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1. Crynodeb Gweithredol
Mae'r adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth am y gwrthwynebiadau statudol a dderbyniwyd i
gynnig y corff llywodraethu i gau Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair. Derbyniwyd pedwar
gwrthwynebiad, pob un ohonynt o aelodau staff yr ysgol. Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu
sail y gwrthwynebiadau hynny ac ymatebion y corff llywodraethu.
Mae'r corff llywodraethol wedi ystyried y gwrthwynebiadau unigol a wnaed ac yn cydnabod
bod y rhain wedi'u derbyn gan aelodau o staff yr ysgol. Derbyniwyd cytundeb gan
ymddiriedolwyr yr esgobaeth i’r cynnig cyn dechrau’r broses hon ac maent yn cydnabod pa
mor anodd yw'r penderfyniad i'r Corff Llywodraethu ei gymryd ac maent yn tristhau wrth
leihau'r ddarpariaeth o addysg Gatholig yn yr esgobaeth. Mae'r corff llywodraethol yn
ailadrodd y cymerwyd y penderfyniad i ymgynghori ar y cynnig hwn ac wedyn i gyhoeddi
hysbysiad statudol gyda chalon trwm. Mae'r ysgol wedi derbyn cefnogaeth sylweddol gan y
Cyngor, o ran Ymgynghorydd Her a chymorth ariannol ac mae'r corff llywodraethol yn hynod
ddiolchgar am hyn ac yn teimlo bod pob ymdrech wedi'i wneud i gynnal y ddarpariaeth. Yn
ogystal hoffai’r corff lywodraethol ddiolch i bob aelod staff ysgol y Santes Fair am eu
hymroddiad a theyrngarwch mewn amgylchiadau anodd.
I gloi, mae'r corff llywodraethol yn parhau o'r farn, er gwaethaf ei ymdrechion gorau, ni ellir
cynnal yr ysgol ac mae'n argymell bod Cyngor Sir Penfro yn penderfynu i cefnogi’r cynnig yn
ei gyfarfod ar 21 Chwefror 2019.

2. Cyflwyniad
Cynhaliwyd ymgynghoriad statudol ar y cynnig i ddod ag Ysgol Gatholig y Santes Fair i ben
rhwng 15 Hydref 2018 ac 30 Tachwedd 2018.
O ganlyniad, ystyriwyd Adroddiad yr Ymgynghoriad gan y Corff Llywodraethol mewn cyfarfod
arbennig ar 18 Rhagfyr 2018 gyda penderfyniad i fynd ymlaen i gyhoeddi Hysbysiad Statudol.
Roedd penderfyniad y Corff fel a ganlyn:
I fynd ymlaen i’r cam nesaf o’r broses statudol, i.e. hynny yw i
gyhoeddi Hysbysiad Statudol i ddod a’r ysgol i ben ar ddiwedd tymor y
gwanwyn 2019.
Cyhoeddwyd yr Hysbysiad Statudol yn ddiweddarach ar 8 Ionawr 2019 yn unol â’r Cod
Trefniadaeth Ysgolion. Daeth y cyfnod gwrthwynebiad statudol i ben ar 5 Chwefror 2019.
Mae’r ddogfen hon yn cynrychioli cyfrifoldeb y Corff Llywodraethol fel rhan o Ddeddf Safonau
a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 i gyhoeddi Adroddiad Gwrthwynebiadau. Mae’r
ddogfen hon yn rhoi:
 Crynodeb o’r gwrthwynebiadau statudol a ddaeth i law, ac
 Ymateb y Cyngor i’r gwrthwynebiadau hyn.
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3. Dosbarthu’r Adroddiad Gwrthwynebiadau
Cyrff Llywodraethol, Rhieni/Gofalwyr/Gwarcheidwaid a Staff:
 Ysgol Gatholig y Santes Fair
 Ysgol Gynradd Gymunedol Priordy
Monkton
 Ysgol Gatholig Sant Francis
 Ysgol Gelli Aur
 Ysgol Gatholig Sant Teilo
 Ysgol Wirfoddol a Reolir Penrhyn
 Ysgol Gynradd Gymunedol Doc
Penfro
 Ysgol Harri Tudur
 Ysgol Gynradd Gymunedol Pennar
Cyfarwyddwr Addysg – Esgobaeth
 Cyfarwyddwr Addysg – Esgobaeth
Tyddewi
Menefia
 Ymddiriedolwyr Esgobaeth Menefia
Gweinidogion Cymru
Estyn
 Angela Burns AC – Etholaeth
 NEU
 Helen Mary Jones AC – Rhanbarthol  NASUWT
 Joyce Watson AC – Rhanbarthol
 UCAC
 Eluned Morgan AC – Rhanbarthol
 Cymdeithas Genedlaethol y
Prifathrawon
 Neil Hamilton AC - Rhanbarthol

