefyd fod darpariaethau Cod Trefniadaeth Ysgolion 11/2018 yn
mynd i fod a rôl ganolog yn y cloriannu ac y bydd opsiynau ar y ffordd ymlaen yn destun ystyriaeth
pellach gan y Cabinet pan gwblheir y gwaith yma. O safbwynt priodoldeb mae’r hyn a gynigir yn
briodol.
Y Pennaeth Cyllid:
Rwy’n cefnogi’r penderfyniad a geisir yma.
Yr Aelod Lleol:
Ysgol fechan, hapus ydi Ysgol Llanaelhaearn, sydd wedi gweithio’n galed i godi safon addysg a
chyrhaeddiad y plant dros y blynyddoedd diwethaf. Mae adroddiadau yr Ysgol yn datgan yn glir bod
llwyddiant wedi ei gael o’r ymdrech, ac mae’n sicr fod y Rhieni presennol yn hapus iawn gyda
datblygiad y plant.
‘Rwyf yn siomedig a thrist fod sefyllfa’r ysgol, oherwydd niferoedd y disgyblion, mor fregus, ac ‘rwyf
yn ymwybodol fod y Llywodraethwyr yn gweithio i geisio cynyddu nifer y plant ar hyn o bryd.

‘Rwyf yn derbyn y bydd problem cyllid sylweddol gan yr Ysgol os na fydd nifer y plant yn cynyddu’n
sylweddol erbyn Mis Medi eleni.
Erfyniaf arnoch i ystyried ansawdd yr addysg a hapusrwydd y plant a’r rhieni pan yn trafod yr opsiynau
posib.
Edrychaf ymlaen i drafod opsiynau posib ar gyfer ceisio dyfodol i’r Ysgol.

CYFARFOD

Cabinet Cyngor Gwynedd

DYDDIAD

5 Tachwedd 2019

AELOD CABINET

Cynghorydd Cemlyn Rees Williams

SWYDDOG

Gwern ap Rhisiart

TEITL YR EITEM

Ysgol Llanaelhaearn

1.

Y PENDERFYNIAD A GEISIR
Gofynnir am ganiatâd Cabinet y Cyngor i gychwyn cyfnod o ymgynghori statudol yn unol â gofynion adran 48
o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ar y cynnig arfaethedig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar
31 Awst 2020 a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr, ar y 1af o Fedi 2020.

2.

Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD

2.1.

3.
3.1.

3.2.

Y rheswm dros ofyn am ganiatâd i ymgynghori ar sail y cynnig a ffefrir yw’r angen i gyfarch sefyllfa fregus yr
ysgol. Mae cwymp sylweddol mewn niferoedd wedi bod yn ddiweddar sydd wedi arwain at sefyllfa argyfyngus
gyda 8 disgybl ar y gofrestr yng nghyfrifiad Medi 2019, a dengys rhagamcanion y bydd cwymp pellach gyda 5
o ddisgyblion ar y gofrestr erbyn 2021. Mae’r 8 disgybl hyn yn cael eu haddysgu mewn dau ddosbarth - un
dosbarth o 3 ac un dosbarth o 5 disgybl.
CEFNDIR
Datblygiadau diweddar
3.1.1.

Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei lleoli yng nghanol pentref Llanaelhaearn sydd rhwng Pwllheli a
Chaernarfon. Mae niferoedd disgyblion Ysgol Llanaelhaearn wedi lleihau dros y blynyddoedd
diwethaf sydd wedi arwain at sefyllfa argyfyngus gyda dim ond 8 disgybl ar y gofrestr.

3.1.2.

Yng nghyfarfod y Cabinet ar y 4 Mehefin 2019, ‘penderfynwyd rhoi caniatâd i‘r Adran Addysg i gynnal
cyfarfodydd ffurfiol gyda’r corff llywodraethol a budd-ddeiliaid perthnasol eraill i drafod ystod o
opsiynau posibl ar gyfer dyfodol yr ysgol’.

3.1.3.

Cynhaliwyd tri cyfarfod rhwng Mehefin a Hydref 2019. Yn ystod y cyfarfod cyntaf, bu i’r Corff
Llywodraethu a rhan-ddeiliaid perthnasol eraill gyflwyno syniadau fel opsiynau posibl i ddatrys y prif
heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu. Yn dilyn asesiad manwl o’r opsiynau hyn, cynhaliwyd ail gyfarfod
lleol gan amlinellu cryfderau, gwendidau, cyfleon a bygythiadau’r opsiynau, gyda mewnbwn y corff
llywodraethu a’r rhan-ddeiliaid. Defnyddiwyd y wybodaeth hwn i bwyso a mesur yr opsiynau ar y sail
os oeddent yn diwallu’r heriau sy’n wynebu’r ysgol. Cynhaliwyd trydydd cyfarfod lleol i gyflwyno yr
opsiynau hynny.

Cyd-destun Strategol
3.2.1.

Yn ei gyfarfod ar 18 Rhagfyr 2018, bu i’r Cabinet gymeradwyo egwyddorion ‘Addysg Addas i Bwrpas’
a fydd yn sail ar gyfer gwireddu gweledigaeth yr Adran Addysg a datblygu’r gyfundrefn er sicrhau
addysg o ansawdd uchel i blant a phobl ifanc Gwynedd ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain, yn benodol
drwy resymoli ystod oedran dosbarthiadau a rhoi tegwch i benaethiaid i ganolbwyntio ar faterion
arweinyddiaeth mewn ysgolion cynradd.
1

3.2.2.

4.
4.1.

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithredu Strategaeth ‘Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant
Gwynedd’ ers ei mabwysiadu yn Ebrill 2009. O fewn y strategaeth hon nodir ffactorau i gefnogi’r
broses o adolygu dalgylchoedd neu sefyllfaoedd penodol. Gweler manylion y ffactorau hyn yn nes
ymlaen yn yr adroddiad (Rhan 5 – Gwerthuso Opsiynau).

SEFYLLFA BRESENNOL YSGOL LLANAELHAEARN
Mae niferoedd disgyblion Ysgol Llanaelhaearn wedi lleihau dros y blynyddoedd diwethaf. Gweler yn y graff
isod fod cwymp sylweddol wedi bod mewn niferoedd ers 2013. Er bod gan yr ysgol gapasiti o 47 (Derbyn i
Flwyddyn 6) a 6 o lefydd meithrin, y nifer uchaf sydd wedi bod ar gofrestr yr ysgol ers 1980 yw 42 o ddisgyblion
yn 2012. Ers hynny, mae’r niferoedd wedi lleihau yn flynyddol gyda 8 disgybl yn mynychu’r ysgol ym mis Medi
2019.
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4.2.

