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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 21 ain 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 Ymgynghori hwn yn amlinellu’r ymgynghoriad statudol a wnaed
ar yr achos o blaid gwneud newidiadau i’r ddarpariaeth addysg gynradd yn
Hwlffordd. Yn ogystal, caiff yr holl ymatebion a ddaeth i law yn ystod cyfnod yr
ymgynghoriad eu cofnodi, ynghyd â chrynodeb o bob mater a godwyd gan yr
ymgyngoreion. Yn cyd-fynd â’r rhain y mae eglurhad o unrhyw bryderon neu
wrthodiad (fel y bo’n briodol).
Bydd Cyngor Sir Penfro yn ystyried yr Adroddiad Ymgynghori hwn yn ei gyfarfod
ar 10 Mai 2018.
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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.
Ymgymerwyd â gwaith ymgysylltu rhagarweiniol ynghylch cyfeiriad y
ddarpariaeth addysg gynradd yn Hwlffordd yn y dyfodol yn ystod misoedd
Mai a Mehefin 2016, ac adroddwyd canfyddiadau’r gwaith hwnnw i’r Cyngor
Sir ym mis Rhagfyr 2016. Yn sgil ystyried amryw faterion ac ar ôl ymgynghori
ag Esgobaeth Tyddewi, yn ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr 2017, cymeradwyodd y
Cyngor ddechrau’r ymgynghoriad statudol.

Roedd penderfyniad Cyngor Sir Penfro ar 14 Rhagfyr 2017 fel a ganlyn:
a)

Y dylid nodi ymateb Esgobaeth Tyddewi

b)

Y dylid awdurdodi’r Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion i gynnal
ymgynghoriad cyffredinol yn gyfan gwbl ar y cynnig i
derfynu Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey ac Ysgol
Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Hwlffordd a
sefydlu ysgol gymunedol 3-11 newydd gan defnyddio
safleoedd ac adeiladau presennol y ddwy Ysgol – dylid rhoi
hyn ar waith ym mis Ionawr 2019.

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad statudol dilynol yn ystod y cyfnod rhwng 7
Chwefror 2018 a 23 Mawrth 2018.
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.
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2. Dosbarthu’r Adroddiad Ymgynghorol
Bydd yr Adroddiad Ymgynghorol hwn yn cael ei ddosbarthu i’r canlynol:
Cyrff Llywodraethol/Cyrff Llywodraethol Dros Dro, Rhieni/Gofalwyr/Gwarcheidwaid
a Staff::
 Ysgol GG Mount Airey
 Ysgol Glan Cleddau
 Ysgol WR Hwlffordd
 Ysgol Portfield
 Ysgol GG Fenton
 Ysgol Syr Thomas Picton
 Ysgol GG Prendergast
 Ysgol WR Tasker Milward
 Ysgol WG Sant Marc
 Ysgol Caer Elen
 Ysgol Gatholig Mair Ddifrycheulyd
 Ysgol Uwchradd WR Hwlffordd
Cyfarwyddwr Addysg – Esgobaeth
Cyfarwyddwr Addysg – Esgobaeth
Menefia
Tyddewi
Gweinidogion Cymru
Estyn
 Paul Davies AC – Etholaeth
 Undeb Cenedlaethol yr Athrawon
(NUT)
 Simon Thomas AC – Rhanbarthol
 NASUWT
 Joyce Watson AC – Rhanbarthol
 UCAC
 Eluned Morgan AC – Rhanbarthol
 ATL
 Neil Hamilton AC - Rhanbarthol
 NAHT
 Stephen Crabb AS
 ASCLE
 Y Cyngh. TD Evans (Portfield)
 UNSAIN
 Y Cyngh. T Tudor (Y Castell)
 GMB
 Y Cyngh. L Frayling (Garth)
 Y Cyngh. A Tudor (Prendergast)
 Y Cyngh. D Bryan (Priordy)
 Y Cyngh. J Cole (Pont Fadlen)
ERW – Consortiwm Addysg
Uned Drafnidiaeth y Cyngor Sir
Rhanbarthol
Comisiynydd Heddlu a Throseddu
Cyngor Tref Hwlffordd
Dyfed Powys
Cyngor Cymuned Pont Fadlen
Darparwyr meithrin annibynnol:
Gofal Plant a Phartneriaeth Pobl Ifanc –
Grŵp y Blynyddoedd Cynnar, Gofal
 Meithrinfeydd/Cylchoedd Chwarae
Plant a Dysgu
Dydd Cofrestredig
 Gwarchodwyr Plant Cofrestredig
Cymunedau yn Gyntaf Sir Benfro
 Bwrdd Iechyd Hywel Dda
 SNAP Cymru
 Y Gymdeithas Genedlaethol
Awtistiaeth
Cyngor Sir Gâr
Cyngor 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 7 Chwefror 2018; roedd y dyddiad hwn
yn cynrychioli dechrau’r cyfnod ymgynghori statudol hefyd. Daeth y cyfnod
ymgynghori i ben ar 23 Mawrth 2018. 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
Cyfarfodydd â Rhanddeiliaid
Trefnwyd y cyfarfodydd canlynol â rhanddeiliaid:
Staff a Llywodraethwyr
Dydd Llun 29 Ionawr – Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd
Dydd Mawrth 30 Ionawr – Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey
Cyfarfodydd Cymunedol
Dydd Llun 5 Chwefror – Archifdy Sir Benfro
Dydd Iau 8 Chwefror – Archifdy Sir Benfro
Sesiynau “Galw Heibio” mewn Ysgolion
Dydd Llun 5 Mawrth – Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey
Dydd Gwener 9 Mawrth – Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd
Dydd Gwener 16 Mawrth – Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey
3.3
Ymgynghoriad ag Esgobaeth Tyddewi
Oherwydd statws Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd fel Ysgol Wirfoddol a Reolir
yr Eglwys yng Nghymru, ymgynghorwyd â Chyfarwyddwr Addysg Esgobaeth
Tyddewi. Gwnaed hyn cyn cyhoeddi’r Ddogfen Ymgynghorol a phenderfyniad y
Cyngor i fwrw ymlaen â’r ymgynghoriad. Caniatawyd cyfnod ymgynghori o 28
diwrnod at y diben hwn.
Ym marn yr Esgobaeth, “rydym yn deall manteision addysgol sefydlu ysgol
newydd i ddisgyblion 3-11 oed yn lle’r ysgol fabanod gynradd a’r ysgol wirfoddol
a reolir iau bresennol yn llwyr. Er na allwn gefnogi naill ai gynnig a) neu b) yn
weithgar, ni fyddwn ychwaith yn gwrthwynebu’r cynigion yn ffurfiol…”.
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4. Gohebiaeth yr Ymgynghoriad
4.1