ASCLE
 Simon Hart AS
 UNSAIN
 Y Cynghorydd AW Wilcox
 GMB
 Y Cynghorydd BJ Hall
 Y Cynghorydd P Dowson
 Y Cynghorydd J Beynon
 Y Cynghorydd J Harvey
 Y Cynghorydd P Llewellyn
ERW – Consortiwm Addysg
Uned gludiant y Cyngor Sir
Rhanbarthol
Comisiynydd Heddlu a Throseddu
Cyngor Tref Doc Penfro
Dyfed Powys
Cyngor Tref Penfro
Cyngor Tref Aberdaugleddau
Darparwyr meithrin annibynnol:
Gofal Plant a’r Bartneriaeth 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
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4. Gwrthwynebiadau a Ddaeth i Law
Cafwyd pedair gwrthwynebiad yn ystod y cyfnod gwrthwynebu statudol. Mae proffil y
gwrthwynebwyr yn golygu eu bod yn athrawon, cynorthwywyr neu staff eraill yn Ysgol
Gatholig y Santes Fair.
Gelli gategoreiddio’s gwrthwynebiadau fel y canlyn a gellir eu gweld yn y tablau sydd i ddilyn.
Mae ymateb y corff llywodraethol i pob un o’r pwyntiau wedi’u cynnwys hefyd.







Mae’r cynnig yn golygu tynnu ffwrdd opsiwn o addysg Gatholig i ddisgyblion yn
ardal Doc Penfro/Penfro; golygir hyn colli dewis ynglŷn a ysgolion ffydd;
Consyrn nad yw rieni na Ysgol y Santes Fair wedi derbyn cymorth digonol ynglŷn
a colled yn y nifer o blant ac y dylid peidio cefnogi trosglwyddiadau disgyblion i
ysgolion eraill;
Ni ddylai “Diffyg gwelliant parhaus dros gyfnod” for yn rheswm dros dod a’r ysgol
i ben;
Sylwadau ar cefnogaeth yr awdurdod leol tuag at cefnogaeth ymddygiad yn yr
ysgol
Diffyg ymdrech i recriwtio Pennaeth;
Diffyg cefnogaeth i rieni sy’n dewis addysg Gatholig am eu plant gan yr awdurdod
leol.
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Dyddiad
derbyn
1 Chwefror
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1 Chwefror
2019