Niferoedd Meithrin - Blwyddyn 6

O ganlyniad i’r niferoedd isel presennol, mae’r ysgol mewn sefyllfa fregus ac o dan bwysau cyllidebol cynyddol,
yn benodol:
i. Mae niferoedd yr ysgol yn peri pryder. Ym Medi 2019, 8 o ddisgyblion oedd wedi eu cofrestru yn yr
ysgol.
ii. Mae maint y dosbarthiadau yn fychan – gydag un dosbarth o 3 ac un dosbarth o 5 disgybl.
iii. Mae rhagolygon yn dangos 7 o ddisgyblion yn 2020, 5 o ddisgyblion yn 2021, a 5 o ddisgyblion yn
2022.
iv. Nifer o lefydd gweigion – 83% o lefydd gweigion (39 Derbyn i Flwyddyn 6, a 6 o lefydd gweigion
Meithrin).
v. Mae Ysgol Llanaelhaearn yn derbyn swm ychwanegol i’r dyraniad arferol trwy’r polisi gwarchodaeth
lleiafswm staffio. Mae cyfanswm y swm ychwanegol hwn yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20 yn
£43,774. Nid oes ond digon o gyllid i gyflogi Pennaeth a chymhorthydd i’r dyfodol.
vi. Cost fesul disgybl Ysgol Llanaelhaearn yn y flwyddyn ariannol 2019/20 yw £12,671 (seiliedig ar
niferoedd Medi 2018, sef 11 disgybl), o gymharu â chyfartaledd Sirol cost y disgybl am yr un cyfnod
yn £3,884.
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vii.
5.
5.1.

Dengys data 2018 fod 39 o blant yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn gyda 28 ohonynt yn mynychu
ysgolion eraill.

GWERTHUSO OPSIYNAU
Yn ystod y cyfarfodydd lleol, cynigwyd a thrafodwyd nifer o fodelau posibl, yn benodol:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Gwneud dim (y ‘Status quo’)
Newid strwythur staffio
Sefydlu uned Arsylwi Blynyddoedd Cynnar yn yr ysgol
Ffederaleiddio yn ffurfiol gydag ysgol neu ysgolion eraill
Yr awdurdod i roi gwarant fod yr ysgol am fod ar agor am 5 mlynedd er mwyn rhoi cyfle i godi
niferoedd
Sefydlu clwb gofal plant ar safle’r ysgol
Caffi cymunedol yn yr ysgol
Cau yr ysgol, a'r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen.

Mae gwerthusiad o’r opsiynau hyn i’w gweld yn Atodiad A.
5.2.

Yn unol â strategaeth ‘Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’ ystyriwyd nifer o ffactorau wrth
werthuso’r opsiynau ar gyfer y sefyllfa, yn benodol:
i. Maint dosbarthiadau
ii. Niferoedd disgyblion
iii. Arweinyddiaeth a Staffio
iv. Y Gymuned
v. Adnoddau Ariannol
vi. Yr Iaith Gymraeg
vii. Ffactorau Daearyddol

5.3.

Bu i’r Corff Llywodraethu a budd-ddeiliaid perthnasol eraill gynnig mewnbwn a sylwadau wrth werthuso’r
opsiynau.

5.4.

Dylid nodi bod yr opsiwn a ddisgrifir uchod yn 5.1 (v) wedi ei gynnig gan y Corff Llywodraethol yn sgîl ei bryder
y bu i gyfarfod gyda Swyddogion Addysg, rhieni a Llywodraethwyr yr Ysgol yn ystod Gorffennaf 2016 arwain at
ostyngiad sylweddol mewn niferoedd disgyblion. Honnwyd fod sylwadau gan Swyddogion Addysg wedi arwain
at rieni benderfynu symud eu plant i ysgolion gyfagos.
Gwahoddwyd y Swyddogion Addysg i’r cyfarfod gan y Corff Llywodraethol yn sgil y ffaith nad oedd gan yr Ysgol
bennaeth mewn lle ar gyfer y mis Medi canlynol. Roedd hyn yn cynrychioli dwyster y sefyllfa ar y pryd gan na
ellid agor ysgol heb Bennaeth. Yn unol a’r drefn arferol, yr oedd yr Adran wedi hysbysebu swydd y Pennaeth
ddwy waith yn allanol, a dwy waith yn fewnol. Er hyn, ni chafwyd ymgeiswyr addas. Dyma oedd cyd-destun y
cyfarfod. Ar ddiwedd y cyfarfod, bu i nifer o rieni ofyn i’r Swyddogion Addysg beth fyddai’r drefn o
drosglwyddo plant i ysgol arall. Bu i’r Swyddogion eu hysbysu yn unol a’r drefn arferol.
Mae’r niferoedd wedi gostwng yn gyson ers 2012. Bu gostyngiad yn niferoedd o 42 yn 2012 i 26 y Gorffennaf
2016 a bu gostyngiad pellach i 20 erbyn Medi 2016. Ni ystyrir felly y gellir perthnasu’r cwymp mewn niferoedd
o ddisgyblion i sylwadau honedig Swyddogion Addysg ar ddiwedd un cyfarfod. Yn hytrach, yr oedd y cyfarfod
yn amlygu sefyllfa argyfyngus yr Ysgol bryd hynny ac o ganlyniad y gallasai sawl rhiant fod wedi dewis symud
eu plant gan nad oedd Pennaeth mewn lle ar gyfer Medi 2016. Bu’r Awdurdod yn gweithio gyda’r
Llywodraethwyr ers 2016 i geisio cynnal a chefnogi’r Ysgol.
Mae’n bwysig hefyd nodi na all yr awdurdod ymrwymo i beidio ac ymdrin a’r ysgol am 5 mlynedd. Byddai hyn
yn cynrychioli llyffethair anghyfreithlon ar ei hawliau statudol.
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5.5.

Yn dilyn y gwerthusiad daeth dau o’r opsiynau i’r amlwg fel y rhai a fyddai fwyaf hyfyw a realistig i gyfarch
sefyllfa’r ysgol, sef:
i.
ii.

Ffederaleiddio gydag ysgol neu ysgolion cyfagos
Cau ysgol Llanaelhaearn gyda’r disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen

Mae’r adroddiad hwn yn manylu ac yn ymhelaethu ar sefyllfa fregus yr ysgol a’r angen i gymryd camau pellach
i’w gyfarch. Tra bod yr opsiwn o gynnal y sefyllfa gyfredol wedi ei ystyried nid ydym o’r farn y byddai’n mynd
i’r afael â’r problemau sydd angen sylw.
5.6.

