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A. CYFLWYNIAD I'R CYNNIG A SUT BYDDWN YN 

YMGYNGHORI Â CHI 

 
1. Cyflwyniad 

 
1.1. Mae Cyngor Sir y Fflint yn dymuno ceisio barn partïon â diddordeb ynghylch y  cynnig 

i Uno Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd  Gymunedol Licswm i 
greu un ysgol ardal o 1 Medi 2019. 

 
1.2. Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn nodi gwybodaeth y dylai ymgyngoreion ystyried i 

gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori. Mae'r broses yn dilyn canllawiau 
rheoleiddio fel y nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru 2013.  

 
1.3. Mae'r cyfnod ymgynghori ffurfiol yn dechrau ddydd Iau 15 Mawrth 2018 ac yn gorffen 

ddydd Iau 10 Mai 2018.  
 
1.4. Y ffigyrau, ystadegau a deunydd y cyfeirir atynt yn y ddogfen hon yw’r mwyaf cywir 

sydd ar gael adeg paratoi a cyhoeddi.   
 

2. Datblygu Cynnig Trefniadaeth Ysgolion  
 

2.1. Dylai datblygu cynigion trefniadaeth ysgolion roi sylw i bolisïau ac egwyddorion 
cenedlaethol cyffredinol, gan gynnwys: 
 

 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn; 

 Iaith Fyw: Iaith Byw – Strategaeth Iaith Gymraeg 2012 – 2017; 

 Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (CSCA); 

 Cymru’n Un : Cenedl Un Blaned, cynllun datblygu cynaliadwy newydd i Gymru Mai 
2009 neu unrhyw strategaeth olynol; 

 Strategaeth Tlodi Plant Cymru (a gyhoeddwyd Chwefror 2011 dogfen wybodaeth 
rhif 95/2011), neu unrhyw strategaeth olynol; 

 Ffydd mewn Addysg.  
 
2.2. Yn ogystal, dylai datblygu cynigion trefniadaeth ysgolion roi sylw i gynlluniau lleol, gan 

gynnwys: 
 

 Cynlluniau lleol ar gyfer datblygu economaidd neu dai; 

 Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg; 

 Cynlluniau Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc; a 

 Strategaeth Moderneiddio Ysgolion. 
 

2.3. Dylid rhoi sylw hefyd i ganllawiau Llywodraeth Cymru ar faterion sy'n ymwneud â 
threfniadaeth ysgolion, megis: 
 

 Canllawiau gweithredol ynghylch y mesur teithio gan ddysgwyr (Mehefin 2014); a  

 Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru (Hydref 2011). 
 

2.4. Mae'r ffactorau y dylid eu cymryd i ystyriaeth gan gyrff perthnasol wrth baratoi, 
cyhoeddi, cymeradwyo neu benderfynu ar gynigion trefniadaeth ysgolion fel a ganlyn: 
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 Ansawdd a safonau mewn addysg - deilliannau, darpariaeth ac arweinyddiaeth a 
rheolaeth; 

 Yr angen am leoedd a'r effaith ar hygyrchedd ysgolion; ac 

 Adnoddau ar gyfer addysg a goblygiadau ariannol eraill. 
 

2.5. Mae ffactorau eraill hefyd yn cael eu hystyried, megis effaith y cynnig ar blant o 
gefndiroedd difreintiedig yn economaidd, ac unrhyw faterion cydraddoldeb (gan 
gynnwys y rhai a nodwyd drwy asesiadau effaith ar gydraddoldeb). 

 

3. Cefndir y Cynnig 
 
3.1. Ein nod yw bod plant a phobl ifanc yn Sir y Fflint yn datblygu sgiliau bywyd hanfodol, 

awydd cryf am ddysgu gydol oes a bod yn barod iawn ar gyfer y byd gwaith.  Bydd yr 
holl blant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi i symud ymlaen trwy wahanol gamau o’u 
haddysg.  Bydd gan bob plentyn a pherson ifanc yr hawl i gael rhaglen ddysgu a fydd 
wedi’i phersonoli i wneud y gorau o'i alluoedd.   Bydd plant a phobl ifanc yn dysgu 
mewn ystod gyffrous ac arloesol o arddulliau a lleoliadau.  Bydd y rhain yn cynnwys 
profiadau dysgu galwedigaethol, mentrus, gwirfoddol, ysbrydol, diwylliannol a 
chwaraeon. Bydd amcanion trefniadaeth ysgolion yn darparu cyfleoedd ar gyfer 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg, a hefyd darpariaeth ffydd. 