Cyfeirnod Sylwadau
A

B

Ysgrifennwn atoch i wrthwynebu'r rhybudd statudol i gau Ysgol Gatholig y Santes Fair yn Noc Penfro. Ein
rheswm dros wrthwynebu hyn yw y byddai cau Ysgol Gatholig y Santes Fair yn golygu y byddai'r opsiwn o
addysg Gatholig ar gyfer disgyblion yn cael ei dynnu'n ôl, nid yn unig yn Noc Penfro ond hefyd yng
Nghlwstwr Penfro. Ar hyn o bryd, Ysgol Gatholig y Santes Fair yw unig ysgol yr eglwys yng Nghlwstwr
Penfro, ac ni fydd gan y rhieni gyfle i ddewis ysgol yr eglwys ar gyfer addysg eu plant. Mae ysgolion yr
eglwys yn wahanol i ysgolion eraill gan fod credoau a gwerthoedd Cristnogol yn ganolog iddynt. Trwy gau
Ysgol Gatholig y Santes Fair, rydym o'r farn y byddwch yn atal unrhyw enwad Cristnogol rhag gallu dewis
ysgol ffydd yng Nghlwstwr Penfro. Teimlwn y dylid bod wedi gwneud rhagor i gefnogi rhieni o Glwstwr
Penfro o ran dewis addysg Gatholig ar gyfer eu plant. Gellid bod wedi gwneud hyn mor gynnar â Dechrau'n
Deg, trwy gynnig Ysgol Gatholig y Santes Fair fel dewis ar gyfer holl rieni Dechrau'n Deg, ac nid ar gyfer y
rhieni hynny yn y dalgylch yn unig.
Diolch i chi am neilltuo amser i ddarllen ein gwrthwynebiad, a gobeithiwn y byddwch yn ystyried y
gwrthwynebiad hwn wrth wneud eich penderfyniad terfynol.
Ysgrifennwn i wrthwynebu'r cynnig i gau Ysgol y Santes Fair, Doc Penfro, fel y cynigiwyd wrth gyhoeddi'r
rhybudd statudol ar 8 Ionawr 2019.
Nodwyd yn y ddogfen ymgynghori fod diffyg gwelliant parhaus wedi bod dros amser, ac rydym yn
gwrthwynebu'r ffaith bod hyn yn cael ei ddefnyddio fel rheswm i gau'r ysgol. Rydym ni, y staff, o'r farn bod yr
ysgol wedi bod yn gwneud gwelliannau, ac roeddem ar ddeall bod yr Awdurdod Lleol hefyd o'r farn bod yr
ysgol yn gwneud gwelliannau. Roedd y grŵp cymorth ymddygiad a'r Cynorthwyydd Cymorth Dysgu cymorth
ymddygiad wedi galluogi i'r ysgol wneud gwelliannau o ran ymddygiad y disgyblion hyd at Basg 2018, ac
roedd hyn yn amlwg wrth i nifer y gwaharddiadau am gyfnodau sefydlog leihau rhwng tymor yr hydref 2017
a thymor y gwanwyn 2018. Bu'r ysgol hefyd yn gweithio'n agos gyda Pivotal, a chafodd hyfforddiant ar
gymorth ymddygiad, a oedd yn cael ei roi ar waith. Roedd ymweliad gan Pivotal ym mis Tachwedd 2017
wedi amlygu nifer o gryfderau'r ysgol, gan gynnwys oedolion gofalgar a brwdfrydig a oedd yn delio â'r
disgyblion mewn ffodd ofalgar, a'r staff yn gwneud defnydd da o strategaethau rheoli ymddygiad.
Teimlwn fod y cymorth a roddwyd i'r ysgol gan yr Awdurdod Lleol o ran y Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
cymorth ymddygiad wedi cael ei dynnu'n ôl yn rhy fuan, a'i fod wedi cael ei dynnu'n ôl ar unwaith yn lle dros
amser. At hynny, ni roddwyd gwybod i'r rhieni fod hyn yn digwydd, ac roeddent dan yr argraff y byddai'r
Grŵp Ymddygiad yn parhau ar ôl Pasg 2018. Ni roddwyd amser i'r disgyblion addasu i'r newidiadau hyn.
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Roedd hyn yn amser tyngedfennol i'r ysgol gan fod y dosbarthiadau yn cael eu cyfuno, a oedd yn golygu
tipyn o newid i'r disgyblion i gyd. Ar yr adeg hon y dechreuodd yr ymddygiad ddirywio, a theimlwn y gellid
bod wedi osgoi hyn trwy gynllunio'n ofalus y broses o dynnu'r cymorth yn ôl.
Roedd y staff wedi ymrwymo 100% i wneud gwelliannau, a theimlwn ei bod yn annheg cau'r ysgol oherwydd
hyn gan nad oeddem, yn ein barn ni, wedi cael digon o amser i ymgorffori'r strategaethau ymddygiad a
roddwyd i ni.
5 Chwefror
2019

