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Beth rydym ni wedi bod yn gwneud?

Rydym yn rhan o dîm sy'n gweithio i'r 

Cyngor i gefnogi ysgolion.

Yn ddiweddar, daethom i siarad â chi 

am y cynlluniau ar gyfer Ysgol 

Llanfynydd.



Roeddem eisiau gwybod beth 
oedd eich barn am y cynlluniau 
ar gyfer Ysgol Llanfynydd. 

Daeth rhai ohonoch chi o’ch 
Cyngor Ysgol draw i sesiwn, lle 
wnaethoch chi ddweud wrthym 
beth oedd eich barn am y 
cynlluniau.

Treuliodd rhai ohonoch hefyd 
amser yn anfon llythyrau a 
llenwi ein llyfrynnau ar y 
cynlluniau ar gyfer Ysgol 
Llanfynydd.

Hefyd, gofynnom i chi:

C1 - Sut fyddech chi’n teimlo pe bai 
Ysgol Llanfynydd yn cau? 

C2. Sut fyddech chi'n teimlo ynglŷn â 
gwneud ffrindiau newydd; 

C3. Sut fyddech chi'n teimlo am y 
posibilrwydd o gael eich addysgu 
gan athrawon newydd;

C4 Oes unrhyw beth arall yr hoffech 
chi ei weld yn digwydd yn lle hyn; a 

C5 Os hoffech chi ddweud unrhyw 
beth arall.

Beth wnaethom ni ofyn i chi?



Ymateb Ysgol Llanfynydd  -
Beth ydych chi'n ei hoffi am Ysgol 
Llanfynydd?

Beth ydych chi'n ei hoffi am Ysgol Llanfynydd
• Does yna ddim llawer o bobl yn yr ysgol sy'n ei gwneud 

yn lle da

• Mae’n eithaf  bach felly rydych chi’n cael llawer o sylw

• Rwyf wrth fy modd gyda fy ysgol

• Mae'n adeilad hanesyddol a oedd â chyfleusterau 

anhygoel

• Mae'r ysgol hon wedi bod ar agor ers dros 150 o 

flynyddoedd

• Dw i’n hoffi cae’r ysgol oherwydd ein bod yn cael 

chwarae arno 

• Diogel, mae gan bawb ffrindiau, yn hapus, mae pawb 

yn garedig

• Mae’r bobl yn adnabod ei gilydd

• Rydan ni bob amser yn rhannu amser gwych yn 

gweithio ac mae’n hapus

• Yr athrawon yw’r gorau – maen nhw’n garedig, 

ardderchog

• Mae'r athrawon yn gwybod popeth am bawb, maen 

nhw’n wych

• Rydan ni’n cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau 

ac yn mynd ar dripiau

• Mae gennym glwb brecwast a chlwb ar ôl ysgol da

• Rydym yn codi llawer o arian i elusen

• Mae'n ysgol arbennig – mae’n anhygoel

• Byddai'n biti cau'r ysgol

• Rydym yn mwynhau canu gyda'r côr dros y Nadolig

Beth ydych chi'n ei hoffi am Ysgol Llanfynydd
• Mae’n ysgol wych

• Mae ein llyfrgell wedi cael ei hailfodelu, byddai'n 

wastraff  arian

• Mae'n lle hyfryd a gofalgar

• Mae'n ysgol hardd mewn lleoliad gwych

• Mae'n rhan fawr o'r gymuned

• Daeth llawer o bobl yma pan oeddent yn iau

• Rydw i eisiau gyrru fy mhlant i’r ysgol hon.

• Rydan ni wedi bod yma ers y meithrin

• Mae'n ysgol llawn hwyl – rydan ni’n cael hwyl

• Rydan ni’n cael ymweliadau gan bobl yn y pentref

• Does yna ddim bwlio

• Mae'n ysgol ardderchog

• Mae gennym yr addysgu gorau

• Mae'n ysgol unigryw

• Rydan ni’n ysgol fach, ond rydan ni’n gwneud pethau 

mawr



Ymatebion Ysgol Llanfynydd -
Beth fyddech chi'n ei newid?

Beth fyddech chi'n ei newid am Ysgol 

Llanfynydd
• Nid ydych yn dymuno newid unrhyw beth am 

Ysgol Llanfynydd

• Mae’n berffaith fel y mae hi



Ymatebion Ysgol Llanfynydd
C1 - Sut fyddech chi’n teimlo pe bai Ysgol Llanfynydd yn 
cau?