Nifer a Phroffil yr Ymatebion a ddaeth i law

Daeth cyfanswm o 85 ymateb i law trwy’r ddolen ar y we, ffurflenni ymateb
cyffredinol a ffurflenni ymateb “addas i ddisgyblion”, negeseuon e-bost a
llythyron. Dyma’r dadansoddiad:
Dolen ar y we / copïau papur o
ffurflenni
Llythyron / negeseuon e-bost
Cynghorau Ysgol
CYFANSWM

82
1
2
85

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
Staff
Llywodraethwyr
Preswylwyr
Dim dynodiad
Iechyd/Cyngor/sefydliadau
eraill

Ysgol Mount
Airey
5
31
6
6
13
21

Ysgol
Hwlffordd
3
19
6
9
10
13

Arall
1
8
1
4
3
3

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:
“Mae’r cynigiwr wedi amlinellu’n addas fanteision ac anfanteision posibl y cynnig i
gau Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey ac Ysgol Iau Wirfoddol a Reolir yr
Eglwys yng Nghymru Hwlffordd, ac agor ysgol newydd i ddisgyblion 3-11 oed ar
safleoedd y ddwy ysgol flaenorol. Ym marn Estyn, mae’r cynnig o leiaf yn
debygol o gynnal safonau presennol yr addysg yn yr ardal”.
Mae’r ymateb llawn i’r cynnig gan Estyn ynghlwm yn ATODIAD A.
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5. Ymatebion i’r Ymgynghoriad
5.1
Consensws cyffredinol
Lle’r oedd ymatebwyr wedi dewis defnyddio’r ffurflen ar-lein neu gopi papur a
ddarparwyd, gofynnwyd iddynt ymateb i nifer bach o gwestiynau er mwyn sefydlu
pa un o’r datganiadau canlynol a oedd yn adlewyrchu’u barn orau. Mae’r
canfyddiadau fel a ganlyn:
5.1.1 Dangoswch ba un o’r canlynol sy’n adlewyrchu’ch barn am y cynnig:
Cau Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys
yng Nghymru Hwlffordd a sefydlu ysgol newydd i ddisgyblion 3-11 oed gan
ddefnyddio safleoedd yr ysgolion presennol.

Nid wyf yn teimlo’n gryf y naill ffordd neu’r
llall
Rwy’n cefnogi’r cynnig
Nid wyf yn cefnogi’r cynnig
Wedi gadael yn wag

Cyfanswm
Nifer
%
12
14%
59
11
0
82

72%
14%

Mae’n siomedig nodi lefel gymharol isel yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn, yn
enwedig o gofio bod gan y cynnig botensial i effeithio ar gynifer o bobl. Fodd
bynnag, mae’n amlwg o’r ymatebion a ddaeth i law fod cefnogaeth i’r cynnig.
Mae rhestr o’r holl sylwadau a ddaeth i law yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad
wedi’i hatodi yn ATODIAD B. Gwnaed dadansoddiad ansoddol o’r sylwadau hyn
ac mae’n datgelu nifer o faterion, y mae rhestr fanwl ohonynt isod, ynghyd ag
ymatebion priodol yr Awdurdod. Nod y dadansoddiad fu cael gwybod, dehongli a
chyflwyno amgyffrediad y cyhoedd ynghylch y cynnig, a hynny mor ffyddlon â
phosibl. Rhoddwyd yr un pwys i bob sylw, dim ots pwy wnaeth y sylw na
graddau’r cynnwys.
Mae’r ohebiaeth a ddaeth i law yn datgelu nifer o faterion a godwyd gan
ymgyngoreion. Mae’r rhain yn adlewyrchu cefnogaeth a meysydd o bryder, ac
maent wedi’u rhestru isod.
5.2

Sylwadau o blaid y cynnig
 Mae’r cynnig yn rhesymegol a dyma’r dilyniant naturiol i’r ddwy ysgol;
teimlir bod disgyblion mewn ysgolion babanod ac iau ar wahân o dan
anfantais o gymharu â disgyblion eraill mewn lleoliadau 3-11 oed;
 Bydd y cynnig yn rhoi mwy o gyfle am strwythur gwell, gyda pholisïau
unigol ar draws yr ystod oedran ac, felly, dulliau mwy cyson i bob
disgybl;
 Bydd dod â chryfderau’r ddwy ysgol ynghyd yn creu ysgol â
darpariaeth o ansawdd uchel; gorau po gyntaf y bydd hyn yn digwydd
er mwyn gwella safonau;
5

 Bydd ysgol fwy yn caniatáu iddi ymdopi’n well â chyllid anwadal a dylai
fod yn fwy effeithlon;
 Mae’n hanfodol bod darpariaeth y Ganolfan Adnoddau Dysgu’n cael ei
chadw yn yr ysgol;
 Mae angen cadw’r Pennaeth presennol;
 Mae cydnabyddiaeth y bydd uno yn galluogi buddsoddiad yn y dyfodol
ac y byddai un safle ar gyfer yr ysgol yn well; fodd bynnag, mae angen
i unrhyw adeilad newydd fod gerllaw un o safleoedd presennol yr
ysgolion.
5.3

Sylwadau yn erbyn y cynnig:
 Mae’r ysgolion yn iawn fel y maen nhw – nid oes angen newid ac ni
welaf unrhyw synnwyr yn y cynnig; gwariwch yr arian ar wella’r
ysgolion presennol;
 Byddai cynnwys Fenton yn y cynnig yn synhwyrol hefyd – ysgol
newydd ar un safle.
 Dylai’r ysgolion aros ar wahân hyd nes bod adeilad newydd ar un safle
wedi’i sicrhau;
 Mae ymddygiad wedi dirywio ym Mount Airey oherwydd bod y
Pennaeth yn gorfod goruchwylio dwy ysgol – ni all ysgol ffynnu heb
bresenoldeb Pennaeth drwy’r amser;
 Anhapus â’r syniad y bydd plant yn cael eu cludo o'r naill safle i’r llall
ar gyfer digwyddiadau’r ysgol.

5.4

Opsiynau eraill a gynigiwyd
 Cadw’r sefyllfa sydd ohoni a defnyddio’r arian i wella’r ysgolion
presennol;
 Cau Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd ac ymestyn ystod oedran
Ysgol Gynradd Mount Airey i 3-11 oed;
 Os defnyddir safle Ysgol Syr Thomas Picton ar gyfer Ysgol Uwchradd
Wirfoddol a Reolir Hwlffordd, adeiladu ysgol gynradd newydd ar safle
Tasker Milward;
 Ehangu Ysgol Gynradd Mount Airey a’i defnyddio fel safle unigol;
 Cadw’r sefyllfa sydd ohoni hyd nes bydd ysgol newydd wedi’i
hadeiladu;
 Cadw’r sefyllfa sydd ohoni ond penodi Pennaeth newydd i Ysgol
Wirfoddol a Reolir Hwlffordd.

