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Rhagair
Mae Cyngor Sir Penfro yn gyfrifol am hyrwyddo safonau addysgol uchel ac am
gyflwyno addysg gynradd ac uwchradd effeithlon. Mae cael yr ysgolion cywir yn
y lleoedd cywir a sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dysgwr yn yr 21ain ganrif yn
her sy’n wynebu cynghorau ledled Cymru.
Mae bodloni’r her hon yn cynnwys adolygu’r nifer a’r math o ysgolion sydd gan y
Cyngor yn ei ardal ac asesu p’un a yw’r defnydd gorau’n cael ei wneud o’u
hadnoddau a’u cyfleusterau ai peidio.
Mae’r Cyngor yn adolygu ei ddarpariaeth ar sail:
 Ansawdd a dyfodol cynaliadwyedd darpariaeth addysgol
 Digonolrwydd a hygyrchedd lleoedd ysgol
 Cyflwr, addasrwydd a safon adeiladau ysgol
 Gwerth am arian
Mae’r Adroddiad Ymgynghorol hwn yn amlinellu’r ymgynghoriad statudol a
gynhaliwyd ynglŷn â’r achos dros newid mewn perthynas ag ymestyn ystod
oedran Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru St. Florence er
mwyn derbyn disgyblion tair oed rhan-amser. Yn ychwanegol, cofnodir yr holl
ymatebion a ddaeth i law yn ystod y cyfnod ymgynghori, ynghyd â chrynodeb o
bob un o’r materion a godwyd gan ymgynghoreion.
Bydd corff llywodraethol Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru
St. Florence yn ystyried yr Adroddiad Ymgynghorol hwn, a ph’un a ddylid
cyhoeddi Hysbysiad Statudol ai peidio.
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1. Cyflwyniad
Mae gan Gyngor Sir Penfro ddyletswydd statudol i sicrhau lleoedd ysgol
digonol ac addas yn ei ardal a phennu p’un a yw’n gwneud y defnydd gorau
o’r adnoddau a’r cyfleusterau i gyflwyno’r cyfleoedd y mae plant yn eu
haeddu.
Yn ei gyfarfod ar 20 Gorffennaf 2017, bu Cyngor Sir Penfro yn ystyried
adroddiad y Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion mewn perthynas â chais gan
gorff llywodraethol Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru St.
Florence am rinweddau ymestyn ystod oedran yr ysgol er mwyn derbyn
disgyblion tair oed.
O ganlyniad i’r adroddiad hwn, roedd penderfyniad y Cyngor Sir fel a ganlyn:

Y dylai’r Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion gael ei awdurdodi i gynnal
ymgynghoriad statudol ar y cynnig i wneud addasiad
rheoleiddiedig i Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng
Nghymru St. Florence er mwyn derbyn disgyblion tair oed rhanamser.
Cynhaliwyd ymgynghoriad â Chyfarwyddwr Addysg Esgobaeth Tyddewi
rhwng 21 Gorffennaf 2017 a 25 Awst 2017. Ystyriwyd sylwadau’r Esgobaeth
gan gorff llywodraethol yr ysgol yn ei chyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Hydref
2017. Yn y cyfarfod hwn, rhoddwyd awdurdod i’r Cyfarwyddwr Plant ac
Ysgolion gynnal ymgynghoriad cyffredinol (statudol) ar y cynnig uchod.
Cynhaliwyd yr ymgynghoriad statudol dilynol yn ystod y cyfnod rhwng 17
Hydref 2017 a 5 Rhagfyr 2017.
Mae’r ddogfen hon yn cynrychioli cyfrifoldeb y Cyngor Sir fel rhan o Ddeddf
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 i gyhoeddi Dogfen
Ymgynghorol. Mae’r ddogfen hon:
 Yn crynhoi pob un o’r materion a godwyd gan ymgynghoreion;
 Yn ymateb i’r materion hyn trwy egluro neu wrthwynebu’r pryderon
gyda rhesymau i’w cefnogi, lle bo’n briodol, ac
 Yn amlinellu barn Estyn am rinweddau cyffredinol y cynnig.