C

Edrychwn ymlaen at glywed canlyniad eich penderfyniad.
Ysgrifennwn atoch i wrthwynebu'r rhybudd statudol i gau Ysgol y Santes Fair yn Noc Penfro.
Ein gwrthwynebiad cyntaf i gau'r ysgol yw'r ffaith y nodwyd bod Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair wedi
cael trafferth ariannu a recriwtio Pennaeth. Fodd bynnag, rydym o'r farn na chafodd digon ei wneud i
recriwtio Pennaeth gan na chafodd y swydd ei hysbysebu'n genedlaethol, a bod tybiaeth wedi'i gwneud na
fyddai'n bosibl dod o hyd i Bennaeth.
Ein hail wrthwynebiad yw nad ydym yn teimlo y gwnaethpwyd digon i gefnogi'r ysgol wrth i nifer y disgyblion
ddisgyn. Nodir yn yr adroddiad ymgynghori bod nifer sylweddol o'r rhieni wedi dewis trosglwyddo allan o
Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn ystod y 2-3 mlynedd diwethaf. Mae hyn yn golygu bod yr ysgol
'nawr yn gweithredu dau ddosbarth yn unig. Teimlwn y gellid bod wedi osgoi nifer o'r trosglwyddiadau hyn
pe byddai cyfarfodydd wedi cael eu trefnu rhwng y rhieni a'r Swyddog Cymorth Disgyblion. Gadawodd nifer
o'r disgyblion heb reswm dilys, ac rydym o'r farn bod nifer o'r trosglwyddiadau hyn wedi digwydd oherwydd
bod y rhieni'n dilyn y naill a'r llall, a'i bod yn rhy hawdd symud i ysgol arall. Digwyddodd y trosglwyddiadau
dros gyfnod o 2-3 blynedd, a theimlwn y dylai'r Awdurdod Lleol fod wedi gwneud rhywbeth cyn i ni gyrraedd
y sefyllfa sydd ohoni heddiw.

5 Chwefror
2019

D

Rydym wedi'n siomi gan y cynnig i gau Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, a hoffem petai ein
gwrthwynebiadau yn cael eu hystyried. Diolch i chi am neilltuo amser i ddarllen ein llythyr, ac edrychwn
ymlaen at gael eich ymateb.
Ysgrifennwn atoch i wrthwynebu'r bwriad i gau Ysgol y Santes Fair, Doc Penfro, a gyhoeddwyd gyda
Rhybudd Statudol i Gau ar 8 Ionawr 2019.
Nodwyd yn y dogfennau a gyhoeddwyd fod Ysgol y Santes Fair wedi cael trafferth ariannu a recriwtio
Pennaeth. Nodwyd hyn hefyd yn un o'r rhesymau dros gyflwyno'r cynnig i ddod ag addysgu i ben yn Ysgol y
Santes Fair. Rydym yn gwrthwynebu cau'r ysgol ar sail y dybiaeth hon gan ein bod o'r farn na chafodd digon
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i'w wneud i recriwtio Pennaeth. Pan adawodd y Pennaeth parhaol diwethaf yr ysgol yn 2017, ni
chyhoeddwyd hysbyseb ar gyfer y swydd. Digwyddodd yr un peth pan adawodd y Pennaeth Gweithredol
ddiwedd tymor yr haf 2018. Teimlwn eto y dylai'r swydd fod wedi cael ei hysbysebu'n genedlaethol, ac y
dylai rhagor fod wedi cael ei wneud i recriwtio Pennaeth. Teimlwn fod tybiaeth wedi'i gwneud na fyddai'n
bosibl dod o hyd i Bennaeth. Byddai Pennaeth parhaol wedi gwella hyder y rhieni yn yr ysgol ac wedi
cynyddu nifer y disgyblion.
Rydym wedi'n tristáu bod cynnig wedi cael ei gyflwyno i ddod ag addysgu i ben yn Ysgol Gynradd Gatholig y
Santes Fair. Fodd bynnag, teimlwn y dylai rhieni sy'n dewis addysg Gatholig ar gyfer eu plant gael eu
cefnogi gan yr Awdurdod Lleol i ddewis pa Ysgol Gatholig bynnag y dymunant, boed hynny'n Ysgol Gynradd
Gatholig Sant Francis neu Ysgol Gynradd Gatholig Sant Teilo. Diolch i chi am neilltuo amser i ddarllen ein
llythyr.
Hyderwn y bydd ein gwrthwynebiadau yn cael eu hystyried yn ofalus wrth i chi wneud eich penderfyniad
terfynol.
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Ref

Sylwadau’r Gwrthwynebiad

Ymateb

A

Fyddai gweithredu’r cynnig yn golygu tynnu
ffwrdd opsiwn o addysg Gatholig I ddisgyblion
yn ardal Doc Penfro/Penfro.