Pryderon / Sylwadau
Mae’n hanfodol bod darpariaeth y
Ganolfan Adnoddau Dysgu’n cael
ei chadw yn yr ysgol.

Ymateb yr Awdurdod i’r Pryderon a Godwyd
Bydd gan yr ysgol newydd Ganolfan Adnoddau Dysgu, wedi’i
harwain gan y sir, ar gyfer disgyblion ag anghenion cymhleth ac
fe’i sefydlir gyda hyd at 18 lle. Y Cyngor fydd yr Awdurdod
Derbyn ar gyfer y Ganolfan; fodd bynnag, bydd yn cytuno ar feini
prawf derbyn clir ar gyfer y Ganolfan gyda’r ysgol er mwyn
pennu priodoldeb y ddarpariaeth adnoddau ar gyfer disgyblion
penodol ag ADY.
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Pryderon / Sylwadau
Mae angen cadw’r Pennaeth
presennol.

Cydnabyddir y bydd uno yn
caniatáu am fuddsoddi yn y dyfodol
ac y byddai un safle ysgol yn well;
fodd bynnag, mae angen i unrhyw
adeilad newydd fod gerllaw un o
safleoedd yr ysgolion presennol.
Cadw’r sefyllfa sydd ohoni – ni
welaf synnwyr yn y cynnig.
Byddai cynnwys Ysgol Gynradd
Fenton yn y cynnig wedi bod yn
synhwyrol.
Dylai’r ysgolion aros ar wahân hyd
nes bod adeilad newydd ar un safle
wedi’i sicrhau. Dylai’r arian
fyddai’n cael ei wario ar adeiladu
ysgol newydd gael ei wario ar
wella’r ysgolion presennol.

Mae ymddygiad wedi dirywio ym
Mount Airey oherwydd bod y
Pennaeth yn gorfod goruchwylio
dwy ysgol – ni all ysgol ffynnu heb
bresenoldeb Pennaeth drwy’r
amser.

Ymateb yr Awdurdod i’r Pryderon a Godwyd
Y corff llywodraethol dros dro fydd yn gyfrifol am staffio’r ysgol
newydd arfaethedig. Os cymeradwyir y cynnig, bydd corff
llywodraethol dros dro yn cael ei benodi ac un o’i ddyletswyddau
cyntaf fydd penderfynu ar ei drefniadau ar gyfer penodi
pennaeth.
Cydnabyddir mai ysgol ar un safle fyddai’n well a gellir ystyried
bod y cynnig yn gam cyntaf angenrheidiol tuag at fuddsoddiad
yn y dyfodol. Hefyd, cydnabyddir y byddai angen lleoli ysgol
newydd yn briodol o ran y dalgylch y mae bwriad i’r ysgol ei
wasanaethau. Bydd opsiynau safle priodol yn cael eu hystyried
yn fanwl fel rhan o waith datblygu unrhyw achos busnes dilynol.
Mae’r Achos dros Newid ar gyfer y cynnig wedi’i amlinellu ym
Mharagraff 5.1.1 y Ddogfen Ymgynghorol.
Mae Aelodau’r Cyngor wedi ystyried cynnwys Ysgol Gynradd
Gymunedol Fenton fel rhan o’r cynnig yn y gorffennol ond ni
chafodd ei gefnogi.
Mae’r ddwy ysgol eisoes yn cydweithredu’n sylweddol o
ganlyniad i drefniadau’r brifathrawiaeth weithredol. Bydd y
cynnig yn adeiladu ar hyn ac yn arwain at endid ysgol
gymunedol 3-11 oed unigol.
Bydd buddsoddiad cyfalaf yn gysylltiedig ag endid yr ysgol
newydd yn dibynnu ar gyflwyno a chymeradwyo achosion
busnes manwl; bydd angen i’r rhain gyfiawnhau buddsoddiad o’r
fath yn glir. Mae’n debygol y bydd gwella cyflwr safleoedd yr
ysgolion presennol yn un o’r opsiynau sy’n cael eu hystyried yn
rhan o’r broses hon.
Caiff y mater hwn sylw digonol yn yr adroddiad yn dilyn
arolygiad Estyn o’r ysgol ym mis Hydref 2017; fe’i disgrifir fel a
ganlyn: “…mae diffyg disgwyliadau cyson uchel ar gyfer
ymddygiad ar draws pob dosbarth wedi arwain at darfu mynych
ar lefel isel ymhlith ychydig ddisgyblion Blwyddyn 1 a 2 sy’n cael
effaith negyddol ar ddysgu disgyblion eraill”.
Mae’r ysgol yn cael cymorth gan swyddogion rhanbarthol a
swyddogion yr Awdurdod Lleol i wella ymddygiad a sicrhau bod
ganddi bolisïau a gweithdrefnau priodol ar waith i gynorthwyo’r
ysgol i ddelio ag ymddygiadau sy’n herio.

Cau Ysgol Wirfoddol a Reolir
Hwlffordd ac ymestyn ystod oedran
Mount Airey o 3-7 i 3-11 oed.

Ystyriwyd y cynnig arall hwn fel rhan o waith datblygu’r cynnig
ac mae wedi’i amlinellu yn Adran 8 y Ddogfen Ymgynghorol,
ynghyd â’r rhesymau dros beidio â bwrw ymlaen â’r opsiwn hwn.
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5.5

Materion a godwyd gan Estyn

Er bod barn Estyn am y cynnig i’w gweld ym Mharagraff 4.2, gwneir nifer o
sylwadau atodol.
Pryderon / Sylwadau

Ymateb yr Awdurdod i’r Pryderon a Godwyd

Mae’r cynigiwr wedi dangos y bydd
y rhagamcan o nifer y disgyblion
erbyn 2022 yn gadael dros 100 o
leoedd dros ben yn yr ysgol o hyd.

Ni all y Cyngor fynd i’r afael â nifer y lleoedd dros ben yn yr
ysgol newydd oni bai bod buddsoddiad cyfalaf ar gael. Fodd
bynnag, mae pwysau sylweddol ar leoedd mewn ysgolion
cymunedol eraill yn Hwlffordd a bydd creu un ysgol gynradd 311 oed, er ar ddau safle, yn helpu i allu cynnig ysgol arall i rieni.
Ni all y Cyngor fynd i’r afael â chyflwr safleoedd ysgolion Mount
Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd oni bai bod
buddsoddiad cyfalaf ar gael. Fel y dywedwyd yn y Ddogfen
Ymgynghorol, mae ysgol gynradd newydd yn Hwlffordd wedi’i
chynnwys yn Rhaglen Amlinellol Strategol y Cyngor ar gyfer
Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ond mae cyllid yn
dibynnu ar gyflwyno achosion busnes manwl a’u cymeradwyo
wedi hynny.