1

2. Dosbarthu’r Adroddiad Ymgynghorol
Bydd yr Adroddiad Ymgynghorol hwn yn cael ei ddosbarthu i’r canlynol:
Cyrff Llywodraethol,
rhieni/gofalwyr/gwarcheidwaid, staff
a disgyblion/Cynghorau Ysgol:
 Ysgol Wirfoddol a Reolir St.
Florence
 Ysgol Gynradd Gymunedol
Sageston
 Ysgol Wirfoddol a Reolir Maenorbŷr
 Ysgol Gynradd Gymunedol
Saundersfoot
Cyfarwyddwr Addysg – Esgobaeth
Menefia
Gweinidogion Cymru
 Angela Burns AC – Etholaeth
 Simon Thomas AC – Rhanbarthol
 Joyce Watson AC – Rhanbarthol
 Eluned Morgan AC – Rhanbarthol
 Neil Hamilton AC - Rhanbarthol
 Simon Hart AS






Ysgol Wirfoddol a Reolir Dinbych-ypysgod
Ysgol Hafan y Môr
Ysgol Gatholig Sant Teilo
Ysgol Gynradd Gymunedol
Stepaside

Cyfarwyddwr Addysg – Esgobaeth
Tyddewi
Estyn
 Undeb Cenedlaethol yr Athrawon
(NUT)
 NASUWT
 UCAC
 ATL
 NAHT
 ASCLE
 UNSAIN
 GMB
Uned Drafnidiaeth y Cyngor Sir

ERW – Consortiwm Addysg
Rhanbarthol
Comisiynydd Heddlu a Throseddu
Dyfed Powys
Darparwyr meithrin annibynnol:
 Meithrinfeydd/Cylchoedd Chwarae
Dydd Cofrestredig
 Gwarchodwyr Plant Cofrestredig
Aelodau’r Cyngor Sir:
Y Cynghorwyr P Kidney, J Preston, P
Rapi, J Williams

Y Cynghorau Cymuned canlynol: St.
Florence, Penalun, East Williamston
Partneriaeth Gofal Plant a Phobl Ifanc –
Grŵp y Blynyddoedd Cynnar, Gofal
Plant a Dysgu
Awdurdodau cyfagos:
Cyngor Sir Gâr a Chyngor Sir
Ceredigion

Yn ychwanegol, bydd yr adroddiad hwn yn cael ei ddosbarthu i’r holl
ymgynghoreion sydd wedi gofyn yn benodol i gael gwybod ei fod ar gael.
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3. Trefniadau’r Ymgynghoriad
3.1
Trefniadau Cyffredinol
Cyhoeddwyd y Ddogfen Ymgynghorol ar 17 Hydref 2017; roedd y dyddiad hwn
yn cynrychioli dechrau’r cyfnod ymgynghori statudol hefyd. Daeth y cyfnod
ymgynghori i ben ar 5 Rhagfyr 2017. Dosbarthwyd y Ddogfen Ymgynghorol /
anfonwyd y dolenni at yr holl ymgynghoreion statudol a restrir ar dudalen 3 y
ddogfen honno.
Trefnwyd bod y Ddogfen Ymgynghorol ar gael ar wefan y Cyngor Sir, yn
www.sir-benfro.gov.uk/dweudeichdweud.
3.2
Ymgynghoriad ag Esgobaeth Tyddewi
Yng ngoleuni ei statws ysgol wirfoddol, cynhaliwyd ymgynghoriad â
Chyfarwyddwr Addysg Esgobaeth Tyddewi. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad hwn
cyn cyhoeddi’r Ddogfen Ymgynghorol, a phenderfyniad y cynigiwr (y corff
llywodraethol) i fwrw ymlaen i ymgynghori. Caniatawyd cyfnod ymgynghori o 28
diwrnod at y diben hwn.
Mae’r Esgobaeth o’r farn fod ymestyn ystod oedran St. Florence “yn ddatblygiad
pwysig a fydd yn helpu i gynnal addysg gynradd yn yr ardal”.