Roedd nifer o’r opsiynau eraill yn gwneud defnydd gwell o’r adeilad, megis sefydlu Uned Arsylwi Blynyddoedd
Cynnar, Agor Caffi neu Glwb Gofal Plant. Er hynny, nid oedd yr opsiynau yn cael eu hystyried fel rhai oedd yn
datrys y prif heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu wrth werthuso yn erbyn y ffactorau a nodwyd uchod yn 5.2
(gweler asesiad llawn yn Atodiad A).
ASESIADAU EFFAITH – RHAGDYBIAETH YN ERBYN CAU YSGOLION GWLEDIG

5.7.

Mae Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018 wedi cyflwyno trefniadau newydd, arbennig mewn perthynas ag
ysgolion gwledig, gan sefydlu rhagdybiaeth weithdrefnol yn erbyn cau. Nid yw hyn yn golygu na fydd ysgol
wledig byth yn cau ond bod rhaid i’r achos dros ei chau fod yn gryf, a bod pob opsiwn ymarferol arall wedi’u
hystyried yn gydwybodol. Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi ei dynodi yn ‘ysgol wledig’ at ddiben y Cod. Golyga
hyn fod rhaid dilyn cyfres fanylach o weithdrefnau a gofynion wrth lunio cynnig i gau.

5.8.

Yn ogystal â’r ffactorau sy’n berthnasol wrth ddatblygu unrhyw gynnig, mae’n rhaid hefyd cynnal asesiadau
penodol mewn perthynas a chynnig arfaethedig o’r math yma. Cynhaliwyd nifer o asesiadau yn unol â gofynion
y Cod, o’r opsiynau y credir y byddent yn mynd i’r afael â sefyllfa’r ysgol. Fel y nodwyd uchod, yr opsiynau hyn
oedd Ffederaleiddio neu gau yr ysgol.

5.9.

Asesiad o’r Effaith Debygol ar Ansawdd a Safonau Addysg (Atodiad B)
5.9.1.

Dengys yr Asesiad o’r Effaith Debygol ar Ansawdd a Safonau Addysg na fyddai ffederaleiddio yn
debygol o gael effaith ar sefyllfa bresennol yr ysgol yn y dyfodol agos gan fod trefniant anffurfiol o
gydweithio yn bodoli eisoes gydag ysgol arall, ac yn debygol o barhau o dan drefniant model ffederal.

5.9.2.

Yn ôl adroddiadau diweddaraf Estyn, byddai Ysgol Bro Plenydd yn cynnig addysg o ansawdd a safon
yn gyfatebol os nad gwell nag Ysgol Llanaelhaearn.

5.9.3.

Cafodd Ysgol Llanaelhaearn ei harolygu ddiwethaf ym mis Ebrill 2015, ble daethpwyd i’r casgliad mai
digonol oedd perfformiad presennol yr ysgol ynghyd a’r rhagolygon gwella. Cydnabyddir fod yr ysgol
wedi bod ar daith gwella ers cyfnod yr arolygiad, o dan arweinyddiaeth sawl pennaeth gwahanol.

5.9.4.

Yn 2019, gosodwyd yr ysgol yn y categori melyn o ran cefnogaeth a gallu’r ysgol i wella gan
Lywodraeth Cymru.

5.9.5.

Bu i Ysgol Bro Plenydd gael ei harolygu ddiwethaf ym mis Chwefror 2015, ble daethpwyd i’r casgliad
fod perfformiad presennol yr ysgol yn dda.

5.9.6.

Yn 2019, gosodwyd Ysgol Bro Plenydd y categori gwyrdd gan Lywodraeth Cymru o ran cefnogaeth a
gallu’r ysgol i wella.

5.9.7.

Cynigir yr ysgol amgen addysg o ansawdd cyfatebol fan lleiaf, gan gynnig mwy o brofiadau i
gydweithio a chymdeithasu gyda’u cyfoedion, ac yn galluogi’r disgyblion i fanteisio ar ystod o
brofiadau cwricwlaidd ac allgyrsiol. Gweler gwybodaeth perthnasol yn Atodiad B.
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5.10.

5.11.

5.12.

5.9.8.

Oherwydd cymhareb isel disgybl i blentyn sydd ar hyn o bryd yn Ysgol Llanaelhaearn, mae’r plant yn
gwneud cynnydd da.

5.9.9.

Byddai gwireddu’r cynnig hwn yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion gael eu haddysgu mewn grwpiau o
gyfoedion sydd a llawer llai o amrediad oedran a chyfle i wella profiad addysgiadol a chymdeithasol
y disgyblion, yn ddyddiol.

5.9.10.

Bydd anghenion unrhyw grwpiau agored i niwed, gan gynnwys plant ac anghenion dysgu
ychwanegol, yn cael ei asesu a’i weithredu yn unol â pholisi a gweithdrefnau’r awdurdod.

Asesiad o’r effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio
5.10.1.

Dengys yr Asesiad o’r effaith debygol ar wahanol drefniadau teithio na fyddai ffederaleiddio gydag
ysgol neu ysgolion eraill yn cael unrhyw effaith ar drefniadau teithio yr ysgol. Maent eisoes yn
ymweld ac Ysgol Chwilog yn wythnosol gan ddefnyddio bws mini Ysgol Llanaelhaearn, a rhagwelir y
byddai hyn yn parhau o dan drefniant o ffederaleiddio yn ffurfiol, boed hynny dwy ffederaleiddio
gydag Ysgol Chwilog, neu ysgol leol arall.

5.10.2.

Byddai’r opsiwn o gau’r ysgol yn golygu fod angen i ddisgyblion Ysgol Llanaelhaearn deithio yn bellach
i’w hysgol bob dydd. Gan fod yr ysgol amgen fwy na 2 filltir o’u cartrefi, bydd ganddynt hawl i gludiant
am ddim i’r ysgol amgen. Mae Ysgol Bro Plenydd wedi ei lleoli 3.6 milltir o Ysgol Llanaelhaearn, a
rhagwelir fod y daith oddeutu 5 munud bob ffordd mewn car neu fws, sydd o fewn y pellter rhesymol
y disgwylir i blant cynradd ei deithio i’w hysgol yn unol â’r ‘Strategaeth Addysg Gynradd o’r Ansawdd
Gorau i blant Gwynedd’ o 30 munud bob ffordd.

5.10.3.