Mae’r cynigiwr wedi nodi hefyd fod
cyflwr Ysgol Feithrin a Babanod
Mount Airey ac Ysgol Iau Wirfoddol
a Reolir yr Eglwys yng Nghymru
Hwlffordd yn wael ac nad yw’r
cynnig yn cynnwys unrhyw gyllid
ychwanegol i wella cyflwr yr
adeiladau hyn. Mae’r cynigiwr yn
gobeithio y bydd yr ysgol newydd
arfaethedig yn denu cyllid Band B
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif,
ond nid oes sicrwydd o hyn.
Mae’r cynnig yn amlinellu bod
disgwyl diffyg yng nghyllidebau’r
ddwy ysgol bresennol ar ddiwedd
blwyddyn ariannol 2017/18. Nid
yw’r cynigiwr wedi ystyried yr
amserlenni tynn iawn ar gyfer agor
yr ysgol newydd a rhoi strwythur
arwain a staffio newydd ar waith yn
ddigon da, na sut y gallai
trefniadau dros dro effeithio ar
gyllideb yr ysgol yn y tymor byr a’r
tymor canol.
Mae’r cynigiwr wedi darparu tablau
data perfformiad ar gyfer diwedd y
cyfnod sylfaen a chyfnod allweddol
2 ar gyfer 2017. Mae’r tablau’n
darparu gwybodaeth am
berfformiad yr ysgol o gymharu â
chyfartaledd y teulu o ysgolion, yr
awdurdod lleol a Chymru. Fodd
bynnag, nid oes fawr ddim
dadansoddiad o’r wybodaeth yn y
tablau.

Mae Swyddogion Cyllid yr Awdurdod Lleol yn gweithio gyda’r
ddwy ysgol i gefnogi’u rheolaeth ariannol er mwyn sicrhau bod
yr ysgolion yn dychwelyd i gynnal cyllidebau mantoledig. Dim
ond un ysgol ddaeth i ddiwedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf
(2017/18) gyda diffyg yn y gweddill, ond roedd hwn yn llai o
lawer o gymharu â’r rhagfynegiadau. Yn y ddau leoliad, mae hyn
wedi cynnwys adolygu’r staffio a rhoi proses ailstrwythuro staff
ar waith. O ran strwythur arwain a staffio’r ysgol newydd, y corff
llywodraethol dros dro fydd yn cytuno ar y strwythur ac yn
penodi. Bydd swyddogion yr Awdurdod Lleol yn cefnogi’r ysgol
yn ystod y broses hon ac yn sicrhau bod strwythur staffio
priodol, gan gynnwys arweinyddiaeth, yn cael ei roi ar waith er
mwyn cynnig sefydlogrwydd ariannol wrth symud ymlaen.
Mae perfformiad Ysgol WR Hwlffordd wedi bod yn tipyn is na
perfformiad ysgolion tebyg yn ystod y chwech mlynedd diwethaf.
Gosodwyd yr ysgol mewn mesurau arbennig yng ngwanwyn
2016. Fodd bynnag, daeth yr ysgol allan o’r categori yma ar sail
gwelliannau yn safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth gan
Estyn. Mae’r perfformiad yn Ysgol Mount Airey wedi bod yn is
na canolrif ysgolion tebyg yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.
Mae’n bwysig cydnabod fod gan yr ysgol hon ganolfan
adnoddau dysgu sydd yn effeithio ar deilliannau. Fodd bynnag,
wnaeth yr arolwg diweddaraf o’r ysgol dynnu sylw y rheidrwydd i
wella cyrhaeddiad disgyblion ym meysydd llythrennedd a rhifedd
ynghyd a gwella ansawdd dysgu ac arweinyddiaeth. Mae’r
targedau ar gyfer perfformiad yn seiliedig ar yr angen i wella
cyrhaeddiad mewn dangosyddion allweddol i gydweddu’r
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Pryderon / Sylwadau

Ymateb yr Awdurdod i’r Pryderon a Godwyd

Nid yw’r cynigiwr yn gwneud sylw
am ddeilliannau arolygiad Adran 50
diweddaraf Ysgol Iau Wirfoddol a
Reolir yr Eglwys yng Nghymru
Hwlffordd.

canolrif ar gyfer ysgolion tebyg a thros amser i wella perfformiad
cymharol i fod yn uwch na’r canolrif.
Cafodd yr ysgol arolygiad Adran 50 ym mis Mawrth 2016 a
farnodd fod darpariaeth yr ysgol yn anfoddhaol yn y rhan fwyaf o
feysydd. Yn sgil hynny, mae swyddogion Esgobaeth Tyddewi
wedi monitro darpariaeth yr ysgol trwy ymweliadau gan
amrywiaeth o swyddogion o’r Esgobaeth ac wedi cydnabod bod
cynnydd cryf wedi’i wneud mewn darpariaeth yn y meysydd
hynny a oedd yn anfoddhaol.
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ATODIAD A
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ATODIAD B
Adolygiad o’r Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn Hwlffordd
Gohebiaeth a ddaeth i law fel rhan o’r ymgynghoriad statudol
Cyf.

Sylwadau

1

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
(Dewis arall a awgrymwyd)
Ateb gwell fyddai cau Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd a gwneud Mount Airey yn ysgol pob oed, ond os na all hyn fod yn
gynnig, rydw i’n cefnogi cau’r ddwy ysgol a sefydlu ysgol pob oed newydd.
O dan y sefyllfa bresennol, teimlaf fod disgyblion o dan anfantais o gymharu ag eraill yn y dref sydd â pharhad yn eu haddysg
o 3 i 11 oed. Hefyd, yr un yw Pennaeth y ddwy ysgol ar hyn o bryd, felly byddai’r cynnig newydd yn rhoi mwy o strwythur i’r
ddwy ysgol ac yn ffurfioli’u polisïau ac ati.
Dywedodd yr arolygiad diweddar o Mount Airey fod y dirywiad mewn ymddygiad o ganlyniad i’r ffaith bod y Pennaeth yn
goruchwylio’r ddwy ysgol – nid yw’r opsiwn hwn yn mynd i ddatrys hynny.
Mae’r ysgolion yn iawn fel y maen nhw ac mae’r plant yn hapus. Pam mae angen gwneud newidiadau diangen.
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(Dewis arall a awgrymwyd)
Os bydd Taskers a Syr Thomas Picton yn symud i safle STP, dylai Mount Airey symud i safle Taskers ac agor ysgol 3-11 oed
yno yn hytrach na’i rhannu rhwng Augustine Way a Barn Street.
Rydw i’n meddwl bod y cynnig yn gwneud synnwyr.
Nid wyf yn gweld unrhyw fudd i hyn heblaw eich bod chi fel Cyngor yn talu am un Pennaeth yn unig i geisio rheoli ar draws y
ddau safle.
(Dewis arall a awgrymwyd)
Gadewch yr ysgolion fel y maen nhw ar hyn o bryd. Mae Mount Airey eisoes yn ysgol sy’n bwydo Ysgol Wirfoddol a Reolir
Hwlffordd.
Yn bersonol, ni allaf weld rhinwedd cau’r ysgol Wirfoddol a Reolir a Mount Airey dim ond er mwyn ailddefnyddio’r union 2
safle. Er fy mod i o blaid y ffaith bod plant yn mynd i 1 (safle) ysgol o 3 – 11 oed, rydw i’n ystyried mai cam ailfrandio yn unig
yw hwn ac y gallai’r arian gael ei wario’n well rywle arall. Er enghraifft, recriwtio athrawon ar gontractau tymor hir yn hytrach
13