4. Gohebiaeth yr Ymgynghoriad
4.1

Nifer a Phroffil yr Ymatebion a ddaeth i law

Derbyniwyd cyfanswm o 45 ymateb gan y gymuned, fel a ganlyn:
Ymatebion y Gymuned
Corff Llywodraethol Ysgol Wirfoddol a
Reolir St. Florence
Cyngor Ysgol
Estyn
CYFANSWM

42
1
1
1
45

Rhoddir proffil yr ymatebwyr isod, ac mae’n adlewyrchu’r holl ddisgrifiadau a
roddir. Mae’r proffil hwn yn dangos rôl ymatebwyr fel rhan o’r ymgynghoriad, a
gallai ddangos rolau lluosog, e.e. rhiant, staff a phreswylydd lleol; o ganlyniad,
nid yw’r cyfanswm gyfwerth â chyfanswm nifer yr ymatebion a dderbyniwyd.
Rhiant cyn-ysgol
Rhieni
Llywodraethwyr
Preswylwyr
Staff
3

5
27
3
17
5

4.2
Ymateb gan Estyn
Mae’r Cyngor Sir wedi derbyn ymateb manwl i’r cynnig gan Estyn. Mae ei
gasgliad cyffredinol ynglŷn â’r cynnig fel a ganlyn:
Datblygwyd y cynnig yn unol â rhaglen y Cyngor i wella’i ddarpariaeth addysgol a
rhoi dechrau gwerthfawr mewn addysg i blant.
Mae Estyn o’r farn fod y cynnig yn debygol o gynnal safon bresennol y
ddarpariaeth blynyddoedd cynnar yn yr ardal o leiaf.
Mae’r ymateb llawn i’r cynnig gan Estyn ynghlwm yn ATODIAD A.

5. Ymatebion i’r Ymgynghoriad
5.1
Cyffredinol
O ran yr ymatebion a ddaeth i law gan y gymuned, a ble dewisodd ymatebwyr
ddefnyddio’r ffurflen ar-lein neu gopi caled a ddarparwyd, gofynnwyd iddynt
ymateb i un cwestiwn er mwyn pennu pa un o’r datganiadau canlynol oedd yn
adlewyrchu eu barn orau:
Nodwch pa un o’r canlynol sy’n adlewyrchu eich barn ar y cynnig (h.y. i ymestyn
yr ystod oedran i dderbyn disgyblion tair oed rhan-amser yn Ysgol Wirfoddol a
Reolir St. Florence)
Mae’r canfyddiadau fel a ganlyn:
Dydw i ddim yn teimlo’n gryf un ffordd neu’r
llall
Rydw i’n cefnogi’r cynnig
Dydw i ddim yn cefnogi’r cynnig
Wedi gadael yn wag
CYFANSWM

Cyfanswm
Nifer
%
1
2.4
39
1
1
42

92.8
2.4
2.4

Mae’n glir o’r ymatebion a ddaeth i law fod cefnogaeth aruthrol i’r cynnig ac mae’r
sylwadau a ddaeth i law fel rhan o’r ymgynghoriad yn adlewyrchu hyn. Mae prif
themâu’r sylwadau a ddaeth i law fel a ganlyn:




Mae’r cynnig yn darparu cydraddoldeb ag ysgolion eraill sy’n gallu derbyn
disgyblion yn 3 oed; mae’n bwysig cael darpariaeth yn lleol ar gyfer y
blynyddoedd cynnar;
Mae’n cadw plant lleol yn eu hysgol leol; mae’n dda ar gyfer pentref St.
Florence a’r gymuned leol;
Llai o aflonyddwch i blant gan nad oes rhaid iddynt symud rhwng
darparwyr y blynyddoedd cynnar cyn dechrau’r ysgol;
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Mae’r cynnig yn dda ar gyfer rhieni sy’n gweithio’n lleol a dylai leihau
costau gofal plant;
Mae Ysgol Wirfoddol a Reolir St. Florence yn darparu amgylchedd da ar
gyfer plant ifanc, ac mae ei hymagwedd at les a disgyblion sy’n gymwys
am Brydau Ysgol Am Ddim yn nodwedd gref yno.