• Blin

• Teimlo'n wyllt gacwn

• Byddwn i’n teimlo'n drist / trist iawn

• Byddai'n peri gofid i weld yr adeilad 

yn cau

• Byddem yn colli ein hatgofion

• Byddwn i'n torri fy nghalon

• Peidiwch â gwahanu ffrindiau

• Byddwn yn teimlo’n unig yn fy ysgol 

newydd

• Byddai’n fy ysgwyd

• Byddwn yn siomedig ofnadwy

• Byddwn yn flin

• Anhapus

• Byddwn yn colli fy athrawon

• Byddai'n ofnadwy os byddai'r 

athrawon yn colli eu swyddi

• Ofnus, rhyfedd, pryderus, siomedig

• Byddai'n ofnadwy i beidio gweld fy 

ffrindiau 

• Peidiwch â rhwygo’r galon allan o'n 

cymuned 

• Byddai'r pentref  yn hollol wag

• Mae’r ysgol yn codi llawer o arian i 

elusennau

• Mae'r ysgol yn hyfryd a diogel

• Byddai’n rhaid i bob un o'n athrawon gael 

swyddi newydd

• Oes gennych chi wir y galon i gau'r ysgol

• Gallai wahanu brodyr a chwiorydd a 

ffrindiau

• Byddai'n biti cau'r ysgol

• Poeni

• Byddwn yn colli fy ffrindiau

• Fyddwn i byth yn gweld yr athrawon eto

• Byddai'n effeithio ar yr ysgol rydym yn 

codi arian iddi yn Tanzania

• Byddai plant eraill yn colli’r cyfle i fynd i'r 

ysgol hon

• Nerfus, siomedig, pryderus



• Wyneb blin

• Byddai'n chwithig

• Fyddwn i ddim yn hoffi, byddwn yn ofnus

• Byddwn i’n teimlo ychydig yn nerfus

• Mae gwneud ffrindiau newydd yn fy ngwneud yn nerfus

• Peidiwch â gwneud hyn

• Dydw i ddim eisiau gwneud ffrindiau newydd, dw i’n hoffi fy ffrindiau ar hyn o bryd

• Peidiwch â’n gwahanu ni

• Bydd rhai brodyr a chwiorydd yn cael eu gwahanu 

• Efallai na fydd pob un o fy ffrindiau yn gweld ei gilydd eto

• Cadwch ffrindiau gyda'i gilydd

• Rydw i a fy ffrindiau wedi adnabod ein gilydd ers amser hir

• Rwyf wrth fy modd gyda fy ffrindiau a gyda fy ysgol 

• Buaswn i’n hoffi gwneud ffrindiau newydd, ond fyddai'n dal ddim yr un fath

• Bydd yn dda i wneud ffrindiau newydd, ond hoffwn aros gyda fy holl ffrindiau

• Gallai fod yn iawn.

• Byddai'n anodd

• Dangoswch bod ots gennych

Ymatebion Ysgol Llanfynydd
C2. Sut fyddech chi'n teimlo ynglŷn â gwneud ffrindiau 
newydd?



Ymatebion Ysgol Llanfynydd -
C3. Sut fyddech chi'n teimlo am y posibilrwydd 
o gael eich addysgu gan athrawon newydd?

• Byddwn yn teimlo'n ofnus
• Bŵ
• Byddai'n frawychus gan nad ydych chi’n gwybod pa mor 

neis ydyn nhw

• Byddwn i’n teimlo’n nerfus

• Byddai'n rhyfedd

• Byddai hyn ddim yn teimlo'r un fath

• Byddai'n wahanol achos fy mod wedi bod yn yr ysgol ers 

blynyddoedd

• Fyddwn i ddim yn hoffi hynny

• Dw i ddim yn gwybod

• Rydw i wrth fy modd efo fy athrawon

• Peidiwch â mynd a nhw i ffwrdd - beth fydd yn digwydd 

iddyn nhw

• Efallai na fyddaf  yn eu gweld nhw eto

• Dylen nhw ddim colli eu swyddi, nid eu bai nhw yw hyn

• Fydden nhw ddim yn fy adnabod cystal

• Ein rhoi ni yn ein lle

• Byddai'n braf, ond fyddai dim yn well na fy athrawon i

• Dylem aros ar agor

• Mae bysiau'n dod i'r pentref  heb unrhyw un arnyn 

nhw – byddai’n bosibl eu defnyddio

• Dylem uno ag ysgol arall

• Dylai ein ffrindiau aros gyda'i gilydd

• Beth am adeiladu estyniad

• Gallem arbed arian

• Mae'r pennaeth newydd yn gweithio mewn ysgol 

arall – dylem ei rannu

• Gallech wneud arbedion yn unrhyw le 

• Oes gennych chi wir y galon i gau'r ysgol

• Cael mwy o blant

• Cau adeiladau eraill

• Rydym eisoes wedi arbed arian drwy rannu ein 

pennaeth a'r Athrawes Saesneg

• Na!