Wnaeth y corf llywodraethol ystyried hyn cyn penderfynnu ymgynghori ar y cynnig.
Mae ‘na ysgolion Gatholig eraill yn Sir Benfro, gyda’r rhai agosaf yn Aberdaugleddau
(Sant Ffransis) a Dinbych y Pysgol (Teilo Sant). Mae natur y teithio i’r ddarpariaeth
amgen tu fewn I pellteroedd ac amseroedd dderbyniol. Mae Ysgol Sant Ffransis tua
8.5 milltir, a Teilo Sant tua 11.4 milltir o Ysgol y Santes Fair.
Mae trafnidiaeth am ddim ar gael I Ysgol Sant Ffransis ar gyfer unrhyw blentyn sydd
ar ol yn Ysgol y Santes Fair a sydd angen derbyn addysg ffydd. Yn ogystal, ceir
unrhyw gais am drafnidiaeth I Ysgol y Teilo Sant ei hystyried fesul cais.

A

A

A, C

Bydd colli ysgol eglwys yn golygu na fydd cyfle
gan rieni i ddewis y fath darpariaeth ar gyfer
addysg eu plant. Mae ysgolion eglwys yn
wahanol i ysgolion nad ydynt yn eglwys gan
fod ganddynt gredoau a gwerthoedd
Cristnogol wrth eu wreiddiau.

Mae Ysgol Wirfoddol Cosheston ac Ysgol Wirfoddol Penrhyn yn ysgolion yr Eglwys
yng Nghymru yng nghlwstwr Penfro. Yn unol a threfniadau derbyn y Cyngor Sir, mae
modd I rieni mynegi ffafriaeth am unrhyw ysgol meant yn dymuno, yn cynnwys
ysgolion Wirfoddol o’r ffydd.
Dylir nodi for nifer o blant sydd wedi trosglwyddo o Ysgol y Santes Fair yn ystod y
misoedd diwethaf wedi cael llefydd yn yr ysgolion a enwir uchod ac eraill.

Fydd y cynnig yn atal unrhyw enwad
Cristnogol (plenty/teulu) rhag gallu dewis ysgol
ffydd yng nghlwstwr Penfro.
Dylai mwy wedi cael ei wneud i cefnogi rieni
Mae mynegi ffafriaeth dros ysgolion yn fater i rieni yn unig, a nid yw’n fater i’r corff
o’r clwstwr Penfro i ddewis addysg Gatholig I’w llywodraethol na’r Cyngor.
plant.
Cafodd trosolwg o’r cefnogaeth sylweddol a rhoddwyd i Ysgol y Santes Fair gan y
Nid oedd digon o gymorth ar gael i’r ysgol i’w
Cyngor yn ystod 2016/17 a 2017/18 ei gynnwys ar dudalennau 11-13 o’r ddogfen
cefnogi gyda’r gostyngiad yn niferoedd plant.
ymgynghori i’r cynnig yma.
Teimo y gallai fod wedi osgoi nifer o
drosglwyddo disgyblion i ysgolion eraill pe bai

Mae’n fater i rieni ddewis a ydynt am drosglwyddo plentyn o’r naill ysgol i’r llall ac yn
aml mae llif o blant yn gadael ysgol yn cael ei sbarduno gan un rhiant. Mae’r cyngor
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Ref

B

Sylwadau’r Gwrthwynebiad

Ymateb

cyfarfodydd wedi'u trefnu rhwng y rhieni a'r
Swyddog Cefnogi Disgyblion. Gadawodd
llawer o ddisgyblion heb reswm dilys a
theimlwn fod llawer o'r trosglwyddiadau hyn yn
digwydd oherwydd bod rhieni yn dilyn ei gilydd
ac roedd yn rhy hawdd symud i ysgol arall.
Dylai fod yr ALl wedi gwneud rhywbeth cyn i ni
gyrraedd y sefyllfa yr ydym ynddi heddiw.