Mae’r rhestr o’r holl sylwadau a ddaeth i law yn ystod y cyfnod ymgynghori
ynghlwm fel Atodiad B.

5.2

Materion a godwyd gan Estyn

Dangosir casgliad cyffredinol Estyn ym Mharagraff 4.2; ymddengys nad oes
unrhyw faterion ychwanegol yn codi o’i ystyriaeth i’r cynnig.
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ATODIAD A

6

7

8

ATODIAD B
Ysgol Wirfoddol a Reolir St. Florence
Cynnig i Ymestyn Ystod Oedran i Dderbyn Disgyblion Tair Oed Rhan-amser
Gohebiaeth a dderbyniwyd fel rhan o ymgynghoriad statudol
Cyf.

Sylwadau

2

Ydw, rydw i’n credu y byddai hyn yn fuddiol iawn. Mae’n ymddangos bod pob un o’r ysgolion eraill yn yr ardal yn derbyn plant o oedran
cynharach, felly pam ddylai ein hysgol ni fod yn wahanol? Mae digonedd o blant yn y pentref a allai ddechrau sy’n mynd i ysgolion eraill gan na
allant ddechrau yn Ysgol St. Florence nes eu bod yn 4 oed.

3

Byddai’r cynnig yn wych i bentref St. Florence yn ogystal â’r ysgol... bydd ymestyn y pentref fwyfwy yn wych i deuluoedd hen a newydd allu
manteisio.

5

Byddai’n ychwanegiad i’w groesawu i’r ysgol a’r gymuned ehangach. Mae’r ysgol yn cynnig amgylchedd hyfryd ar gyfer plant ifanc.

6

Mae gen i 6 o blant, ac mae 4 ohonynt wedi/yn mynychu Ysgol Wirfoddol a Reolir St. Florence. Mae gen i 2 o blant sy’n 3 a 2 oed gartref ar hyn
o bryd. Bydd fy mhlentyn sy’n 3 oed yn troi’n 4 oed ymhen rhai wythnosau a gall ddechrau amser llawn yn Ysgol St. Florence ym mis Ionawr.
Mae hi’n fwy na pharod ar gyfer yr ysgol. Bydd fy mhlentyn sy’n 2 oed yn troi’n 3 oed ym mis Ionawr, ac mae’n bendant angen iddo fynd i’r
ysgol yn rhan-amser cyn gynted ag y bo modd. Mae ysgolion eraill yn derbyn plant yn 3 oed, felly maen nhw’n gwneud cynnydd cyflymach na
phlant nad ydyn nhw’n gallu dechrau nes eu bod yn 4 oed. Fe wnes i ystyried eu rhoi mewn ysgolion lleol eraill, ond penderfynais aros nes eu
bod yn 4 oed a mynychu Ysgol Wirfoddol a Reolir St. Florence gan ein bod eisoes yn byw yn y pentref ac mae fy mhlant eraill yn mynd yno’n
barod. Mae nifer o blant yn y pentref sy’n mynychu ysgolion cyfagos oherwydd y rheol 4 oed, sy’n drueni. Mae llawer o fabanod/plant ifanc yn y
pentref yr ydw i’n gwybod y byddan nhw’n mynychu Ysgol Wirfoddol a Reolir St. Florence os caiff yr oedran ei ostwng i 3. Mae’n ysgol gyfeillgar
leol wych gyda staff gwych.