 
3.2. Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i barhau i godi safonau, gyda thasgau allweddol 

gan gynnwys sicrhau: 
 

 disgwyliadau uchel a ffocws clir ar wella addysgu, dysgu a chyrhaeddiad ym mhob 
cymuned ysgol; 

 holl adnoddau sydd ar gael i ysgolion yn canolbwyntio ar wella canlyniadau i blant 
a phobl ifanc yng nghyd-destun pwysau cyllideb blynyddol; 

 ymagwedd gyson tuag at gasglu, dadansoddi a defnyddio gwybodaeth asesu, gan 
gynnwys systemau olrhain, i dargedu cefnogaeth ac ymyriadau; ac 

 ymrwymiad parhaus i ddatblygiad athrawon a staff cefnogi mewn ysgolion. 
 
3.3. Cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir y Fflint y Strategaeth Moderneiddio Ysgolion 

diwygiedig ym mis Ionawr 2015, a ddiweddarwyd o strategaeth flaenorol y Cyngor a 
fabwysiadwyd gan y Cabinet yn 2010. Mae’r ddogfen hon ar gael yn: 
www.siryfflint.gov.uk/moderneiddioysgolion  

 
3.4. Mae'r Rhaglen Moderneiddio Ysgolion yn ofynnol oherwydd bod angen i ni:  

 

 Sicrhau bod darpariaeth addysg o ansawdd uchel ac yn gynaliadwy; 

 Gwella ansawdd adeiladau ysgolion a chyfleusterau; 

 Darparu'r nifer cywir o leoedd mewn ysgolion, o’r math cywir, yn y lleoliadau cywir; 

 Mynd i'r afael ag adeiladau ysgol anghynaliadwy ac isadeiledd ategol; 

 Cydnabod bod gwneud dim yn golygu cymarebau disgybl-athro uwch wrth i arian 
leihau; a 

 Sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o arian allanol trwy Raglen Ysgolion yr 21ain 
Ganrif gan Lywodraeth Cymru. 

 
3.5. Yr ‘ysgogwyr’ neu feini prawf allweddol ar gyfer moderneiddio sy'n sail i'r uchod yw: 

 

 Gwelliant addysgol; 

 Arweinyddiaeth Ysgol Gwydn; 

 Adeiladau Addas; 

http://www.siryfflint.gov.uk/moderneiddioysgolion
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 Lleoedd heb eu llenwi; ac 

 Adnoddau sy’n lleihau. 
 
3.6. Mae gan y portffolio ysgolion cynradd yn Sir y Fflint 1678 (neu 15.37%) o leoedd heb 

eu llenwi yn seiliedig ar niferoedd disgyblion ar y gofrestr ar gyfer mis Medi 2017, a’r 
targed cenedlaethol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru yw lleihau’r lefel hon i lai na 
10%.  

 
3.7. Mae'r Cyngor yn cydnabod bod angen sicrhau bod pob ysgol a safleoedd ysgolion yn 

gallu darparu’r cyfleoedd ehangaf posibl i blant. O ganlyniad, mae’n rhaid i'r Cyngor 
ystyried yr heriau addysgol sy'n wynebu ysgolion bach, fel y cyfeirir atynt yn adroddiad 
Estyn 2006, ‘Ysgolion Cynradd Bach yng Nghymru’; sy'n cynnwys: 
 

 Addysgu dosbarthiadau oedran cymysg sy'n cynnwys mwy na 2 neu 3 o grwpiau 
oedran; 

 Maint cyfyngedig grwpiau cyfoedion; 

 Cyfleoedd cyfyngedig ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol; 

 Anawsterau gyda recriwtio a chadw staff; 

 Beichiau gormodol ar staff; a 

 Mwy o arbenigedd yn ofynnol i gefnogi disgyblion ag anghenion dysgu 
ychwanegol. 

 
3.8. Amcanion y strategaeth moderneiddio ysgolion a'r adolygiad o ysgolion a gynhwysir 

yng nghynllun gweithredu’r Cyngor yw mynd i'r afael â'r heriau hyn a sicrhau bod y 
safonau a chyrhaeddiad presennol o fewn y sector cynradd yn cael eu cynnal ar gyfer 
y dyfodol.  