• Achubwch ein Hysgol

Ymatebion Ysgol Llanfynydd -
C4 Oes unrhyw beth arall yr hoffech chi ei 
weld yn digwydd yn lle hyn?



C5. Ymatebion Ysgol Llanfynydd -
Fyddech chi'n hoffi dweud unrhyw beth 
arall?

Mae Gweithwyr Chwarae’n costio arian pam ydym ni’n eu cael nhw 

os bydd angen arbed arian

Maent yn adeiladu yn yr ardal - ble fydd y disgyblion newydd yn 

mynd

Dylai'r goleuadau gael eu diffodd yn y pentref  ar ôl amser penodol i 

arbed arian

Beth fydd yn digwydd i’r caeau a’r ysgol



Ymatebion Cyngor Ysgol Parc y Llan
C1 - Sut fyddech chi’n teimlo pe bai 
Ysgol Llanfynydd yn cau?

• Hapus

• Teimladau cymysg.

• Trist

• Byddai’n rhaid i'r ysgol dalu mwy o arian 

a phrynu mwy o offer pe bai mwy o 

ddisgyblion 

• Fyddai’r disgyblion ddim yn dysgu 

bellach os byddai'r ysgol yn cau

Ymatebion Cyngor Ysgol Parc y Llan
C2. Sut fyddech chi'n teimlo ynglŷn â 
gwneud ffrindiau newydd?

• Hapus am wneud ffrindiau newydd.

• Hapus (wyneb sy'n gwenu)

• Gwych ond fyddwn i ddim eisiau colli 

fy ffrindiau presennol 

• Ddim yn hapus rhag ofn i mi golli 

ffrindiau presennol



Ymatebion Ysgol Parc y Llan-
C4 Oes unrhyw beth arall yr hoffech chi 
ei weld yn digwydd yn lle hyn?

Anfonwch rai disgyblion o'r ysgolion mwy 

o faint i Ysgol Llanfynydd

Gallai ymestyn eu hysgol

A allai eu hysgol ymuno ag ysgol arall

Ymatebion Cyngor Ysgol Parc y Llan-
C5 Oes unrhyw beth arall yr hoffech 
chi ei ddweud?

Beth ydym ni’n ei gael yn ôl gan fod 

ein Pennaeth hefyd yn gweithio 2 

ddiwrnod yn Ysgol Llanfynydd

Beth am i’r plant ddod yma?

Byddwn ni’n cael mwy o staff  a 

mwy o arian

A fydd yna fws mwy o Goed-llai i'n 

hysgol



Ymatebion Cyngor Ysgol Bwlchgwyn -
C1 - Sut fyddech chi’n teimlo pe bai 
Ysgol Llanfynydd yn cau?

Blin

Ddim yn deg

Trist (wynebau trist)

Os bydd yr ysgol yn cau rydw i'n credu y byddai'n 

anodd i'r plant gael ysgol newydd

Bydd yn rhaid i rieni gymryd amser o’r gwaith ac 

ni fyddant yn gallu ennill arian

Aros ar agor (wyneb yn gwenu)
Ymatebion Cyngor Ysgol Bwlchgwyn -
C2. Sut fyddech chi'n teimlo ynglŷn â 
gwneud ffrindiau newydd?Hapus

Da

Bydd yn anodd iddyn nhw

Poeni

Swil

Byddwn yn ofnus

Defnyddio’r blwch eiliadau aur

Byddai’n bosibl defnyddio'r 

mochyn pryder



Ymatebion Cyngor Ysgol Bwlchgwyn -
C4 Oes unrhyw beth arall yr hoffech chi 
ei weld yn digwydd yn lle hyn?

Gallai’r ysgol wneud rhywfaint o godi arian 

Gallen nhw ddod o hyd i ffyrdd o ddenu mwy o 

ddisgyblion 

Gallen nhw wneud yr ysgol yn un gyffrous

Mae’r ysgol yn edrych yn wych

Byddai’n bosibl gwneud yr ysgol yn fwy
Ymatebion Cyngor Ysgol Bwlchgwyn -
C5 Oes unrhyw beth arall yr hoffech 
chi ei ddweud?

Mae'r ysgol yn edrych yn anhygoel a ddylai hi 

ddim cau

A oes ganddyn nhw ddosbarthiadau gwahanol 

faint

Faint o ystafelloedd dosbarth sydd ganddyn 

nhw

Gallai'r ysgol ymweld ag ysgolion eraill a gallai 

rannu syniadau



Ymatebion Cyngor Ysgol Abermorddu -
C1 - Sut fyddech chi’n teimlo pe bai 
Ysgol Llanfynydd yn cau?