na rhai tymor byr; mae fy mab wedi cael 4 athro gwahanol mewn llai na 2 flynedd ym Mount Airey. Nid beirniadaeth o’r staff
addysgu ym Mount Airey yw hyn, ond pan mae plant mor ifanc a newydd ddechrau’r ysgol, mae cysondeb a chynefindra yn
allweddol ar gyfer addysg gynhyrchiol, bleserus yn fy marn i. Hefyd, gellir gwario’r arian ar wella’r cyfleusterau dysgu, h.y.
llyfrau, cyfrifiaduron, llechi ac ati. Hefyd, hoffwn ychwanegu bod y staff addysgu presennol ym Mount Airey yn cynnig
gwasanaeth rhagorol a bod fy mab yn edrych ymlaen at yr ysgol bob dydd.
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14

(Dewis arall a awgrymwyd)
Gadewch y drefn fel y mae hi. Gwariwch yr arian cyfatebol ar wella’r ysgolion presennol yn hytrach nag ar rywbeth sy’n
ymddangos fel ailfrandio drud a diangen. Neu, os yw’r cyngor yn benderfynol o gau’r ddwy ysgol, dylid adeiladu ysgol newydd
ar un safle i gynnwys y ddwy ysgol uchod.
Ydw, cynnig gwych, ar yr amod mai Mrs O'Brien fydd y pennaeth o hyd a bod yr ysgolion yn cadw’r ddau ddirprwy bennaeth.
(Dewis arall a awgrymwyd)
Cytunaf â’r cynnig ar gyfer ysgol newydd 3-11 oed. Ond ai’r nod tymor hir yw adleoli/ailadeiladu’r ddwy ysgol sydd mewn
cyflwr gwael, yn y tymor hir?
Mae’n teimlo mai dyma’r cam nesaf naturiol i’r ddwy ysgol. Bydd yn golygu mwy o gysondeb rhwng y ddwy ysgol, gyda phlant
yn pontio’n fwy naturiol i’r adeilad iau os dyma’r un ysgol. Cael yr un pennaeth yn nau adeilad yr ysgol, sydd â gweledigaeth
glir ar gyfer yr uno a datblygiad/dilyniant y cyfnod sylfaen drwodd i ddiwedd cyfnod allweddol 2.

17

Mae’r cynnig ar gyfer ysgol 3 - 11 oed gyda staff ag arweinyddiaeth gref. Nid yw dau safle yn ddelfrydol a byddai’r cynllun i
adeiladu ysgol newydd o fantais. Gallai safle Tasker Milward fod ar gael yn y dyfodol ac mae gerllaw Ysgol Arbennig Portfield
– safle cynradd mawr – gan wneud cludiant yn haws a digon o le i ehangu.
Rydw i’n meddwl y bydd cael un enw a gwisg ysgol ar draws y ddau safle yn helpu gyda chysondeb.
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Cadwch Mrs O'Brien!

20

Dyma’r cam nesaf rhesymegol. Mae’n ymddangos bod y trefniadau gweithio presennol yn gweithio’n dda.
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Gorau po gyntaf i helpu gwella safonau addysgol.

22

Rydw i’n fam-gu/dad-cu sy’n mynd â fy wyrion i’r ysgol yn rheolaidd. Fe aeth fy mhlant fy hun i’r ddwy ac ysgol ac er y byddai
colli’r ysgolion unigol yn drist, rydw i’n deall yr angen am newid. Mae cyfleusterau yn yr ysgol Wirfoddol a Reolir wastad wedi

15
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bod yn wael. Rydw i’n teimlo’i bod hi’n bwysig edrych tuag at y dyfodol a, gobeithio, cael cyfleusterau newydd ar un safle.
Gorau po gyntaf y cyflawnir hyn.
24

Rydw i’n credu ei fod yn syniad gwych.

29

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
Mae cysylltiad agos wedi bod rhwng Ysgol Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd erioed, felly mae eu huno fel un
ysgol yn gwneud synnwyr.

30

31

(Dewis arall a awgrymwyd)
Mae’r Ymgynghoriad yn datgan y byddai ymestyn un ysgol a’i defnyddio fel ysgol gyfunol newydd yn ffafrio un ysgol yn
hytrach na’r llall, ond does bosibl na fyddai’n well cadw’r holl ddisgyblion gyda’i gilydd ar un safle. Gallai Mount Airey gael ei
hymestyn trwy adeiladu i fyny a defnyddio’r llawr cyntaf fel ystafelloedd dosbarth i’r plant hŷn. Mae’n adeilad newyddach nag
Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd, gydag ystafelloedd goleuach, mwy o faint a mwy modern.
Rydw i’n cefnogi’r cynnig.

32

Fel Corff Llywodraethol, rydym ni’n llwyr gefnogi’r cynnig.

33

Mae’n well gen i’r drefn fel y mae nawr; anaml y mae uno o fudd i’r mwyafrif. Mae rhywbeth yn dioddef o hyd, rydw i’n ofni
mai’r disgyblion a’r staff fydd hynny.

34

(Dewis arall a awgrymwyd)
Gwella a buddsoddi yn yr ysgolion, y staff a’r cyfleusterau presennol.
Nid wyf yn meddwl bod ysgol yn gallu ffynnu heb bresenoldeb Pennaeth drwy’r amser. Rydw i wedi gweld safonau’n dirywio’n
aml mewn ysgolion sydd wedi troi’n academïau oherwydd bod llawer gormod gan y Pennaeth i’w wneud ac nid yw’n
bresennol mewn unrhyw un ysgol drwy’r amser. Mae hyn yn amlwg yn adroddiadau Estyn. Yn y cyfnod mae Pennaeth Mt.
Airey wedi bod yn yr Ysgol Wirfoddol a Reolir, mae llywodraethiant yr ysgol honno wedi gwella, ond fel y dywedwyd yn
adroddiad Estyn, mae wedi dirywio ym Mt. Airey. Mae ar staff a disgyblion angen Pennaeth sy’n bresennol drwy’r amser,
oherwydd pan fydd yr arweinyddiaeth yn gadarn, mae’r ysgol yn gadarn. Hefyd, ni fyddwn i’n fodlon i’m plentyn gael ei symud
o un safle i’r llall pan fydd digwyddiadau ysgol, er enghraifft.
15

(Dewis arall a awgrymwyd)
Penodwch Bennaeth i’r Ysgol Wirfoddol a Reolir! Gall fod partneriaeth rhwng y ddwy ysgol a gall y Pennaeth helpu i
hyfforddi’r Pennaeth newydd.
35

Rydw i’n credu bod y cynigion yn syniad da a byddant yn galluogi buddsoddiad yn ein hysgolion yn y dyfodol.