 
3.9. Bydd darpariaeth ysgolion cynradd yn y dyfodol yn ceisio dilyn un o'r modelau a 

argymhellir gan y Cyngor a ddisgrifir isod. Y modelau yw: 
 

 1 dosbarth y flwyddyn neu ragor - ysgol gynradd yn darparu o leiaf 210 o leoedd 
llawn amser neu fwy (tua 30 o ddisgyblion ym mhob grŵp blwyddyn) a gyda dim 
mwy na 25% o leoedd heb eu llenwi. Mae modelau eraill o leiaf un dosbarth 
mynediad, er enghraifft, 1.5, 2, 2.5 neu 3 dosbarth y flwyddyn hefyd yn effeithlon ac 
yn effeithiol. 

 Gall ysgolion sydd â llai nag 1 dosbarth y flwyddyn, ond gyda mwy na 0.5 dosbarth 
y flwyddyn gan ddarparu o leiaf 105 o leoedd llawn amser (tua 15 disgybl ymhob 
grŵp blwyddyn) lle y bo angen, gael eu hystyried ar gyfer ffurfio ysgol ffederal neu 
ysgol ardal. Byddai ysgolion ardal yn cael eu ffurfio yn unol â model gweithredu a 
ffafrir gan y Cyngor yn (a) uchod.   

 
3.10. Mae'r Cyngor yn cyflwyno’r cynigion hyn gan ei fod o'r farn y byddai'r newidiadau 

arfaethedig o fudd tymor hir i bob disgybl yn Sir y Fflint.  
 

4. Pwy fydd yn rhan o’r ymgynghoriad? 
 
4.1. Cynhelir yr ymgynghoriad hwn rhwng ddydd Iau 15 Mawrth 2018 a dydd Iau 10 Mai 

2018.  Mae'n ofynnol i'r ymgynghoriad hwn gael ei gynnal am o leiaf 42 diwrnod gydag 
o leiaf 20 o'r diwrnodau hyn yn ddiwrnodau ysgol. 

 
4.2. Fel rhan o'r ymgynghoriad, mae Cyngor Sir y Fflint wedi cynhyrchu’r ddogfen 

ymgynghori hon sy’n cynnwys gwybodaeth fel y nodir yng Nghanllawiau Llywodraeth 
Cymru.  Mae'r ddogfen ymgynghori yn dilyn y yr arweiniad ac yn nodi'r wybodaeth y 
bydd pobl ei hangen i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori.  
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4.3. Mae'r ddogfen ymgynghori ffurfiol hon wedi cael ei hanfon at amrywiaeth eang o 

ymgyngoreion, gan gynnwys: 
 

 yr awdurdod cynnal neu’r awdurdod cynnal arfaethedig ar gyfer unrhyw ysgol sy’n 
debygol o gael ei heffeithio gan y cynigion; 

 unrhyw awdurdod lleol sy’n debygol o gael ei effeithio - gan gynnwys yn achos 
darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)/Anghenion Dysgu Ychwanegol 
(ADY), unrhyw awdurdod sy’n gosod, neu sy’n debygol o osod, disgyblion â 
datganiad ynddi; 

 Yr Awdurdod Yr Eglwys yng Nghymru a’r Awdurdod Esgobaeth Gatholig ar gyfer yr 
ardal lle mae unrhyw ysgol sy’n debygol o gael ei heffeithio wedi’i lleoli; 

 Unrhyw gorff crefyddol priodol arall ar gyfer unrhyw ysgol sy’n debygol o gael ei 
heffeithio gael y cynigion; 

 Corff llywodraethu unrhyw ysgol sy’n destun y cynigion ac ysgolion eraill sy’n 
debygol o gael eu heffeithio gan y cynigion, gan gynnwys y rhai a allai gael unrhyw 
ddisgyblion wedi’u dadleoli; 

 Rhieni (a lle bo’n bosibl, darpar rieni), gofalwyr a gwarcheidwaid, ac aelodau staff 
yr ysgolion hynny; 

 Gweinidogion Cymru; 

 Aelodau Cynulliad (AC) ac Aelodau Seneddol (AS) sy’n cynrychioli’r ardal a gaiff ei 
gwasanaethu gan/y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun 
y cynigion; 

 Estyn; 

 Undebau llafur addysgu a staff, sy’n cynrychioli athrawon a staff eraill mewn unrhyw 
ysgol sy’n destun y cynigion; 

 Y Consortiwm Addysg Rhanbarthol perthnasol; 

 Y Consortiwm Cludiant Rhanbarthol perthnasol; 

 Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar gyfer yr ardal a gaiff ei gwasanaethu gan/y 
bwriedir iddi gael ei gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun y cynigion; 

 Unrhyw gyngor cymuned neu gyngor tref ar gyfer yr ardal a gaiff ei gwasanaethu 
gan/y bwriedir iddi gael ei gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n destun y cynigion; 