Byddai gennym rai pryderon

Ymatebion Cyngor Ysgol Abermorddu -
C2 Oes unrhyw beth arall yr hoffech chi 
ei weld yn digwydd yn lle hyn?

Rydym yn drist ond fedrwn ni ddim 

meddwl am ddewis arall

Ymatebion Cyngor Ysgol Abermorddu
-
C5 Oes unrhyw beth arall yr hoffech 
chi ei ddweud?

Mae gennym ddosbarthiadau llawn 

a rhai dosbarthiadau gyda lleoedd 

gwag ac rydym yn poeni am yr 

effaith ar y dosbarthiadau llawn.



Ymatebion Cyngor Ysgol Estyn
C1 - Sut fyddech chi’n teimlo pe bai 
Ysgol Llanfynydd yn cau?

Hapus

Does dim ots gen

Trist

Ymatebion Cyngor Ysgol Estyn
C2. Sut fyddech chi'n teimlo ynglŷn â 
gwneud ffrindiau newydd?

Hapus am wneud ffrindiau newydd.

Hapus

Swil

Trist

Ymatebion Cyngor Ysgol Estyn -
C4 Oes unrhyw beth arall yr 
hoffech chi ei weld yn digwydd yn 
lle hyn?

Byddai’n bosibl codi arian ar gyfer yr 

ysgol fel nad oes rhaid iddi gau

Byddai’n bosibl gwneud yr ysgol yn fwy a’i 

hymestyn er mwyn i fwy o ddisgyblion allu 

mynd

Byddai’n bosibl hysbysebu am fwy o blant

Ymatebion Cyngor Ysgol Parc y Llan-
C5 Oes unrhyw beth arall yr hoffech 
chi ei ddweud?

Ni chodwyd unrhyw beth



Beth fydd yn digwydd nesaf?
Bydd y Cyngor yn cael cyfarfod, yn edrych ar yr holl 

adborth o'r ymgynghoriadau ac yn penderfynu beth i'w 

wneud.

Byddwn yn rhoi gwybod i bawb beth yw’r canlyniad.

Os mai’r penderfyniad yw cau Ysgol Llanfynydd bydd 

hysbysiad yn cael ei osod tu allan i’r ysgol am gyfnod byr 

yn rhoi gwybod i bawb am y penderfyniad, gelwir hyn yw 

'hysbysiad statudol' neu gyfnod gwrthwynebu.

Os mai'r penderfyniad yw cau Ysgol Llanfynydd, gall 

unrhyw un wrthwynebu (anghytuno) i'r cynnig drwy 

ysgrifennu neu anfon e-bost yn ystod yr hysbysiad 

statudol neu'r cyfnod gwrthwynebu.



Pa mor hir y mae pethau'n cymryd?

1. 

Dywedo

dd pobl 

wrthym 

beth 

oedd eu 

barn.

2. 

Gwnaethom 

gasglu'r holl 

ymatebion a 

dweud wrth 

bawb beth 

oedd y prif  

sylwadau.

3. Bydd y 

Cyngor yn 

cynnal 

cyfarfod i 

benderfynu 

beth i’w 

wneud. Yna 

byddwn yn 

rhoi gwybod i 

bawb beth 

yw'r 

penderfyniad.

6. Bydd 

unrhyw 

newid y 

cytunir 

arno yn 

cychwyn 

o’r 

dyddiad 

hwn.

Hydref 2015 Rhagfyr 2015 Ionawr 2016 Medi 2016

Cyfnod Ymgynghori tan 2 

Rhagfyr – wedi gorffen 
rŵan

Cyfnod 

Gwrthwynebu 

Ion-Chwe 

2016

Chwefror 2016

4. Byddwn 

yn casglu 

pob llythyr / 

neges e-

bost yn 

gwrthwyne

bu ac yn 

dweud wrth 

bawb beth 

yw’r prif  

sylwadau.

Ebrill 2016

5. Bydd y 

Cyngor yn 

cynnal cyfarfod 

terfynol i 

benderfynu 

beth i’w wneud. 

Yna byddwn yn 

rhoi gwybod i 

bawb beth yw'r 

penderfyniad.



Os wyt ti eisiau gwybod mwy, 
mae mwy o ddogfennau ar y 
rhyngrwyd i rieni, athrawon, y 
staff  dysgu ac aelodau o 
gymuned yr ysgol.

Ewch i

www.siryfflint.gov.uk/modernei
ddioysgolion

Diolch yn fawr

http://www.flintshire.gov.uk/schoolmodernisation

