Cyflwyniad
• Croeso a Chyflwyniad – Cadeirydd y Llywodraethwyr
• Cyflwyniad – Cadeirydd Annibynnol CIB – egluro’r
fformat am y noson a swyddogaethau swyddogion (ar
gyfer cwestiynau)
• Cyflwyniad – IB (15 munud)
• Holi ac ateb (Gweddill y cyfarfod) Pob swyddog
• Gorffen

Moderneiddio Ysgolion
Ymgynghori ynghylch cynigion i:
• Newid ystod oedran Ysgol Uwchradd John Summers o
11-18 i 11-16 erbyn Medi 2016
• Cau Ysgol Uwchradd John Summers erbyn Medi 2017

Cyd-destun newidiol
• Blaenoriaethu Ansawdd
Dysgu
• Angen blaenoriaethu
Cymarebau Disgybl
Athro (PTRs)
• Llai o Gymhorthwyr
Addysgu
• 52 swydd wedi’u colli
eleni
• Mwy i’w disgwyl….

Moderneiddio Ysgolion
Mae angen i ni wneud hyn i ddiogelu:
•
•
•
•

Gwelliant addysgol
Arweinyddiaeth ysgol gadarn
Adeiladau addas
Defnydd gorau o adnoddau

Mae angen i ni sicrhau ein bod yn diogelu ac yn cynnal
cyfleoedd dysgu o ansawdd uchel i’r holl blant a phobl
ifanc ar draws y Sir

Moderneiddio Ysgolion
Diweddariad Polisi Trefniadaeth Ysgolion 2010 a 2015
• Darpariaeth uwchradd wedi’i chynllunio i weithio
tuag at y modelau canlynol :
 Anelu at o leiaf mynediad pedair ffrwd, yn darparu 600
o leoedd i ddisgyblion 11-16
 Adolygu darpariaeth ôl-16 lle mae nifer y disgyblion yn
disgyn o dan 150 am dair blynedd yn olynol

Pam ydym yn Cynnig?
Lleoedd gwag
• Cyngor Swyddfa Archwilio Cymru a tharged
Llywodraeth Cymru – uchafswm o 10%
• 36% o leoedd disgyblion gwag yn Ysgol Uwchradd
John Summers (Medi 2014) yn codi i 43% ym Medi
2016
• 2113 o leoedd disgyblion gwag (18%) yn y sector
uwchradd ac yn cynyddu
• Rhagwelir y bydd gan Ysgol Uwchradd John Summers
305 o ddisgyblion 11-16 erbyn Medi 2015
• Bydd cyfanswm o tua 568 o leoedd gwag mewn
ysgolion Uwchradd lleol eraill erbyn Medi 2016

Pam ydym yn Cynnig?
Adnoddau’n lleihau:
• Niferoedd disgyblion annigonol ar hyn o bryd ac wedi’u
rhagamcanu, i gynnal darpariaeth uwchradd yn Ysgol
Uwchradd John Summers
• Gyda chyllidebau’n lleihau bob blwyddyn, mae pryder
yn parhau y byddai Llywodraethwyr yn ei chael hi’n
fwyfwy anodd bodloni gofynion llawn y Cwricwlwm
Cenedlaethol a’r Mesur Dysgu a Sgiliau, a darparu
cefnogaeth addas i bob dysgwr
• Cymarebau disgybl athro’n cynyddu i lefelau
anghynaladwy yn y dyfodol

Pam ydym yn Cynnig?
Adeiladau cynaliadwy
• Materion sylweddol, gydag Addasrwydd a Chyflwr,
mynediad DDA
• Mae angen buddsoddiad Cyfalaf sylweddol i wneud yr
adeilad yn addas at y diben
• Nid yw’r Cyngor yn gallu ffurfio achos busnes cyfalaf
llwyddiannus i Lywodraeth Cymru am fuddsoddiad cyfalaf
allanol
• Ni fyddai buddsoddiad cyfalaf y Cyngor ei hun yn bosibl
am yr un rhesymau

Pam ydym yn Cynnig?
Gwelliant Addysgol
• Deilliannau perfformiad ysgol hanesyddol wedi’u
cydnabod yn gadarnhaol
• Ar hyn o bryd mae’r ysgol yng Nghategori 4
Llywodraeth Cymru

Arweinyddiaeth Ysgol Gadarn
• Hyder yn y Pennaeth Dros Dro presennol, yn y tymor
byr
• Tymor hir, anhawster o bosibl i recriwtio ar gyfer
pennaeth parhaol o ystyried niferoedd disgyblion
cyfredol a’r dyfodol

Beth os…..

Y Camau Nesaf
Proses ymgynghori gychwynnol:
• Ymatebion ymgynghori erbyn 17 Gorffennaf 2015
• Adroddiad ymgynghori i Gabinet Arbennig ddiwedd
Gorffennaf 2015.
• Cyfnod ymgynghori nesaf – Hysbysiad Statudol –
Hydref 2015
• Adroddiad Gwrthwynebu i un o Weinidogion Cymru
ganol Hydref 2015
• Rhagwelir penderfyniad gan Weinidog erbyn Chwefror
2016

Gellir rhoi ymatebion…
• Yn y cyfarfod
• Drwy lenwi holiadur ar-lein ar
www.siryfflint.gov.uk/moderneiddioysgolion
• Drwy lenwi ffurflen ymateb a’i rhoi i’r Tîm Moderneiddio
Ysgolion, Addysg ac Ieuenctid, Neuadd y Sir, yr
Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6ND, neu
• Fel arall rhowch eich ymatebion/cwestiynau mewn
ysgrifen i’r Tîm Moderneiddio Ysgolion, Addysg ac
Ieuenctid, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7
6ND neu e-bostiwch:
21stcenturyschools@flintshire.gov.uk