a roddir i rieni gan Gyngor Sir Benfro ynglŷn a newid ysgolion yn glir iawn a chaiff hyn
ei fynegi fel rhan o’r llyfryn Gwybodaeth i Rieni ar-lein a gyhoeddir yn flynyddol. Yn
hyn o beth, mae’r darn canlynol o’r llyfryn Gwybodaeth i rieni yn berthnasol:

Ni ddylai “Diffyg gwelliant parhaus dros
gyfnod” for yn rheswm dros dod a’r ysgol i ben

Mae’r corf llywodraethol yn cymeradwyo ymdrechion pob aelod o’r staff I wella
perfformiad yn yr ysgol. Fodd bynnag, mae’r ffactorau a nodir islaw yn golygu y
byddai cynnal y gwelliannau yn amhosible. Mae’r mater a nodir yn un o nifer o
faterion a ystyriwyd gan y corf llywoddraethol wrth gyrraedd penderfyniad I
ymgynghori ar gau’r ysgol. Mae’r rhestr islaw yn cynnwys yr holl rhesymau:

Mae’r Cyngor yn barod i ystyried ceisiadau am drosglwyddo rhwng ysgolion ar
adegau ar wahân i amserau derbyn arferol. Fodd bynnag, os ydych yn ceisio
trosglwyddo eich plentyn, rhaid ichi drafod hyn yn gyntaf gyda phennaeth presennol
eich plentyn neu bennaeth y flwyddyn mewn ysgol uwchradd. Dylech hefyd gysylltu â
phennaeth yr ysgol y dymunwch i’ch plentyn fynd iddi. Gan nad yw trosglwyddo yn
ystod y tymor yn cael ei annog, trosglwyddir fel arfer ar ddechrau tymor yn unig, ac
eithrio pan fo’r sefyllfa’n codi am fod y teulu wedi newid cyfeiriad. Rhaid cwblhau'r
ffurflen gais ar-lein am drosglwyddo ym mhob achos, ac mae hon ar gael ar wefan y
Cyngor Sir. Fel arfer ni fydd ceisiadau trosglwyddo yn cael eu hystyried mwy nag 1
tymor cyn y trosglwyddiad.
Mae newid ysgolion yn gallu bod yn brofiad anodd i ddisgyblion a gall darfu ar
drefniadaeth dosbarthiadau. Dylid gwneud hyn pan fydd popeth arall wedi
methu, ac ni ddylid ei ystyried hyd nes y rhoddwyd sylw priodol i’r holl ffyrdd
posibl eraill o ddatrys problemau.
Os ydych yn gwneud cais am drosglwyddo oherwydd eich bod yn pryderu ynglŷn â
chynnydd eich plentyn neu oherwydd bod unrhyw broblemau yn ysgol eich plentyn,
fel cam cyntaf dylech drafod y mater gyda phennaeth yr ysgol bresennol. Mae’n
arferol i Swyddog Cymorth Disgyblion drafod cais am drosglwyddo â rhieni. Mae
llyfryn o’r enw “Newid Ysgolion - Canllaw i Rieni” yn cynnwys gwybodaeth
ychwanegol am y broses drosglwyddo ac unrhyw oblygiadau posibl. Mae ar gael ar
gais gan y Swyddog Derbyn neu yn Ysgol eich plentyn, neu gellir ei lawrlwytho o
wefan y Cyngor.
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Ref

Sylwadau’r Gwrthwynebiad

Ymateb










B

Cafodd y cefnogaeth a ddarparwyd gan yr ALl
o rhan Cynorthwywr Dysgu ar gyfer ymddygiad
ei dynnu nol yn rhy gynnar ac ar unwaith yn
hytrach na’I dynnu nol dros cyfnod o amser.
Ni chafodd rieni eu hysbysu am hyn gan eu
bod yn meddwl y byddai’r grwp ymddygiad yn
parhau tan ar ar ol Pasg 2018. Rhoddir amser
annigonol i strategaethau ymddygiad
ymgorffori.