8

Pe bai hyn wedi bod ar waith pan oedd fy nau blentyn yn dechrau’r ysgol, bydden i wedi eu cofrestru yn St. Florence. Mynychodd y ddau
ohonyn nhw’r cylch chwarae, a chael amser rhagorol yno.

9

Mae angen hyn 100% yn St. Florence. Rydym wedi colli cymaint o blant i ysgolion lleol eraill am nad oedd gennym ni’r cyfleuster hwn. Mae
angen i ni gefnogi ein hysgol bentref.
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Rydw i’n credu ei bod yn bwysig cefnogi hyn i ymestyn oes y pentref, ac annog trigolion i aros yn St. Florence yn hytrach na mynd â phlant
allan o’r pentref.

14

Bydd yr ysgol yn elwa’n fawr os byddan nhw’n derbyn plant 3 oed. Bydd hyn nid yn unig yn helpu teuluoedd lleol, ond yn rhoi hwb mewn
addysg a hyder i blant ifanc. Bydd trefnu bod yr ysgol yn agored i blant 3 oed yn annog teuluoedd lleol i gadw eu plant yn eu hardal leol.

16

Pam Ddim??
A wnewch chi fwrw ymlaen â’r cynllun, os gwelwch yn dda?

18

Mae hon yn ysgol wych, ac mae’n creu ymdeimlad gwirioneddol o gymuned yn St. Florence. Mae cynnydd a lles disgyblion yn nodwedd gref.

20

Gobeithio y bydd ymestyn yr ystod oedran yn denu mwy o blant i’r ysgol a bydd yn sicrhau ein bod yn cadw ysgol yn St. Florence.

21

Byddai’r cynnig o fudd i’r ysgol trwy gynyddu niferoedd y myfyrwyr o bosibl. Byddai disgyblion sy’n dechrau’n 3 oed yn elwa trwy gael llai o
aflonyddwch na dechrau gyda darparwr arall, ac wedyn gorfod symud. Mae’r rhan fwyaf o ysgolion eraill yn yr ardal yn derbyn plant tair oed ac
mae St. Florence dan anfantais am nad yw’n gallu gwneud hynny ar hyn o bryd.

22

Mae angen y ddarpariaeth hon yn yr ardal yn fawr
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24

Rydw i’n cytuno â’r cynnig, ac yn ei gefnogi. Rydw i’n teimlo y byddai’n cael effaith gadarnhaol ar yr ysgol yn gyffredinol. Mae gen i blant ifanc,
ac oherwydd yr oedran presennol, rydw i wedi ystyried rhoi fy mhlant mewn ysgol arall oherwydd yr oedran dechrau gan fy mod yn poeni y
byddai eu symud yn tarfu arnyn nhw. Yn ffodus, rydw i’n cael llawer o gymorth gan fy nheulu ond pe na bawn i’n cael cymorth, gallai hyn fod
wedi digwydd.

25

Oherwydd nad oes gan yr ysgol ddarpariaeth ar gyfer plant 3 oed, maen nhw’n colli plant “yn y dalgylch” gan fod rhieni’n mynd â nhw i ysgolion
sy’n cynnig cyfleusterau ar gyfer plant 3 oed.

26

Rydw i’n teimlo bod y plant dan anfantais o beidio â chael darpariaeth feithrin ar hyn o bryd, a’u bod yn dechrau St. Florence yn 4 oed pan allen
nhw fod yn dechrau yn 3 oed pe bai darpariaeth feithrin ar waith. Gan nad yw’r ddarpariaeth cyn-ysgol agosaf ar gael yn New Hedges mwyach,
fel ysgol, gallen ni ddarparu’r cyfleuster hwn ar gyfer ein plant os a phryd y bydd statws yr ysgol yn newid. Ar hyn o bryd, rydw i’n teimlo bod
cael oedran derbyn hwyrach yn eu rhoi dan anfantais, o gymharu ag ysgolion lleol eraill.
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27

Rydw i’n credu bod y newidiadau arfaethedig yn hanfodol ar gyfer dyfodol hirdymor yr ysgol. Bydd yn arwain at gyflawniad gwell ar gyfer y plant
gan y byddant yn dechrau’r ysgol yn iau. Mae angen edrych ar lefelau staffio yn ofalus gan fod dosbarth y cyfnod sylfaen eisoes yn darparu ar
gyfer 3 neu 4 grŵp blwyddyn ar y tro.