 Y Partneriaeth Cymunedau’n Gyntaf lleol (mewn ardaloedd perthnasol); 

 Yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth meithrinfa, unrhyw ddarparwyr 
annibynnol a allai gael eu heffeithio; 

 Yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth meithrinfa, y Bartneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc a/neu’r Partneriaethau Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 
pan fyddant yn bresennol;  

 Yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth Anghenion Addysgol 
Arbennig/Anghenion Dysgu Ychwanegol, unrhyw gyrff iechyd neu trydydd sector 
perthnasol sydd â diddordeb; 

 Yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, unrhyw sefydliadau 
addysg bellach sy’n gwasanaethu ardal yr ysgol; 

 Yn achos cynigion sy’n effeithio ar ddarpariaeth uwchradd, rhieni disgyblion sy’n 
mynychu ysgolion cynradd y mae disgyblion fel arfer yn trosglwyddo ohonynt i’r 
ysgol uwchradd honno. 

 
4.4. Mae'r ddogfen hon wedi cael ei chyhoeddi ar wefan Cyngor Sir y Fflint a gellir ei gweld 

trwy ddilyn y ddolen hon: 
 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-
Related/Home.aspx  

 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
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4.5. Mae fersiwn gyfeillgar i'r plentyn o’r ddogfen ymgynghori hon wedi’i chynhyrchu ar 
gyfer plant a phobl ifanc sy'n debygol o gael eu heffeithio gan y cynnig.  Bydd y 
dogfennau hyn ar gael yn Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm ac ysgolion gerllaw a gaiff eu heffeithio. Mae'r ddogfen ar gael ar 
y wefan hefyd trwy ddefnyddio'r ddolen a ddarperir uchod.  Mae'r ddogfen plant a phobl 
ifanc wedi cael ei hysgrifennu a'i chyflwyno’n benodol i alluogi plant a phobl ifanc i 
ddeall ac ymgysylltu â'r broses ymgynghori.  

 
4.6. Mae dogfennau ategol perthnasol eraill, megis yr Asesiad o’r Effaith ar y Gymuned, 

Cludiant, Cydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg hefyd ar gael ar wefan Cyngor Sir y Fflint 
gan ddefnyddio'r ddolen a ddarperir uchod. 

 

5. Sut i gael dweud eich barn 
 
5.1. Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gyflwyno eich barn i ni neu ofyn unrhyw gwestiynau 

neu awgrymu dewisiadau amgen sydd gennych ynghylch y cynnig.  Mae manylion 
wedi eu cynnwys isod ar sut y gallwch gyflwyno ymatebion mewn nifer o ffyrdd: 

 

 Trwy e-bost   
 21stCenturySchools@flintshire.gov.uk  
 

 Trwy lenwi ein harolwg ar-lein 
 https://www.surveymonkey.co.uk/r/BLA016 
 

 Drwy'r Post 
Tîm Moderneiddio Ysgolion, y Gyfarwyddiaeth Addysg ac Ieuenctid, Cyngor Sir y 
Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NB 

 
5.2. Mae ffurflen ymateb hefyd ynghlwm ar ffurf copi caled ar ddiwedd y ddogfen hon.  Gellir 

ei dychwelyd naill ai drwy'r post neu e-bost i'r cyfeiriadau uchod. 
 
5.3. Er mwyn derbyn safbwyntiau plant a phobl ifanc a fyddai o bosib yn cael eu heffeithio 

gyda’r cynnig byddwn yn cynnal digwyddiadau ymgynghori ar wahân gyda 
Chynghorau Ysgol o Ysgol Brynffordd a Ysgol Licswm. Bydd hyn yn cael ei hwyluso 
gan swyddog o Gyngor Sir y Fflint a bydd eu rolau yn cynnwys ymgysylltu ac 
ymgynghori wedi’i deilwra'n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae gan blant a phobl 
ifanc hefyd y cyfle i ymateb i'r ymgynghoriad gan ddefnyddio'r fersiwn plant a phobl 
ifanc o'r ddogfen ymgynghori. Bydd yr ysgolion hynny sy'n debygol o gael eu heffeithio 
gan y cynigion yn cael y wybodaeth ymgynghori trwy eu Cyngor Ysgol. 

 
5.4. Cynhelir digwyddiadau ymgynghori yn Ysgol Brynffordd ac Ysgol Licswm i 

rieni/gofalwyr y plant sy'n ddisgyblion yn yr ysgolion hynny.  Bydd swyddogion o’r 
Cyngor ar gael i drafod y cynigion ac i wrando ar safbwyntiau rhieni/gofalwyr. 