Bydd cludiant i’r ysgol amgen yn cael ei gynnig yn unol â pholisi cludiant Cyngor Gwynedd.

5.10.4.

Mae asesiad o’r effaith debygol ar drefniadau teithio i’w weld yn Atodiad B.

Asesiad o’r effaith debygol ar y gymuned
5.11.1.

Cynhaliwyd asesiad o’r effaith debygol ar y gymuned, ble nodir na fyddai ffederaleiddio yn cael
effaith ar y gymuned, gan y byddai presenoldeb a gweithgarwch yr ysgol yn parhau yn y gymuned,
fel y sefyllfa bresennol.

5.11.2.

Byddai gwireddu’r cynnig i gau ysgol Llanaelhaearn ac addysgu’r disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, y
Ffôr, yn cael peth effaith negyddol ar gymuned Llanaelhaearn. Er nad oes defnydd cymunedol o
adeilad yr ysgol, y mae’r ysgol yn gwneud defnydd o’r ganolfan gymunedol leol, sef Canolfan y Babell.
Er hyn, yn 2018 roedd 7 o ddisgyblion oedd yn byw yn nalgylch Ysgol Llanaelhaearn eisoes yn
mynychu Ysgol Bro Plenydd, ac felly mae cyswllt rhwng yr ysgol a’r ardal ehangach eisoes.

5.11.3.

I liniaru’r effaith hyn, byddem yn annog cydweithio cymunedol rhwng Ysgol Bro Plenydd a chymuned
Llanaelhaearn, lle’n briodol.

Opsiynau eraill
5.12.1.

Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018 yn nodi enghreifftiau o opsiynau posibl y gallai fod yn
werth eu hystyried mewn sefyllfa o’r fath, a chafodd yr enghreifftiau hyn eu hystyried yn ychwanegol
i’r opsiynau yn adran 5 o’r adroddiad hwn, gyda sylwadau arnynt isod:
i.

Clystyru, cydweithio ag ysgolion eraill: mae Ysgol Llanaelhaearn yn cydweithio eisoes gydag
Ysgol Chwilog drwy drefniant y Pennaeth.
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ii.

iii.
iv.

Defnyddio’r ysgol fel canolfan gymunedol i gynnal a chefnogi ystod o wasanaethau cymunedol:
dengys yr asesiad o’r effaith debygol ar y gymuned fod amryw o gyfleusterau cymunedol ym
mhentref Llanaelhaearn eisoes. Yn ogystal, nid yw'r adeilad yn addas i wneud hyn heb ei
addasu.
Cydleoli gwasanaethau lleol o fewn yr ysgol i wrthbwyso costau cynnal: dengys nad oes galw
am ofod yn yr ardal gyda lleoliadau eraill gyda gofod ar gael ar osod.
Ystyried sefydlu ysgolion ar fwy nag un safle er mwyn cadw adeiladau: Ysgol Llanaelhaearn yn
unig sydd dan ystyriaeth yn yr adolygiad hwn, oherwydd y sefyllfa argyfyngus o niferoedd isel
yn berthnasol i Ysgol Llanaelhaearn.

OPSIYNAU RHESYMOL I’W YSTYRIED AR GYFER YR YSGOL
5.13.

5.14.

Ffederaleiddio gydag ysgol neu ysgolion cyfagos.
5.13.1.

Mae’r Cod yn nodi bod ffederaleiddio yn dod â manteision arbennig i ysgolion gwledig ac yn datgan
bod rhaid felly i gynigydd ddangos sut mae ffedereiddio wedi ei ystyried fel opsiwn. Dangoswyd gall
ffederaleiddio gynnig manteision i ysgolion gwledig mewn rhai sefyllfaoedd, yn benodol gan gryfhau
arweinyddiaeth a chyfleoedd gydweithio.

5.13.2.

O dan drefniant model ffederal ffurfiol, byddai Ysgol Llanaelhaearn yn cydweithio gydag ysgol neu
ysgolion lleol o dan un pennaeth (neu fwy) ac un corff llywodraethol. Byddai cyrff llywodraethol yr
ysgolion unigol yn cael eu diddymu a byddai un corff llywodraethu newydd yn cael ei greu ar gyfer y
ffederasiwn. Byddai hunaniaeth yr ysgolion dan sylw (yn cynnwys enw, ethos, a gwisg ysgol) yn
medru cael eu cadw neu eu newid i adlewyrchu’r ffederasiwn newydd. Mae’r model o ffederaleiddio
yn galluogi’r posibilrwydd o rannu staff, adnoddau, TG, adeiladau ac arbenigrwydd.

5.13.3.

Fodd bynnag, nid oedd yr opsiwn hwn yn ymateb i’r prif heriau y mae’r ysgol yn ei wynebu. Byddai
niferoedd yr ysgol yn parhau i fod yn isel, a maint y dosbarthiadau hefyd yn parhau i fod yn fychan.
Gweler mwy o fanylion yn Atodiadau A ac Ch.

5.13.4.

Ystyriwyd y posibilrwydd o ffederaleiddio gydag amrywiaeth o ysgolion cyfagos yn benodol Yr Eifl,
Bro Plenydd, Llangybi, Pentreuchaf a Chwilog.

5.13.5.

Gan fod niferoedd Ysgol Llanaelhaearn wedi cyrraedd sefyllfa argyfyngus gyda 8 disgybl ar y gofrestr,
dengys yr asesiad ffederaleiddio nad oedd manteision eglur i ysgolion eraill o ffederaleiddio gydag
Ysgol Llanaelhaearn.

5.13.6.

Nid oes tystiolaeth amlwg y byddai ffederaleiddio yn ffurfiol yn arwain at gynnydd mewn niferoedd.

5.13.7

Ystyrir felly nad hwn yw’r opsiwn gorau ar gyfer y sefyllfa yma.

Cau Ysgol Llanaelhaearn a’r plant i gael eu haddysgu mewn ysgol amgen.
5.14.1.

Mae’r model yma yn golygu cau Ysgol Llanaelhaearn a symud y disgyblion i’w haddysgu yn Ysgol Bro
Plenydd, Y Ffôr. Manylir y cynnig yma ymhellach yn yr adroddiad.

5.14.2.

Ystyriwyd mai Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr a fyddai’n cael ei henwi fel yr ‘ysgol amgen’ am sawl rheswm,
yn benodol:
i.
ii.
iii.