28

Rydw i’n teimlo bod rhaid darparu addysg ran-amser ar gyfer plant tair oed! Bydd o fudd i’r plant yn yr ardal leol a’r ysgol.

29

Bydd dosbarth meithrin o 3 oed ymlaen yn yr ysgol yn gwella llif y plant i’r ysgol, bydd yn cynyddu niferoedd y disgyblion, ac yn cynnig i rieni
lleol y ddarpariaeth gofal plant am ddim y mae ganddynt hawl iddi. Bydd galluogi plant i ddechrau yn yr ysgol yn 3 oed yn hwyluso eu
datblygiad a’u trosglwyddiad i addysg amser llawn.

30

Rydw i’n cytuno’n gryf â’r cynnig gan y bydd yn galluogi teuluoedd St. Florence i elwa ar addysg yn dair oed yn eu hardal leol. Bydd yn galluogi
disgyblion i wneud ffrindiau â’u cyfoedion sy’n byw yn y pentref, a bydd yn helpu atal colli disgyblion posibl i ysgolion lleol eraill sy’n cynnig
mynediad at addysg i blant tair oed.

31

Mae wir angen darpariaeth ers tro.
Dylid rhoi hyn ar waith ar unwaith!
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33

Fel y Pennaeth, rydw i’n credu’n gryf y bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol ar y gymuned. Bydd y ddarpariaeth gynyddol ar gyfer plant 3
oed yn yr ardal yn galluogi’r ysgol i gynyddu ei niferoedd trwy roi dewis teg i rieni, yn enwedig i rieni sy’n gweithio yn y gymuned nad oes
ganddynt ddewis ond dod o hyd i ddarpariaeth arall. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae canran y disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am
ddim wedi codi’n gyson. Mae’r bwlch rhwng cyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim a disgyblion nad ydynt yn gymwys
am brydau ysgol am ddim yn codi yn y Cyfnod Sylfaen. Rydw i’n credu bod hyn yn rhannol am nad yw disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol
am ddim yn manteisio ar ddarpariaeth cyn eu bod yn 4 oed, a’u bod dan anfantais cyn iddynt ddechrau’r ysgol. Mae hyn yn ei gwneud yn anos i
staff gau’r bwlch cyrhaeddiad yn yr amser cyfyngedig.
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35

Byddai derbyn plant 3 oed yn helpu cymaint o rieni sy’n gweithio sy’n talu llawer o arian am ofal plant. Byddai plant yn elwa ar fod mewn lleoliad
addysg flwyddyn yn gynharach hefyd.
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Rydw i’n croesawu’r cynnig hwn gyda’r ddealltwriaeth y bydd cynnydd mewn safonau a darpariaeth. Gan y bydd cynnydd yn niferoedd y
disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen, hoffwn weld staff ychwanegol yn cael eu recriwtio i sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn parhau i allu ffynnu yn
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amgylchedd yr ysgol; yn y meysydd dysgu (maent yn cyflawni islaw cyfartaledd y sir ar hyn o bryd) ac mewn datblygiad personol a
chymdeithasol.
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Bydd hyn yn gadarnhaol i’r ysgol o ran sicrhau dyfodol tymor hwy – gan ddenu mwy o ddisgyblion. Mae hyn yn bwysig i’r ysgol a chanfyddiadau
darpar rieni o’r tymor hwy – does neb eisiau anfon eu plentyn i ysgol os oes amheuaeth ynglŷn â’r tymor hwy. Bydd diwylliant yr ysgol yn
ymdopi’n haws â disgyblion iau – caiff ymagwedd feithringar a chefnogol iawn ei hyrwyddo ar draws yr ysgol, sydd wedi’i sefydlu’n dda gyda
staff a disgyblion. Mae cyfleusterau’n cael eu datblygu a fydd yn darparu ar gyfer disgyblion iau – mae amgylcheddau dan do ac allanol wedi
gwella’n sylweddol dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf.
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Syniad da iawn.