 
5.5. Cynhelir cyfarfodydd ar wahân gydag athrawon/staff cymorth o bob ysgol a gyda chorff 

llywodraethu pob ysgol fel bod y grwpiau yn gallu trafod y cynnig gyda Swyddogion y 
Cyngor ac i roi ei barn.  

 
5.6. Ar ddiwedd y broses ymgynghori ffurfiol bydd yr holl sylwadau a dderbynnir yn cael eu 

casglu a'u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori ffurfiol ochr yn ochr ag ymatebion ac 
eglurhad o faterion gan yr awdurdod lleol.  Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno 
i'r Cabinet i'w hystyried. 

 

mailto:21stCenturySchools@flintshire.gov.uk
https://www.surveymonkey.co.uk/r/BLA016
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5.7. Mae’n bosibl na fydd ymatebion/barn/sylwadau am y cynnig na chânt eu hanfon at y 
Ysgol Tîm Moderneiddio yn uniongyrchol yn cael eu cynnwys yn y dadansoddiad er 
caiff pob ymdrech ei gwneud i gasglu’r farn hon.  Ni fydd sylwadau a ddaw i law ar ôl 
y dyddiad cau yn cael eu cynnwys o fewn dadansoddiad a gyflwynir i'r Cabinet fel rhan 
o'r adroddiad ymgynghori ffurfiol. 

 
5.8. Rhaid i bob ymateb gael ei gyflwyno erbyn dydd Iau, 10 Mai 2018. 
 

6. Asesiadau Effaith Cymunedol, Cludiant, Cydraddoldeb a’r Gymraeg 
 
6.1. Fel a nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru, mae’n ofyniad i 

gyhoeddi asesiadau effaith Cymunedol, Cludiant, Cydraddoldeb a’r Gymraeg.  
Cliciwch ar y ddolen gyswllt isod i gael mynediad i’r dogfennau. 

 
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-
Related/Home.aspx 

 
6.2. Y prif ddeilliannau cadarnhaol sy'n deillio o'r asesiadau effaith yw'r effaith ar y 

ddarpariaeth addysgol.  Mae darparu gwell darpariaeth addysgol yn cynrychioli cyfle i 
gryfhau addysg cyfrwng Saesneg yn yr ardal. 

 
6.3 Mae gan y prosiect y potensial i gryfhau'r cysylltiadau rhwng y gymuned a'r ysgolion.  

Y prif effaith yw'r aflonyddwch i grwpiau cymunedol sydd ar hyn o bryd yn defnyddio 
adeiladau’r ysgolion yn ystod y gwaith adeiladu yng nghyfnod 2. Rydym yn gobeithio 
gweithio gyda’r ddwy ysgol i sicrhau bod yr aflonyddwch yn cael ei gadw cyn lleied â 
phosib i'r grwpiau cymunedol. 

 

7. Y Llinell Amser Arfaethedig 
 

CARREG FILLTIR ALLWEDDOL DYDDIAD 

Cyfnod Ymgynghori Ffurfiol 15 Mawrth -  10 Mai 2018 

Cabinet – Hysbysiad Statudol 19 Mehefin 2018 

Cyfnod Hysbysiad Statudol 10 Medi - 1 Hydref 2018 

Cabinet – Adroddiad Gwrthwynebu 
I’w gadarnhau – Tachwedd 

2018 

Gweithredu’r Cynnig 1 Medi 2019 

 

B. Y CYNNIG 

 

8. Beth yw'r Cynnig? 
 
8.1. Dyma’r cynnig a gynigwyd: 
 

Mae Cyngor Sir y Fflint yn dymuno cyfuno Ysgol Gynradd Gymunedol 
Brynffordd gydag Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm er mwyn sefydlu un ysgol 
ardal newydd o 1 Medi 2019. 

 
8.2. Os caiff y Cynnig presennol ei gytuno a’i weithredu, bydd Ysgol Gynradd Gymunedol 

Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn cau ar 31 Awst 2019.  Byddai’r 
ysgol ardal gyfun newydd yn agor ar 1 Medi 2019 i ddechrau ar drefniant safle ranedig 
ar safleoedd presennol Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
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Gymunedol Licswm (Cam 1) nes bod buddsoddiad cyfalaf yn ei le i ddatblygu ysgol 
ardal newydd (Cam 2) ar un safle. 