Mae’r ysgol sydd agosaf yn ddaearyddol at ysgol a chanol pentref Llanaelhaearn, sef Ysgol Yr
Eifl, Trefor, yn llawn. Ni fyddai’r ysgol yma yn gallu ymdopi gyda 8 o ddisgyblion ychwanegol.
Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr yw’r ysgol sydd ddaearyddol agosaf wedi hynny.
Mae’r ffordd i gyrraedd Ysgol Bro Plenydd o bentref Llanaelhaearn yn hwylus gyda chyswllt
cludiant cyhoeddus ac ni fyddai’r daith i gyrraedd ysgolion eraill cyfagos mor rhwydd o bentref
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iv.
5.14.3.
6.

Llanaelhaearn. Mae Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr, 3.6 milltir o Ysgol Llanaelhaearn, ac yn fwy na 2
filltir o holl gartrefi dalgylch Llanaelhaearn.
Gall Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr ymdopi gyda niferoedd ychwanegol o ddisgyblion, mae 30 o
lefydd gweigion gan gynnwys meithrin yno ar hyn o bryd (cyfrifiad Medi 2019).

Yn dilyn hyn, cynigir ymestyn dalgylch ysgol Bro Plenydd i gynnwys dalgylch Ysgol Llanaelhaearn ar
gyfer y dyfodol.

YR OPSIWN A FFEFRIR
O’r modelau ystyriwyd, yr opsiwn gaiff ei ffafrio ar gyfer ymgynghoriad pellach yw’r model o gau Ysgol
Llanaelhaearn a throsglwyddo’r disgyblion i Ysgol Bro Plenydd yn Y Ffôr. Mae’r opsiwn hwn yn cael ei ffafrio
am y rhesymau canlynol:

6.1.

Maint dosbarthiadau
6.1.1.

6.2.

Dim ond dau ddosbarth sydd yn Ysgol Llanaelhaearn. Un dosbarth gyda 3 disgybl ac un dosbarth gyda
5 disgybl. Cyfartaledd maint dosbarthiadau Ysgol Bro Plenydd yw 23. Byddai trosglwyddo i Bro
Plenydd yn golygu fod y plant yn cael eu haddysgu mewn dosbarthiadau maint mwy addas a gyda
chyfoedion.

Niferoedd disgyblion
6.2.1.

Mae’r rhagamcanion diweddaraf, yn seiliedig ar gyfrifiad Medi 2019, yn dangos y bydd niferoedd
Ysgol Llanaelhaearn yn gostwng i 5 disgybl erbyn Medi 2022, fel y dengys yn y tabl isod:

Tabl 1 – Amcangyfrifon niferoedd Ysgol Llanaelhaearn
Medi 2019
Amcangyfrif Medi 2020
Amcangyfrif Medi 2021
Amcangyfrif Medi 2022

M
0
0
0
0

D
0
0
0
0

1
3
0
0
0

2
0
3
0
0

3
2
0
3
0

4
0
2
0
3

5
2
0
2
0

6
1
2
0
2

Cyfanswm
8
7
5
5

6.2.2.

Mae gan Ysgol Llanaelhaearn 39 (83%) o lefydd gweigion (Derbyn – Blwyddyn 6). Mae 23 (25%) o
lefydd gweigion yn Ysgol Bro Plenydd. Wrth gynnwys capasiti a niferoedd Meithrin y ddwy ysgol, mae
gan Ysgol Llanaelhaearn 45 (85%) o lefydd gweigion ac Ysgol Bro Plenydd 30 (29%) o lefydd gweigion.

6.2.3.

Mae 68 o ddisgyblion (Derbyn-Blwyddyn 6), a 6 o ddisgyblion Meithrin yn mynychu Ysgol Bro Plenydd
yn bresennol. Dengys rhagamcanion Ysgol Bro Plenydd y bydd 65 o ddisgyblion (Derbyn-blwyddyn 6)
a 9 o ddisgyblion blwyddyn Meithrin yn yr ysgol ym Medi 2022. Mae niferoedd yn Ysgol Bro Plenydd
yn fwy cadarn a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

6.2.4.

Gyda 23 o lefydd gweigion (a 7 o lefydd gwag ar gyfer y Meithrin), mae gan Ysgol Bro Plenydd ddigon
o gapasiti ar gyfer niferoedd presennol y ddwy ysgol, ac am y dair mlynedd nesaf.

6.2.5.

Ar hyn o bryd, gyda capasiti o 492, mae 170 (35%) o lefydd gweigion yn yr ardal (ysgolion
Llanaelhaearn, yr Eifl, Bro Plenydd, Llangybi, Pentreuchaf a Chwilog). Byddai gweithredu y cynnig
hwn yn lleihau’r nifer o lefydd gweigion yr ardal i 117 (27%).
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6.3.

6.4.

Arweinyddiaeth a staffio
6.3.1.

Mae Ysgol Llanaelhaearn yn cyflogi un athro cynradd llawn amser a chymhorthydd llawn amser. Hyd
at bedwar diwrnod yr wythnos, mae’r athro cynradd yn arddel rôl pennaeth safle ac yn derbyn y
lwfans rheolaethol.

6.3.2.

Dros y bedair blynedd diwethaf, mae Ysgol Llanaelhaearn wedi bod a thri pennaeth gwahanol, gyda
dau o’r tri pennaeth yn arwain ysgolion eraill, ac un ohonynt yn bennaeth a oedd eisoes wedi
ymddeol. Cyn hyn, yr oedd gan yr ysgol bennaeth llawn amser.

6.3.3.

Yn 2017/18, roedd Ysgol Llanaelhaearn yn rhannu pennaeth gydag Ysgol Garndolbenmaen. O Fedi
2018 ymlaen, mae’r pennaeth wedi cytuno i fod yn bennaeth ar Ysgol Chwilog yn ogystal ac felly mae
Ysgol Llanaelhaearn yn rhannu pennaeth gyda dwy ysgol gynradd arall – yr unig enghraifft o
bennaeth ar dair ysgol yng Ngwynedd. Mae’r pennaeth yn treulio un diwrnod yr wythnos yn arwain
Ysgol Llanaelhaearn.

6.3.4.

Yn ogystal â phennaeth, mae gan Ysgol Bro Plenydd ddau athro a phedwar cymhorthydd.

Adnoddau Ariannol
6.4.1

6.5.

Dyrennir cyfanswm o £431,000 i’r ddwy ysgol yn y flwyddyn ariannol 2019/2020. Mae amrediad cost
y disgybl rhwng yr ysgolion; £12,671 yn Ysgol Llanaelhaearn a £4,118 yn ysgol Bro Plenydd.
Cyfartaledd Sirol cost y disgybl y cyfnod hwn yw £3,884.