Gostyngiad yn y niferoedd ar y gofrestr a nifer y disgyblion.
Diwylliant sefydliadol gwael, yn enwedig o ran Catholigrwydd ac ethos yr ysgol.
Diffyg arweinyddiaeth sefydlog a chyson er mis Medi 2016.
Penderfyniad gan y pennaeth gweithredol dros dro a’r dirprwy bennaeth nad ydynt
yn dymuno ymgymryd â rôl y pennaeth o fis Medi 2018.
Nid yw’r awdurdod lleol a’r esgobaeth wedi gallu dod o hyd i arweinydd yn ei lle.
Pryderon sylweddol ynglŷn â’r gyllideb, er bod yr awdurdod lleol wedi rhoi £75,000
yn ychwanegol dros y flwyddyn ddiwethaf.
Anallu i ariannu neu recriwtio pennaeth llawn amser.
Diffyg gwelliant parhaus dros gyfnod.
Pryder y byddai’r ysgol yn cael ei rhoi mewn categori swyddogol pe bai’n cael ei
harolygu heb unrhyw obaith i ddod allan o’r categori hwnnw o ganlyniad i
ansefydlogrwydd mewn arweinyddiaeth.

Darparodd yr awdurdod leol HLTA hyfforddedig iawn i sefydlu darpariaeth feithrin, ac
I adeiladu gallu i staff ysgol redeg y ddarpariaeth. Roedd yn amser llawn yn y tymor
cyntaf ac wedi ei leihau fesul diwrnod yn ystod yr ail dymor a 3 diwrnod yn y trydydd
tymor. Cefnogwyd y staff yn yr ysgol i gymryd drosodd redeg y ddarpariaeth feithrin
yn ystod y cyfnod hwn. Cytunwyd ar hyn fel rhan o'r Adolygiadau Ymddygiad gyda'r
Pennaeth Dros Dro ac fe'i hadolygwyd bob tymor gyda'r ysgol.
Darparwyd y canlynol hefyd i helpu i gefnogi'r ysgol gyda phlant ag anghenion dysgu
ac ymddygiadau ychwanegol sy'n herio:
 Dyrannodd yr awdurdod leol Athro Cefnogi Ymddygiad hefyd i gynorthwyo'r ysgol
am hanner diwrnod yr wythnos, i ddarparu cefnogaeth gallu adeiladu, monitro a
chefnogi Pennaeth Dros Dro i ddatblygu'r Dull Ymddygiad yn yr ysgol.
 Cynhaliwyd cyfarfodydd Tîm o gwmpas y Disgybl a cyfarfodydd Rhieni a Gosod
(aml-asiantaeth o'r cyfarfod Cynhwysiad) ychwanegol i gynghori a chefnogi'r ysgol
gyda disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.
 Hyfforddiant ychwanegol trwy INSETS a TWILIGHTS.
 Arian ychwanegol ar gyfer disgyblion â BESD.
 Lleoliadau Canolfan Penalun ychwanegol (PRU) heb unrhyw gost ychwanegol i'r
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Ymateb
ysgol. LSA Arbenigol i ymweld bob pythefnos.
Hyfforddiant PIVOTAL i'r ysgol. Y Pennaeth Dros Dro i fynychu hyfforddiant
ychwanegol i allu darparu hyfforddiant pellach i staff yr ysgol (dim cost).
 Cynhaliodd Pennaeth PLC, Ymgynghorydd Her ar gyfer ADY a Chynghorydd Her
Ysgol, dair Adolygiad Ymddygiad, gan gefnogi'r ysgol i ddatblygu a chefnogi ysgol
gyda'u cynllun gweithredu.
Cafodd y cefnogaeth uchod ei croesawu gan y corff llywodraethol ac roedd yn
effeithio ar y pryd. Fodd bynnag, roedd y corff llywodraethol yn deall fod y
cefnogaeth yma ar gael am gyfnod penodol o amser gyda’r bwriad i’r ysgol fod yn
hunan-gefnogol wedi hynny.
Yn dilyn penderfyniad y pennaeth blaenorol i adael ei swydd, roedd y corff
llywodraethol, yr Esgobaeth a’r ALl yn ymwybodol iawn o brinder penaethiaid
Catholig sydd a chymwysterau addas sy’n gwneud cais am swyddi arweinyddiaeth
mewn ysgolion Catholig o fewn yr esgobaeth. Mae’r tri wedi gweithio mewn
partneriaeth i sefydlogi arweinyddiaeth yr ysgol gyda’i heriau uchod. Mae’r corff
llywodraethol wedi cydymffurfio a’r Rheoliadau cenedlaethol perthnasol yn eu
hymdrechion i ddarparu person cymwys addas fel pennaeth dros dro. Mae’r corff
llywodraethol hefyd wedi cydymffurfio trwy ddefnyddio Rheoliadau Ffederasiwn
Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014 er mwyn dod o hyd i gefnogaeth pennaeth
profiadol mewn ysgol Werdd i ystyried Ffederasiwn. Archwiliwyd pob dewis arall
hyfyw, fodd bynnag, nid oedd yr un o’r dulliau hyn yn cael eu gweithredu o ystyried
maint yr heriau a wynebir gan yr ysgol.