 
8.3. Mae cynnig ar gyfer ysgol ardal yn y rhanbarth wedi cael ei gynnwys yn Rhaglen 

Amlinellol Strategol y Cyngor ar gyfer Rhaglen Buddsoddi mewn Ysgolion yr 21ain 
ganrif Llywodraeth Cymru.  Gyda chymeradwyaeth mewn egwyddor, bydd yr ail gyfnod 
o fuddsoddiad, Band B, yn dechrau yn Ebrill 2019 a'r prosiectau wedi eu trefnu dros y 
cyfnod buddsoddi o bum mlynedd. 

 
8.4. Pe bai’r Cabinet, ar ôl ymgynghoriad priodol drwy’r Cod Trefniadaeth Ysgolion, yn 

penderfynu parhau gyda’r cynnig am ysgol ardal ar un safle, byddai ysgol ardal ar safle 
presennol ysgol Brynffordd angen moderneiddio ac estyn elfennau o’r ysgol bresennol 
i sicrhau bod y cyfleuster newydd yn cyrraedd safonau modern ar gyfer addysgu a 
dysgu.  

 
8.5. Mae rhyddhau cyllid cyfalaf i gefnogi datblygiad ysgol ardal yn dibynnu ar gyfeirio 

llwyddiannus o ran proses Achos Busnes Llywodraeth Cymru. 
 
8.6. Byddai capasiti arfaethedig yr ysgol tua 150 o ddisgyblion llawn amser, gyda nifer 

derbyn o 20. Fodd bynnag, caiff niferoedd disgyblion a chapasiti ei adolygu eto ar 
amser priodol. Mae’r rhestr isod yn darparu amserlen enghreifftiol o pa gyfleusterau 
gallai’r ysgol ardal newydd eu cael: 

 

 Ystafelloedd dosbarth o faint a siâp addas 

 Prif Neuadd o faint addas, cegin 

 Ystafell ar gyfer grŵp bach o ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol 

 Llyfrgell, ardaloedd adnoddau Dysgu ac Ystafelloedd Cotiau 

 Man storio 

 Ardal i staff a swyddogion gweinyddol 

 Toiledau i ddisgyblion a staff 

 Cylchrediad  

 Ardaloedd arbenigol 
 
8.7. Pe bai’r cynnig yn cael ei benderfynu, darperir rhagor o wybodaeth am amserlenni a 

ragwelir ar gyfer datblygu ysgol ardal newydd i'r cymunedau wrth i'r cyngor weithio 
drwy'r broses achos busnes a'r rhaglen fuddsoddi. 

 
8.8. Byddai angen newid mewn llywodraethu yn ysgol gynradd gymunedol ardal newydd, 

gan addysgu plant 3 -11 oed yn y Saesneg, gan y byddai gofyn i ffurfio Corff 
Llywodraethol newydd. Pan fydd wedi’i ffurfio, byddent yn penderfynu ar y strwythur 
arweinyddiaeth a staffio ar gyfer yr ysgol ardal newydd. Byddai ffurfio corff 
llywodraethu newydd yn cael ei weithredu yn unol â Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion 
a Gynhelir (Cymru) 2005.  

 

9. Cefndir y Cynnig 
 
9.1. Ym mis Mehefin 2015, darparodd Cabinet y Cyngor fandad i swyddogion adolygu 

ysgolion ac ardaloedd fel rhan o’i raglen Moderneiddio Ysgolion. Roedd adolygiad o 
ddarpariaeth addysg ym mhentrefi Brynffordd, Licswm a Rhosesmor wedi’i gynnwys 
yn y blaenraglen.   

 
9.2. Yn ystod mis Gorffennaf 2015 roedd opsiynau dechreuol a gyflwynwyd i Benaethiaid 

a Llywodraethwyr ar gyfer ysgolion yn yr ardal fel a ganlyn: 
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 Y Status Quo; 

 Safleoedd niferus ar gyfer Ysgol Ardal (dau); 

 Ysgol Ardal ar Un Safle; 

 Ffederasiwn. 
 

9.3. Roedd cytundeb cyffredinol gan ysgolion y dylid diystyru ffederasiwn fel opsiwn a bod 
safleoedd niferus ar gyfer Ysgol Ardal (dau) yn cael ei ddisodli gyda’r opsiwn canlynol: 
 

 Dwy ysgol yn yr ardal.  Un ysgol yn Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor, a chyfuno Ysgol 
Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ar un safle. 

 
9.4. Roedd ymgynghoriad anffurfiol yn ystod haf 2016 ar yr opsiynau a ganlyn fel a 

gytunwyd: 
 

 Y Status Quo; 

 Dwy ysgol yn yr ardal.  Un ysgol yn Ysgol Rhos Helyg, a chyfuno Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ar un safle; 

 Ysgol Ardal ar Un Safle. 
 