SF1

SF2

Cyfarfu’r Cyngor Ysgol i drafod y cynnig i ymestyn ystod oedran yr ysgol o 4-11 oed i 3-11 oed. Fe wnaethant wrando ar y rhesymau o blaid ac
yn erbyn y cynnig a daethant i’r casgliad yr hoffent i ddisgyblion 3 oed fynychu Ysgol St. Florence oherwydd …
(geiriau’r disgyblion eu hunain)
 Byddai’n well i ddisgyblion ddod i’r ysgol yn iau i’w galluogi i gael mwy o addysg.
 Hoffem i fwy o blant fynychu o’r pentref gan ein bod yn teimlo nad ydym yn eu hadnabod yn dda iawn.
 Byddai’n arbed amser teithio.
 Mae’n galluogi i ni wneud mwy o ffrindiau.
 Nid ydym bob amser yn adnabod y plant yn ein pentref.
 Mae gennym leoedd dros ben.
 I roi mwy o ddewis i rieni a phlant.
 Mwy o addysg a mwy o ddewis
 Bydd yn cryfhau ein cymuned
 Cymorth i rieni sy’n gweithio.
Ysgrifennaf ar ran corff llywodraethol Ysgol St. Florence i ychwanegu at y ffurflen ar-lein ynglŷn â newid statws ein hysgol i gynnwys y pwyntiau
canlynol:




Bydd yn rhoi dewis ysgol i rieni trwy alluogi plant i fynychu Ysgol St. Florence yn 3 oed, nid yn 4 oed, sef y drefn ar hyn o bryd.
Mae digon o le ar gyfer plant meithrin yn yr adeilad heb wneud newidiadau strwythurol.
Bydd yn lleihau’r bwlch rhwng plant sy’n cael prydau ysgol am ddim a’r rheiny nad ydynt yn cael prydau ysgol am ddim trwy roi cyfle
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iddynt fynychu’r ysgol flwyddyn yn gynharach.
Bydd targedau’n cael eu bodloni’n gynharach, a bydd plant yn cyrraedd y lefelau disgwyliedig erbyn diwedd y Cyfnod Sylfaen.
Gan y bydd mwy o blant yn mynychu’r ysgol, bydd ymdeimlad cryfach o gymuned yn y pentref.
Gan mai ysgol eglwysig yw St. Florence, bydd rhieni’n gallu dewis anfon eu plant i ysgol sydd ag ethos eglwysig cryf ar gyfer eu plant
meithrin.
Gan fod yr ysgol yng nghanol y pentref, gall y rhan fwyaf o rieni gerdded i’r ysgol, ac mae hyn felly’n annog cynaliadwyedd a ffordd iach
o fyw.
Gan nad oes unrhyw ddarpariaeth feithrin arall yn lleol ar hyn o bryd, bydd St. Florence yn cynnig cyfle i rieni anfon eu plant i’r ysgol yn
3 oed, ac felly’n cael mynediad i’r Cyfnod Sylfaen flwyddyn yn gynharach na’r drefn bresennol. Nid yw hyn ar gael iddynt ar hyn o bryd,
sy’n eu rhoi dan gryn anfantais.

Rydw i’n gobeithio bod yr uchod yn cefnogi ein hachos dros newid statws Ysgol St. Florence o 4 oed i 3 oed.
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