Ysgol

Dyraniad 2019/20

Llanaelhaearn
Bro Plenydd

£139,000
£292,000

Cost y disgybl (seiliedig ar
niferoedd Medi 2018)
£12,671 (11 disgybl)
£4,118 (66 disgybl)

Cyfraniad polisi gwarchodaeth
lleiafswm staffio
£43,744
-

6.4.2.

Mae Ysgol Llanaelhaearn wedi derbyn £43,744 o gyfraniad y polisi gwarchodaeth lleiafswm staffio
eleni. Mae hyn yn gwarantu pennaeth a chymhorthydd (mewn ysgolion gyda llai na 15 o blant). Mae
strwythur staffio presennol yr ysgol, sef athro, cymhorthydd a rhannu pennaeth, yn golygu y byddai
Ysgol Llanaelhaearn heb unrhyw newidiadau yn wynebu diffyg cyllidebol yn seiliedig ar y niferoedd
presennol a’r rhagamcanion i’r dyfodol.

6.4.3.

Rhagwelir y byddai arbedion o £100,518 y flwyddyn drwy gau ysgol Llanaelhaearn a’r disgyblion
presennol i gael eu haddysgu yn ysgol Bro Plenydd, y Ffôr. Amcangyfrifir y byddai costau cludiant ar
gyfer yr 8 disgybl oddeutu £11,400 ac felly byddai’r arbedion net arfaethedig wedi ystyried y costau
cludiant oddeutu £89,118. Pe byddai angen darparu cludiant ar gyfer plant y dalgylch i gyd yn y
dyfodol yna byddai’r costau cludiant yn cynyddu i oddeutu £25,000 a’r arbedion net arfaethedig yn
debygol o fod yn £75,518 y flwyddyn.

6.4.4.

Bydd unrhyw arbedion mewn costau refeniw eu cadw ym maes Ysgolion Gwynedd.

Amgylchedd Dysgu
6.5.1.

Mae gan Ysgol Bro Plenydd gapasiti ar gyfer y disgyblion presennol, ac mae’r adeilad o ansawdd gwell
na Ysgol Llanaelhaearn. Nodir asesiad cyflwr diweddaraf yr Adran Eiddo fod categori cyflwr ysgol
Llanaelhaearn yn ‘B’ tra bod ysgol Bro Plenydd yn ‘A’.

6.5.2.

Mae’r ddwy ysgol yn ysgolion cymunedol ac yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg.
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6.6.

6.7.

6.8.

7.
7.1.

Y Gymuned:
6.6.1.

Nodir Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018 fod angen cynnal asesiad effaith cymunedol fel rhan o
unrhyw gynnig i ad-drefnu ysgolion. Cwblhawyd astudiaeth effaith cymunedol ar yr opsiynau
rhesymol i ddatrys prif heriau yr ysgol.

6.6.2.

Gweler asesiad o’r effaith debygol ar y gymuned yn atodiad B.

6.6.3.

Noda’r asesiad o’r effaith debygol ar y gymuned y byddai peth effaith negyddol o ran cau’r ysgol.
Ond, nodir fod 7 o ddisgyblion sydd yn byw yn nalgylch Llanaelhaearn yn mynychu Ysgol Bro Plenydd
ar hyn o bryd, ac felly, mae cyswllt eisoes rhwng yr ysgol a’r ardal ehangach.

6.6.4.

Mae’r asesiad cymunedol yn nodi fod yr ysgol yn ymwneud â chymuned Llanaelhaearn, er nad oes
defnydd o adeilad yr ysgol gan y gymuned ar hyn o bryd. Bydd trafodaethau yn cael eu cynnal er
mwyn trafod y posibilrwydd fod gweithgarwch cymunedol Ysgol Bro Plenydd yn cynnwys cymuned
Llanaelhaearn.

Yr Iaith Gymraeg
6.7.1.

Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018 yn nodi bod angen cynnal asesiad effaith ar yr Iaith
Gymraeg fel rhan o unrhyw gynnig i ad-drefnu ysgolion. Mae’r asesiad hwn i’w weld yn atodiad B.

6.7.2.

Nodir yr asesiad ardrawiad ieithyddol (atodiad B) na ragwelir effaith negyddol ar yr iaith Gymraeg
drwy wireddu’r cynnig, yn bennaf gan:
i. Fod yr ysgol amgen yn cynnig addysg cyfrwng Cymraeg, fel y mae’r disgyblion yn ei dderbyn yn
Ysgol Llanaelhaearn.
ii. Mae ystadegau cyfrifiad 2011 ar gyfer ward Llanaelhaearn yn dangos fod 74% o’r boblogaeth yn
siarad Cymraeg, gyda 80% o boblogaeth Abererch yn siarad Cymraeg.
iii. Dengys ystadegau PLASC Ionawr 2019 fod 54% o ddisgyblion Ysgol Llanaelhaearn yn siarad
Cymraeg yn rhugl yn y cartref a 83% o ddisgyblion Bro Plenydd.

Ffactorau Daearyddol
6.8.1.

Drwy gau Ysgol Llanaelhaearn a throsglwyddo disgyblion i’w haddysgu yn Ysgol Bro Plenydd, ni
ragwelir byddai angen i unrhyw ddisgybl deithio pellter afresymol i gyrraedd safle addysgol, sef mwy
na 30 munud un ffordd, yn unol â’r ‘Strategaeth Addysg o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’.

6.8.2.

Rhagwelir na fyddai teithio i’r ysgol yn ychwanegu mwy na 5 munud un ffordd i amser teithio
presennol y dysgwyr.

6.8.3.

Byddai cludiant yn cael ei ddarparu yn unol â Pholisi Cludiant Ysgolion y Sir.

GOBLYGIADAU’R CYNNIG
Dalgylchoedd mynediad i Ysgolion
7.1.1.

Yn sgil yr opsiwn a ffefrir byddai dalgylch Ysgol Bro Plenydd yn cynnwys dalgylch yr ysgol yn
bresennol, a hefyd dalgylch presennol Ysgol Llanaelhaearn.
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Map 1: Sefyllfa bresennol dalgylchoedd yr ardal

Map 2: Dalgylch Ysgol Bro Plenydd os fydd newid

7.2.

Cludiant
7.2.1.

7.3.

Fel nodir uchod yn 6.8, petai’r opsiwn a ffefrir yn cael ei weithredu byddai disgyblion sydd yn byw o
fewn ddalgylch Ysgol Llanaelhaearn yn derbyn cludiant yn unol â Pholisi Cludiant Cyngor Gwynedd.

Ystyriaethau staffio
7.3.1.