9.5. Roedd canlyniadau’r ymgynghoriad anffurfiol yn sail i argymhelliad a gyflwynwyd i 
Gabinet y Cyngor ar 13 Rhagfyr 2016.   

 
9.6. Penderfynwyd:  
 

(a) Bod y Cabinet yn comisiynu ymgynghoriad ar gynigion statudol ar gyfer newid 
trefniadaeth ysgol ar gyfer Medi 2017 yn seiliedig ar Opsiwn B - Ysgolion Ardal 
ar ddau safle - byddai Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor yn aros fel y mae ac yn 
cadw ei henw, ei chategori, ei chyllideb, ei llywodraethwyr a’i staff ac yn aros yn 
ei chymuned.  Byddai Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm yn cyfuno ar un safle.  Byddai’r ysgol gyfun yn cadw ei 
chategori ond yn cael enw, corff llywodraethu, pennaeth a chyllideb newydd ac 
yn aros yn un o'r cymunedau, naill ai Brynffordd neu Licswm; a 
 

(b) Os byddai cynigion ar gyfer ffederasiwn rhwng Ysgol Gynradd Gymunedol 
Brynffordd neu Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn cael eu cyflwyno gan y 
ddau gorff llywodraethu cyn i ymgynghoriad ar gynigion statudol ddechrau ym 
mis Medi 2017, byddai hyn yn cael ei ystyried gan y Cabinet bryd hynny.   

 
9.7. Gellir dod o hyd i’r penderfyniad, y cofnodion a’r wybodaeth gefndir ar wefan Cyngor 

Sir y Fflint drwy’r ddolen ganlynol:  
 

http://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=391&MId=385
5&Ver=4&LLL=0  

 
9.8. Gan ymateb i Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Bach a Gwledig Llywodraeth 

Cymru, gwnaeth swyddogion gyfarfod Cadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm. Yn y cyfarfod hwn, 
gwnaeth swyddogion gadarnhau y byddent yn barod i gefnogi’r llywodraethwyr drwy’r 
broses ffedereiddio a gwneud cais i Lywodraeth Cymru am gyllid yn 2018/2019 drwy’r 
grant hwn (pe bai’n dal i fod ar gael), os oes cytundeb gan y cyrff llywodraethu i ddilyn 
trywydd ffederasiwn ffurfiol. 

 
9.9. Roedd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm o blaid ffedereiddio.  Fodd 

bynnag, barn gychwynnol Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd oedd 

http://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=391&MId=3855&Ver=4&LLL=1
http://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=391&MId=3855&Ver=4&LLL=1
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nad oeddent o blaid ffederasiwn.  Er mwyn cael amcan o farn eu rhieni a gofalwyr, 
cynhaliodd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ddau gyfarfod, un 
ar ddiwedd tymor yr haf 2017 ac un ar ddechrau tymor yr hydref 2017. Ar ôl ystyried 
barn rhieni a gofalwyr, gwnaeth Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd 
gadarnhau yn ysgrifenedig nad ydynt yn dymuno dilyn trywydd trefniant Ffederasiwn 
gydag Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm. 

 
9.10. Ar 26 Medi 2017, gwnaeth Cabinet Cyngor Sir ategu ei benderfyniad blaenorol i 

ddarparu mandad i swyddogion i ymgynghori drwy gynigion statudol ar gyfer Ysgol 
Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm.  Yn y cyfarfod 
hwn, cytunodd y Cabinet i gael seibiant byr i ganiatáu i swyddogion weithio gyda Chyrff 
Llywodraethu Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol 
Licswm. 

 
9.11. Er mwyn cael mewnwelediad personol, roedd yr Aelod Portffolio Cabinet yn dymuno 

cyfarfod â llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm, a gofynnwyd i lywodraethwyr ysgol/ion eraill am ffurfio 
ffederasiwn. 

 
9.12. ganlyniad, mae cyfarfodydd ar wahân wedi’u cynnal gyda’r Aelod Portffolio Cabinet, 

Uwch Swyddogion a grwpiau llywodraethwyr cynrychiolaidd yn Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm. 

 
9.13. Cynhaliwyd y cyfarfod yn Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ar 10 Hydref 2017, a 

chadarnhaodd y Llywodraethwyr nad oeddent wedi gallu dod i gytundeb gyda 
Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd o ran ffederasiwn arfaethedig.  
Fodd bynnag, roeddent yn parhau i edrych ar opsiynau eraill ar gyfer ffederasiwn 
posibl. 