36

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
Rydw i’n credu bod Mount Airey yn ysgol wych, mae fy merch wedi gwneud cynnydd arbennig. Byddai dwy ysgol mewn un yn
syniad arbennig.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
Mae’n swnio fel syniad da.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
Ar yr amod bod addysg fy mhlentyn o safon uchel, nid oes gennyf ots ym mha adeilad mae’r addysg. Fodd bynnag, ar ôl bod i
ysgolion Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd fy hun, rydw i’n teimlo’n drist meddwl y gall yr adeiladau hyn gael
eu dymchwel/eu gadael yn wag yn y dyfodol.

45

(Dewis arall a awgrymwyd)
Buddsoddi yn yr adeiladau, sy’n gymeriadau yn y gymuned, fel eu bod yn cyrraedd y safon.
Mae uno’r ddwy ysgol yn un ysgol gyfan yn fwy effeithlon, oherwydd bydd y staff yn adnabod yr holl ddisgyblion. Dylid
defnyddio beth sydd gennym yn hytrach na defnyddio mwy o arian i adeiladu o’r newydd. Mae gennyf bryderon eraill am
ariannu dau safle. Y costau cynnal.

42

46

(Dewis arall a awgrymwyd)
Ychwanegu cabanau at safle Mount Airey ar gyfer ein hysgol gynradd. Yna, bydd dim ond un safle i ostwng gorbenion ac ati.
Efallai na fydd hyn yn ymarferol oherwydd lle ac ardaloedd chwarae.
Rydw i’n meddwl ei bod hi’n gwneud synnwyr i Mount Airey a’r Ysgol Wirfoddol a Reolir ddod at ei gilydd.
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48
49
50
51
52
53
54
55

Rydw i’n cymryd yn ganiataol bydd yr uno yn mynd yn ei flaen, dim ots beth yw barn y cyhoedd: Os felly, 1) Dylai Mrs O'Brien
aros yn Bennaeth ar yr ysgol newydd. 2) Ni ddylai fod unrhyw newidiadau pellach i’r staff; mae trosiant uchel y staff yn sicr yn
agwedd negyddol ar y ddwy ysgol. 3) Os bydd gwisg ysgol newydd yn cael ei chyflwyno, dylai gael ei chyflwyno dros o leiaf 2
flynedd – ac ni ddylid troi cefn ar yr addewid hwn fel yn achos yr ysgol uwchradd newydd, mae’n debyg. 4) Dylai’r ysgol aros
mewn 2 adeilad. Mae gennyf blentyn yn y ddwy ysgol ac mae’n braf pan fyddan nhw’n gwneud gweithgareddau ar y cyd, ond
o ddydd i ddydd, rydw i’n gwerthfawrogi mai ysgol FABANOD yw MA. Yn bersonol, mae’n well gen i fod y plant iau mewn
ysgol ar wahân, a bod yr ysgol yn llai o faint yn sgil hynny. Dyma’r unig ysgol sy’n weddill yn Hwlffordd gydag ysgol fabanod
ar wahân. Petawn i eisiau i fy mhlant fynd i ysgol 3-11 oed (fyddai’n sicr yn haws o ran gollwng/casglu), byddwn i wedi
gwneud cais i Fenton neu i Brendergast. Roeddwn i eisiau’r opsiwn Babanod ac Iau ar wahân ac rydw i’n credu y dylai hyn
barhau i fod ar gael.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
AR YR AMOD BOD YR YSGOL YN CAEL EI RHEDEG GAN STAFF HYFFORDDEDIG, CYSON AC YN CAEL EI CHADW’N
DREFNUS, BYDD YN GYNLLUN DA.
AR YR AMOD BOD HYN O FUDD I ADDYSG PLANT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
Mae’r ysgolion eisoes yn gweithredu fel hyn i bob diben. Nid ydw i’n cytuno â’r cod gwisg ‘caeth’ newydd. Rydw i’n edrych yn
bennaf am well adeiladau a chymarebau staff.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
Nid oes pwrpas uno’r 2 ysgol oherwydd bydd y ddwy ysgol ar safleoedd gwahanol o hyd; byddai’n well aros hyd nes bod
ysgol newydd yn cael ei hadeiladu cyn bod unrhyw beth yn digwydd. Bydd rhaid i rieni fynd â phlant i 2 ysgol wahanol o hyd.

56

(Dewis arall a awgrymwyd)
Cadw’r 2 ysgol ar wahân hyd nes bod ysgol newydd yn cael ei hadeiladu, yna uno
Byddai’n dda petai’r ysgolion gyda’i gilydd ar un safle

57

Dim rheswm, oherwydd yr un ysgol ydyn nhw yn barod yn fy marn i.
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58

Rydw i’n credu bydd dod â 2 ysgol dda at ei gilydd yn ei gwneud yn ysgol wych.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
Byddai uno Ysgol Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd yn galluogi’r cryfderau sydd i’w gweld yn yr ysgolion ar
wahân presennol i gael eu cyfuno i gyflwyno darpariaeth o ansawdd uchel mewn un ysgol. Hefyd, byddai uno yn creu
cyfleoedd am ddatblygu cymdeithasol gwell a gwell rhyngweithio ag ystod ehangach o grwpiau oedran i’r plant, gyda
disgyblion hŷn yn cynnig gofal bugeiliol i blant iau hefyd. Byddai’r ysgol unedig hon yn symleiddio cyfathrebu rhwng yr ysgol
a’r rhieni, yn enwedig i rieni â phlant yn y ddwy ysgol. Gan fod cyllidebau ysgolion wedi’u seilio’n bennaf ar nifer y plant mewn
ysgol, os bydd y rhain yn anwadalu o flwyddyn i flwyddyn, gallai achosi ansefydlogrwydd ac arwain at brinder cyllid, gyda sgileffaith bosibl colli swyddi ac ati. Mae hyn yn aml yn waeth i ysgolion llai. Yn aml, mae ysgolion mwy yn gallu ymdopi’n well â’r
anwadaliadau hyn. A dweud hynny, oherwydd y buddion addysgol, rydw i’n cefnogi uno’r ddwy ysgol hyn.
Mae ysgol gynradd Mount Airey yn uned asesu ar gyfer y disgyblion hynny ag anghenion cymhleth/addysgol/iechyd. Rydym
yn cefnogi’r cynnig, ar yr amod bod y ddarpariaeth ar gyfer asesu disgyblion yn parhau yn yr un modd/mewn modd tebyg yn
yr uno arfaethedig.
Byddwn wrth fy modd yn gweld y ddwy ysgol wedi’u huno mewn ysgol fwy er mwyn i’r 2 ysgol ddod at ei gilydd. Rydw i’n
gwybod eisoes fod y ddwy ysgol yn gweithio’n dda fel y maen nhw ac y byddai’r ddwy yn gwneud yn well o gael eu huno i
greu ysgol fwy. Byddai cadw’r holl staff yn eu swyddi yn fantais hefyd.
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63

(Dewis arall a awgrymwyd)
Gadael yr ysgolion fel y maen nhw.
Bu angen hyn ers amser hir. Ar y cyfan, rydw i’n credu’i fod yn beth da i Hwlffordd ac yn enwedig i’r plant.