C, D

Ddim yn credu fod digon wedi’i wneud i
recriwtio pennaeth gan nad yw’r swydd wedi’i
hysbysebu’n genedlaethol, yn ogystal a
rhagdybiaeth na fydd modd ddod o hyd i un.

Ar adeg ymadawiad y pennaeth llawn amser blaenorol, nid oedd gan yr ysgol ddigon
o adnoddau i ariannu pennaeth newydd. Ar yr adeg hwn roedd rhaid i’r corff
llywodraethol ystyried dewisiadau eraill.
 Yn hanesyddol cafwyd heriau recriwtio. Yn ystod cyfnod absenoldeb y Pennaeth
sylweddol, ymgymerodd y Dirprwy Bennaeth a rol y Pennaeth dros dro, gyda
chymorth mentor profiadol;
 Pan ymddiswyddodd y Pennaeth sylweddol, cytunodd y Corff Llywodraethol am
Bennaeth Catholig profiadol i weithredu mewn rôl Prifathrawiaeth Weithredol.
Oherwydd y gostyngiad yn y niferoedd o blant yn mynychu’r ysgol a’r cyfyngiadau
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Os yw rieni’n dewis addysg Gatholig i’w plant
yna dylai fod yr ALl yn eu cefnogi i ddewis pa
bynnag ysgol Gatholig yr hoffent, boed
hynny’n Ysgol Sant Ffransis neu Ysgol Teilo
Sant.

Ymateb
cyllideb presennol ni fyddai cyllideb yr ysgol yn ddigonol i recriwtio Pennaeth
profiadol. O ystyried y categori coch a barnwyd i’r ysgol, teimlodd y Corff
Llywodraethol a'r Esgobaeth bod cael Pennaeth profiadol yn hanfodol;
 Mewn cyfarfod Corff Llywodraethol anhygoel ym mis Mehefin 2018, nododd y
Pennaeth Gweithredol dros dro nad oedd am gario ymlaen yn y rôl. Yn ogystal,
nid oedd y Pennaeth dros dro yn dymuno parhau â'i rôl fel y Pennaeth Dros Dro ac
oherwydd y gostyngiad sylweddol yn niferoedd disgyblion, penderfynodd y Corff
Llywodraethol i ddechrau'r broses i roi'r gorau i'r ysgol trwy ymgynghori â'r
Esgobaeth;
 Trefnodd yr Awdurdod Leol a’r Esgobaeth i Bennaeth Catholig profiadol i
ymgymryd a dyletswyddau statudol y Pennaeth yn y cyfnod dros dro.
Mae/r Cyngor wedi gwneud ymrwymiad i’r disgyblion fydd ar rol Ysgol y Santes Fair
ar ddyddiad gweithredu’r cynnig, y byddant yn medru parhau i dderbyn addysg
cynradd Gatholig a bod trafnidiaeth ar gael i Ysgol Sant Ffransis yn Aberdaugleddau.
Rhoddir ystyriaeth am drafnidiaeth i ysgolion Catholig eraill fesul cais.
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