Petai cymeradwyaeth i’r cynnig, byddai goblygiadau staffio yn arwain at ddiswyddiadau.
Ymgynghorir yn benodol a staff a chynrychiolwyr yr Undebau fel rhan o’r cyfnod ymgynghori
statudol. Mae Cyngor Gwynedd wedi datblygu polisi staffio manwl, ar y cyd a Undebau Llafur a
phenaethiaid. Bydd rhaid i unrhyw ddiswyddiadau o ganlyniad i’r cynnig hwn gyd-fynd a’r polisi
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hwnnw. Bydd cyfathrebu clir ac agored yn chwarae rhan greiddiol mewn gweithredu unrhyw
gynigion.
8.
8.1.

YSTYRIAETHAU ERAILL
Cod Trefniadaeth Ysgolion 011/2018
8.1.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Bydd unrhyw broses yn cael ei gynnal yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru (Cod Trefniadaeth
Ysgolion 011/2018).

Cydraddoldeb
8.2.1.

Mae polisïau a threfniadau mewn lle a fyddai yn sicrhau fod y cynnig yn ystyried ac yn cyd-fynd ag
hawliau cyfartal.

8.2.2.

Cynhaliwyd asesiad cydraddoldeb ar yr opsiynau, sydd yn rhoi sylw i elfennau cydraddoldeb
gwahanol megis hil, rhyw, anabledd, iaith, crefydd neu gred ac oedran.

8.2.3.

Bu i’r asesiad cydraddoldeb nodi pwysigrwydd hyrwyddo cyfleoedd cyfartal yn gadarnhaol yn sgil y
cynnig a bod mesurau mewn lle i sicrhau na fydd camwahaniaethu anghyfreithiol ac aflonyddu. Mae
trefniadau mewn lle yn ogystal fydd yn monitro ac yn adolygu’r sefyllfa.

8.2.4.

Gweler yr Asesiad Cydraddoldeb yn Atodiad B.

Trafodaethau diweddar ynglŷn â’r angen am dai ar gyfer pobl leol yn ardal Llanaelhaearn.
8.3.1.

Tynnwyd ein sylw at y ffaith fod prynhawn agored yn cael ei gynnal ar y 23ain Hydref 2019 yng
nghanolfan y Babell i geisio adnabod os oes angen am dai marchnad agored, tai fforddiadwy a/neu
dai cymdeithasol ar gyfer pobl leol yn ardal Llanaelhaearn. Trefnwyd gan yr Hwylusydd Tai Gwledig.

8.3.2.

Yn ddarostyngedig i dderbyn caniatâd cynllunio ffurfiol, mae posibilrwydd o adeiladu hyd at 15 o dai
ar safle arfaethedig (manylion yn Atodiad C).

8.3.3.

Pe byddai 15 o dai yn cael eu hadeiladu yn y dyfodol, yn unol â fformiwla canllawiau cynllunio
(Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol), gall hyn arwain at oddeutu 6 (15x0.4) o blant oed cynradd
i’r stad arfaethedig, ac felly gellir amcangyfrif y byddai oddeutu 6 o blant a fyddai’n mynychu Ysgol
Llanaelhaearn, neu ysgol leol arall, yn ddarostyngedig ar ddewis rhieni pe byddai’r datblygiad yn
mynd yn ei flaen.

8.3.4.

Pe byddai 6 o blant ychwanegol yn mynychu Ysgol Llanaelhaearn, byddai’r niferoedd yn cynyddu i
14, (neu 13 o Fedi 2020) a byddai’r ysgol yn parhau i fod mewn sefyllfa argyfyngus o ganlyniad i
niferoedd isel.

Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol
8.4.1.

Cynhaliwyd asesiad Llesiant ar yr opsiynau gan ystyried amcanion lles Cyngor Gwynedd.

8.4.2.

Mae gan yr Adran Addysg rôl i hyrwyddo nodau llesiant y Ddeddf ymysg disgyblion y sir drwy ei
weithgareddau a’i brosiectau. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i
wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Fel rhan o’r ddyletswydd
mae’r Cyngor wedi cyhoeddi amcanion llesiant sy’n amlinellu sut y bydd yn gwella llesiant yn “Cynllun
Gwynedd 2018-2023”.

8.4.3.

Yn dilyn ystyriaeth ac asesiad yn unol â gofynion y ddeddf llesiant, deuir i’r casgliad fod y cynnig yn
bodloni 7 nod llesiant y Ddeddf, ynghyd ag amcanion llesiant y Cyngor. Bydd y cynnig hwn yn caniatáu
i ni ymateb i a diwallu anghenion y plant heddiw, ac hefyd cryfhau eu llesiant i’r dyfodol. Bydd y
cynnig arfaethedig yn sicrhau fod plant yr ardal yn cael eu haddysgu ar safle sy’n addas ac mewn
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cymdeithas naturiol Gymraeg, gan gynyddu cyfleon o gymdeithasu a chydweithio gydag eraill a rhoi
cyfle teg iddynt ffynnu ymysg eu cyfoedion.
8.4.4.
9.

Gweler Asesiad Llesiant yn Atodiad B.

CAMAU NESAF AC AMSERLEN

9.1.

Os bydd y Cabinet yn penderfynu symud ymlaen gyda’r argymhelliad yn yr adroddiad hwn bydd rhaid cynnal
cyfnod o ymgynghoriad statudol yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a Chod
Trefniadaeth Ysgolion 011/2018. Rhagwelir y byddai’r cyfnod hwnnw yn cael ei gynnal yn yr wythnosau nesaf.

9.2.

Bydd adroddiad pellach wedyn yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet yn adrodd ar ganlyniadau’r cyfnod ymgynghori
statudol. Bydd yn ofynnol wedyn i’r Cabinet gloriannu’r ymgynghoriad ac, yn amodol ar farn y Cabinet bryd
hynny, penderfynir a ddylid cyhoeddi Rhybudd Statudol ai peidio. Os cyhoeddir Rhybudd Statudol, bydd cyfnod
o fis i unrhyw un gynnig gwrthwynebiad i’r cynnig sef y ‘Cyfnod Gwrthwynebu’. Yn dilyn y cyfnod hwnnw
cyflwynir adroddiad pellach i’r Cabinet am benderfyniad terfynol. Bydd yr adroddiad hwnnw’n cynnwys
crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a dderbyniwyd ynghyd ag ymatebion iddynt.

10. BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Y Swyddog Monitro:
Mae cynnwys yr adroddiad yma wedi bod yn destun cyngor cyfreithiol gan y Gwasanaeth Cyfreithiol.
Dim sylwadau pellach o safbwynt priodoldeb.
Y Pennaeth Cyllid:
Mae rhesymau amlwg (gan gynnwys rhai ariannol) yn cefnogi'r cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn.
Cadarnhaf fod y ffigyrau ariannol sydd yn rhan 4.2 a 6.4 o'r adroddiad ac yn rhan 6 o Atodiad A unai yn wir gostau
cywir, neu yn amcangyfrifon teg (lle’n briodol). Byddai sefydlu’r drefniadaeth newydd (cau Ysgol Llanaelhaearn, a
darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr) yn arbed £100,518 llai anghenion cludiant ychwanegol
(amcangyfrifir ar hyn o bryd oddeutu £25,000), sy’n golygu arbedion net blynyddol o tua £75,518 (fel nodir yng
nghymal 6.4.3 o’r adroddiad).
Yr Aelod Lleol:
Gofid a siom i mi ydi’r sefyllfa sydd yn bodoli yn Ysgol Llanaelhaearn, Ysgol sydd yn darparu addysg o safon uchel iawn
i blant y dalgylch.
‘Rwyf yn derbyn fod nifer disgyblion sydd ar y gofrestr wedi gostwng i lefel bryderus iawn, ac felly bod y gôst o
ddarparu’r addysg yn uwch na chyfartaledd y Sir.
Fel sydd eisoes wedi ei ddweud, mae nifer o ffactorau sydd wedi arwain at y sefyllfa bresennol, ac fel a ddwedwyd gan
Gadeirydd y Llywodraethwyr wrth y cyfarfodydd a gynhaliwyd yn y Pentref , ynghyd ag mewn llythyr i’r Adran Addysg
ar y 15fed o Fedi, un or prif bethau sydd wedi arwain at gwymp o 60% mewn nifer y plant dros y 3 blynedd diwethaf
yw sylwadau a wnaed mewn cyfarfod yn yr Ysgol yn ystod Mis Gorffennaf 2016 gan swyddogion yr Adran Addysg
ynglŷn a dyfodol yr Ysgol pryd hynny. Yn dilyn y sylwadau hynny bu i nifer o’r rhieni symud eu plant o’r ysgol. Yn wir
rhaid dweud fod nifer o’r rhai oedd ar fwrdd llywodraethol yr Ysgol wedi symud ei plant i ysgolion eraill yn dilyn y
sylwadau a wnaed gan y swyddogion yn y cyfarfod hynny. Heb os nac oni bai dyma oedd y prif ‘gatalyst’ am ddirywiad
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yn y nifer plant dros y cyfnod diwethaf. Credaf fod y llythyr gan y Cadeirydd yn eich ffeil. Fe welwch ei fod wedi gwneud
cais i gael gwarant i’r Ysgol am gyfnod o 5 mlynedd er mwyn ceisio adfer y rhifau a chodi hyder rhieni i ddanfon eu
plant i’r ysgol. Cais a gafodd ei wrthod.
Teimlai y llywodraethwyr ei bod yn bwysig fod Aelodau y Cabinet yn cael y ffeithiau ar cefndir yn gyflawn cyn
penderfynu dyfodol yr ysgol felly maent wedi gofyn i mi gynnwys y sylwadau yn fy ddarpariad i chi.
Fel yr wyf eisoes wedi datgan, mae Ysgol Llanaelhaearn yn Ysgol fechan, Hapus, ac yn rhoi addysg arbennig o dda i’r
plant, mae adroddiadau diweddar yn cadarnhau hyn.
Bydd yn ddiwrnod trist iawn os bydd yr Ysgol yn cau, a chredaf y byddai yn cael effaith hir dymor ar yr ymgais i adfywio
a Datblygu y gymuned, denu teuluoedd o’r Newydd (gyda plant) i fyw yn y pentref. Fel y gwyddoch o’r adroddiadau
ynghlwm i’r cais yma, mae cynllun i geisio cael datblygiad o 15 o dai cymdeithasol Newydd yn y Pentref. Mae’n debygol
y byddai cau yr ysgol yn dylanwadu ar benderfyniad rhai o ddarpar deuluoedd.
Hyderaf y bydd yr ymgynghoriad statudol yn un teg a thrylwyr a gobeithiaf y bydd rhyw fodd i achub Ysgol fechan
Llanaelhaearn.

Atodiadau:
Atodiad A:

Cymhariaeth o nodweddion y modelau yn erbyn ffactorau y strategaeth.

Atodiad B:

Asesiadau Effaith:
-

Asesiad Effaith debygol ar Ansawdd a Safonau Addysg
Asesiad Effaith debygol ar drefniadau teithio
Asesiad Effaith debygol ar y Gymuned
Asesiad Effaith Ieithyddol
Asesiad Llesiant
Asesiad Cydraddoldeb

Atodiad C:

Llythyr a thaflen am ddiwrnod agored parthed datblygiad tai posibl

Atodiad Ch:

Pecyn cefndirol gan gynnwys cyflwyniadau a chofnodion y cyfarfodydd lleol.
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TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET
CYNGOR GWYNEDD

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet:

5 Tachwedd 2019

Dyddiad y bydd y penderfyniad yn dod i rym ac y gweithredir
arno, oni bai bo’r penderfyniad yn cael ei alw i mewn yn unol ag
adran 7.25 o Gyfansoddiad Cyngor Gwynedd

20 Tachwedd
2019

PWNC
Eitem 6:YSGOL LLANAELHAEARN

PENDERFYNIAD
Cytunwyd i gychwyn cyfnod o ymgynghori statudol yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf
Safonau Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ar y cynnig arfaethedig i gau Ysgol
Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffor, ar
y 1af Medi 2020.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD
Y rheswm dros ofyn am ganiatâd i ymgynghori ar sail y cynnig a ffafrir yw’r angen i gyfarch
sefyllfa fregus yr ysgol. Mae cwymp sylweddol mewn niferoedd wedi bod yn ddiweddar
sydd wedi arwain at sefyllfa argyfyngus gyda 8 disgwyl ar y gofrestr, a dengys
rhagamcanion y bydd cwymp pellach gyda 5 disgybl ar y gofrestr erbyn 2021.

DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL AC UNRHYW OLLYNGIADAU
PERTHNASOL A GANIATAWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol.

UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN GWNEUD Y PENDERFYNIAD
Ymgynhorwyd â’r Aelod Lleol a thrafodwyd gyda budd-ddeiliaid lleol.
Ymgynghorwyd â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr
adroddiad.