64

A fydd canolfan adnoddau dysgu iau i helpu gyda dilyniant o ganolfan adnoddau dysgu mount airey?????

65

Mae Mount Airey eisoes yn ysgol fwydo i Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd, felly byddai cyfuno’r 2 ysgol yn gwneud
synnwyr.
Dyma’r opsiwn gwell; mae cyfuno’r ysgolion â Fenton yn gynnig ofnadwy. Dylai’r pennaeth presennol barhau a dylai ethos y
ddwy ysgol gael eu dwyn at ei gilydd yn agosach.
Mae gen i blant yn y ddwy ysgol, felly rydw i’n teimlo y byddai hyn yn syniad gwych.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
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Rydw i’n cefnogi’r cynnig oherwydd bydd fy 2 o blant i mewn 2 ysgol wahanol a bydd mynd â 2 i’r ysgol yn anodd.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
Byddai’n well gen i ysgol newydd ar un safle; byddaf yn cynllunio symud fy mhlant ar ddiwedd Mount Airey

79

(Dewis arall a awgrymwyd)
Adeilad newydd – symud i ysgol newydd
Mae Mount Airey yn ysgol wych, felly byddai’n drueni ei cholli yn gyfan gwbl.
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MAH1

(Dewis arall a awgrymwyd)
Cadwch Mount Airey a’r Ysgol Wirfoddol a Reolir fel y maen nhw.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(cuddiwyd y sylwadau at ddibenion y ddogfen hon – nid yw’r atebwr am i’w sylwadau fod ar gael yn gyhoeddus)
Mae’n hen bryd i blant Hwlffordd gael yr addysg maen nhw’n ei haeddu ac y mae staff y ddwy ysgol eisiau ei darparu. Mae’n
ymddangos bod y ddarpariaeth yn amrywio’n eang o ysgol i ysgol wrth i ysgolion newydd gael eu hadeiladu a hen ysgolion yn
cael eu gadael i ddadfeilio a mynd yn anniogel. Mae angen cyllid a darpariaeth ddigonol ar hyn a, gobeithio, bydd hyn yn cael
ei gyflawni trwy uno’r ddwy ysgol fel y gellir gwneud cais yn y dyfodol am gyllid ysgolion yr 21ain ganrif.
Mae Cyngor Tref Hwlffordd yn cefnogi uno Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng
Nghymru Hwlffordd, ar yr amod bod nifer y staff presennol yn cael ei gynnal neu ei gynyddu.
Ysgrifennaf ar ran Corff Llywodraeth Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Sant Marc.
Mae’r Corff Llywodraethol yn gytûn yn ei gefnogaeth i’r cynnig i gau Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol
a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Hwlffordd, a sefydlu ysgol newydd i ddisgyblion 3-11 oed gan ddefnyddio dau safle’r ysgolion
presennol.
Mae’r Corff Llywodraethol yn cydnabod y bu ymgynghori ag Esgobaeth Tyddewi, oherwydd byddai hyn yn golygu cau ysgol
Wirfoddol a Reolir ac nad yw’r Esgobaeth yn cefnogi nac yn gwrthwynebu’r cynnig.
Nododd y Corff Llywodraethol y byddai’r cynnig yn golygu newid i ddalgylch Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Sant Marc; bydd y
dalgylch yn cael ei ymestyn i gynnwys ardal bresennol ysgol Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd, fel y gall
rhieni sy’n dymuno i’w plant dderbyn addysg o gymeriad crefyddol dynodedig (yr Eglwys yng Nghymru) wneud cais i Ysgol
Sant Marc. Mae’r Corff Llywodraethol yn cytuno y dylid ymestyn dalgylch Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Sant Marc i gynnwys
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ardal bresennol Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd. Fodd bynnag, mae Corff Llywodraeth Ysgol Wirfoddol a
Gynorthwyir Sant Marc o’r farn y byddai hwn yn gyfle delfrydol i ehangu dalgylch Ysgol Sant Marc i wasanaethu Hwlffordd
gyfan i bob diben, yn unol â’r dalgylch presennol ar gyfer Ysgol Gatholig Mair Wiwlan. Dylai teuluoedd yn Hwlffordd gael yr un
cyfle i wneud cais am addysg i’r plant mewn ysgol Gatholig neu mewn ysgol yr Eglwys yng Nghymru.
Hefyd, nododd Corff Llywodraethol Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Sant Marc yr anghysondeb rhwng y niferoedd derbyn ar
wahân ar gyfer Ysgol Gynradd Gymunedol Mount Airey (58) ac Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd (39) a nifer derbyn
arfaethedig yr ysgol unedig (46). Hefyd, nododd y Corff Llywodraethol nifer uchel y lleoedd ychwanegol yn y ddwy ysgol
bresennol a’r ysgol unedig arfaethedig.
Yn olaf, mynegodd y Corff Llywodraethol bryder am fynediad at y ddau safle, sydd eisoes yn gyfyng, ac y gallai hyn waethygu
pe bai nifer y disgyblion ar y naill safle’n cynyddu’n sylweddol.
MAH2

Holwyd barn disgyblion am y cynnig i gau Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng
Nghymru Hwlffordd a sefydlu ysgol newydd i ddisgyblion 3-11 oed gan ddefnyddio dau safle’r ysgolion presennol.
Barn y Cyngor Ysgol am y cynnig:
Cyfarfu’r Swyddog Hawliau Plant a Phobl Ifanc â 9 aelod o Gyngor Ysgol Mount Airey. Trafodom y cynnig ac roedd barn
disgyblion fel a ganlyn:







Rydw i’n credu bod hyn yn syniad da
Gallwn ni rannu eu teganau pan fyddwn ni’n symud i’r Ysgol Wirfoddol a Reolir
Gallai ein tai gael eu dymchwel
Gallwn ni weld ein ffrindiau yn yr Ysgol Wirfoddol a Reolir
Mae’n syniad da oherwydd gallwn ni wneud ffrindiau newydd
Gallwch chi chwarae gyda ffrindiau newydd yn yr Ysgol Wirfoddol a Reolir

Pleidlais y Cyngor Ysgol
Rydw i’n cytuno â’r cynnig – 5 pleidlais
Nid ydw i’n cytuno â’r cynnig – 1 bleidlais
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Nid oes gen i deimladau cryf y naill ffordd na’r llall – 3 phleidlais
MAH3

Holwyd barn disgyblion am y cynnig i gau Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng
Nghymru Hwlffordd a sefydlu ysgol newydd i ddisgyblion 3-11 oed gan ddefnyddio dau safle’r ysgolion presennol.
Barn y Cyngor Ysgol am y cynnig:
Cyfarfu’r Swyddog Hawliau Plant a Phobl Ifanc ag 8 aelod o Gyngor Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd. Trafodom y cynnig ac
roedd barn disgyblion fel a ganlyn:







Pan fydd pobl yn symud i’r Ysgol Wirfoddol a Reolir, bydd yn golygu eu bod nhw’n gallu aros gyda’u ffrindiau, yn lle
bod eu ffrindiau nhw’n mynd i ysgolion eraill yn yr ardal pan fyddan nhw’n gadael Mt Airey
Bydd un wisg ysgol i’r ysgol newydd yn syniad da, oherwydd bydd yn arbed arian i rieni
Rydw i’n hoffi’r ysgol fel y mae hi
A fyddai enw’r ysgol yn newid? Os bydd, hoffem ni gymryd rhan yn hyn a dylunio logo newydd.
Cytunodd disgyblion y byddai un set o lywodraethwyr yn well.
Dywedodd y disgyblion y bydden nhw’n hoffi pe bai’r cynnig yn mynd yn ei flaen fel y gall Mrs O’Brien fod yn bennaeth
arnyn nhw.

Pleidlais y Cyngor Ysgol:
Rydw i’n cytuno â’r cynnig – 5 pleidlais
Nid ydw i’n cytuno â’r cynnig – 3 phleidlais
Nid oes gen i deimladau cryf y naill ffordd na’r llall – 0 pleidlais
Roedd aelodau’r cyngor ysgol wedi trafod y cynnig cyn yr ymgynghoriad hwn ac wedi gofyn hefyd i’w dosbarthiadau
am eu barn am y cynnig.
O’r ymatebion ysgrifenedig, roedd cyfanswm o 34 o blaid y cynnig a 12 yn ei erbyn.
Rhoddodd dosbarthiadau farn ysgrifenedig disgyblion hefyd:
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Dylai Mt Airey a’r Ysgol Wirfoddol a Reolir gael eu rhoi at ei gilydd oherwydd mae fy mrodyr i yno
Dyma’r ysgol orau yn y byd
Rydw i’n hoffi pethau fel maen nhw
Dylen ni, oherwydd gallwn ni weld pobl ym Mt Airey
Fyddai ddim yn syniad da oherwydd gallai’r babanod feddwl eu bod nhw yn yr Ysgol Wirfoddol a Reolir
Dylen oherwydd mae’n fwy o hwyl chwarae gyda ffrindiau newydd
Ni ddylen nhw, oherwydd dydw i ddim yn adnabod unrhyw un yno
Rydw i’n meddwl y byddai’n braf
Dylen ni, oherwydd bydd hi’n hwyl a gallwn ni wneud ffrindiau newydd
Dylen ni wneud, bydd hi’n hwyl
Mae’n syniad da
Dylen ni, oherwydd bydd yn rhaid i’r rhieni fynd i un ysgol
Ie, oherwydd rydw i’n hoffi Mt Airey yn fawr
Mae’n syniad da oherwydd gallwn ni wneud ffrindiau newydd
Rydw i’n credu y dylai fynd yn ei flaen oherwydd rhag ofn bod rhywun yn cael ei fwlio, gall yr ysgol sortio pethau gyda
nhw fel eu bod nhw’n gwneud ffrindiau newydd, a gall y rhai ifancach edrych i fyny i rywun mwy aeddfed
Rydw i’n credu bod hyn yn syniad da. Bydd hi’n haws i’r oedolion
Rydw i’n credu bod hyn yn syniad da, oherwydd roeddwn i’n teimlo ofn symud i fyny i’r ysgol iau a byddai un ysgol fawr
yn well
Mae’n syniad da oherwydd maen nhw’n cael aros gyda’i gilydd am fwy o amser oherwydd byddan nhw yn yr un ysgol
Negyddol – mae’n rhy gymhleth a byth yn mynd i ddigwydd, fwy na thebyg
Rydw i’n credu dylai’r ysgol aros fel y mae oherwydd dylai Mt Airey wybod sut beth yw symud i fyny
Rydw i’n credu bod hyn yn syniad gwych oherwydd bydd yn gwneud i Flynyddoedd 3, 4, 5 a 6 edrych yn aeddfed a
bydd hi’n haws or ran gwisg ysgol oherwydd bydd pawb yr un peth, ac fel un ysgol efallai byddwn ni’n gwneud mwy
gyda Mt Airey
Mae’n syniad da oherwydd bydd hi’n dda bod Blwyddyn 2 yn gallu aros gyda’u ffrindiau pan fyddan nhw’n mynd i fyny
Ydw, rydw i’n credu dylen nhw gael eu cyfuno oherwydd gallwn ni eu helpu os byddan nhw’n drist a gallwn ni eu helpu
nhw i ddysgu mwy
Rydw i’n credu ei bod yn beth da oherwydd gall y rhai bach symud i fyny yn hytrach na newid ysgol
Rydw i’n credu bod hyn yn syniad da fel bod y rhai bach yn gallu edrych i fyny i’r rhai hŷn
Mae’n syniad da oherwydd mae’n haws i’r babanod ddod i arfer â’r ysgol
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Mae’n syniad da oherwydd dylai’r rhieni gerdded un ffordd yn hytrach na cherdded 10 munud i Mt Airey
Rydw i’n credu dylai Mt Airey a’r Ysgol Wirfoddol a Reolir gael eu cyfuno oherwydd gallen ni wneud mwy o weithio
gyda’n gilydd a gall brodyr a chwiorydd iau weld eu brodyr a chwiorydd hŷn
Syniad da! Rydw i’n credu bod cyfuno’r ysgolion yn syniad da oherwydd gall y disgyblion hŷn ofalu am y rhai ifanc
Rydw i’n credu dylai fynd yn ei flaen oherwydd bod yr un pennaeth gan y ddwy ysgol a byddai’n haws
Rydw i’n credu ei fod yn syniad gwael oherwydd rydw i’n hoffi sut mae’r 2 ysgol ar wahân. Ac mae’n fwy o waith caled
Rydw i’n credu bod hwn yn syniad gwael iawn oherwydd rydych chi’n teimlo’n fwy aeddfed pan fyddwch chi’n symud i
ysgol newydd
Mae’n dda oherwydd bydd mwy o bobl yn yr ysgol hon
Ni fydd gennym ni ddigon o offer addysg gorfforol
Bydd pâr arall o ddwylo gan yr athrawon
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