 
9.14. Cynhaliwyd y cyfarfod yn Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ar 16 Hydref 2017 ac 

eglurodd y Llywodraethwyr eu rhesymeg dros beidio dymuno dilyn tywydd trefniant 
ffederasiwn ac maent wedi anfon gohebiaeth bellach i gadarnhau’r sefyllfa honno.  

 
9.15. Yn y gorffennol, mae’r ddwy ysgol wedi bod yn cydweithredu.  Fodd bynnag, gan 

ystyried y gwahaniaeth barn a’r tensiwn dilynol, mae cydweithrediad anffurfiol rhwng y 
ddwy ysgol wedi dod i ben bellach.  O ganlyniad, mae atgyfodi ffederasiwn arfaethedig 
fel pe bai’n rhagolwg annhebygol. 

 
9.16. Wrth edrych ar gyfleoedd ffederasiwn newydd, mae Llywodraethwyr Licswm wedi holi 

corff Llywodraethu Ysgol Y Foel, Cilcain, a chynhaliwyd cyfarfod ar 6 Tachwedd 2017. 
 
9.17. Gwnaeth yr Aelod Portffolio Cabinet ac Uwch Swyddogion gyfarfod â Chadeirydd ac 

Is-Gadeirydd Ysgol Y Foel, Cilcain, ar 20 Tachwedd 2017 i ganfod barn 
Llywodraethwyr Ysgol Y Foel ar y cais i ystyried cynnig ffederasiwn gydag Ysgol 
Gynradd Gymunedol Licswm. 

 
9.18. Mae Cadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Y Foel wedi cadarnhau bod 

Llywodraethwyr Ysgol Y Foel yn hapus i barhau i weithio’n agos gydag Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm ac ysgolion eraill yn eu teulu ysgolion bach, ond nid ydynt yn 
chwilio am bartner ffederasiwn ar hyn o bryd. 

 
9.19. Mae Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm hefyd wedi holi Awdurdod 

Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru i ddilyn trywydd dod yn Ysgol Eglwysig.   Fodd 
bynnag, nid yw’r Esgobaeth o’r farn bod gan Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm 
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sylfaen digon cadarn ar hyn o bryd i’r Esgobaeth ddilyn trywydd trafodaethau ar ddod 
yn Ysgol Eglwysig.   

 
9.20. Nid yw Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm wedi gallu sefydlu partner 

ffederal.   
 
9.21. Felly, penderfynodd Cabinet barhau i ymgynghoriad statudol ar newid trefniadol ysgol 

ar 23 Ionawr 2018. Y cynnig fydd cyfuno Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac 
Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm i greu un ysgol ardal. 

 

10. Tir ac Adeiladau  
 
10.1. Bydd y cynnig yn defnyddio safle presennol yr ysgol yn Ysgol Gynradd Gymunedol 

Brynffordd ar gyfer datblygu ysgol gynradd ardal 3-11 newydd.   
 
10.2. Nid yw safle presennol Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn cael ei ystyried yn addas 

ar gyfer yr opsiwn hwn. Mae arwynebedd safle presennol yn 6,205.4 m², mae Ysgol 
Ardal gyfun gyda lle i 150 a 20 o blant meithrin angen isafswm arwynebedd safle o 
8,105m², felly, nid yw’r opsiwn hwn yn gyraeddadwy ar y safle hwn. Gweler y ddolen 
i’r arfarniad opsiynau a gynhaliwyd. 

 
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-
Related/Home.aspx 

 
10.3. Pe bai’r opsiwn yn cael ei weithredu, nid oes gan y Cyngor gynlluniau ar gyfer safle 

Licswm, ac ni fydd yn ystyried dyfodol y safle hyd nes y penderfynir ar y cynigion a nes 
bod cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer ysgol ardal. 

 
10.4. Pe bai’r cynnig yn cael ei weithredu a bod cyllid yn cael ei sicrhau, gallai Ysgol Gynradd 

Gymunedol Licswm (adeilad a’r safle) yn cael ei ddatgan dros ben ar gyfer 
Gwasanaethau Addysg ac Ieuenctid, ac yn cael ei drosglwyddo i'r Tîm Asedau Eiddo, 
Cyngor Sir y Fflint, pwy fyddai'n ystyried opsiynau ar gyfer y safle.  Bydd angen ystyried 
a chymeradwyo'r Cabinet unrhyw benderfyniad ar ddefnydd yn y dyfodol. 

 

C. PAM BOD ANGEN Y CYNNIG? 

 
10.5. Mae'r cynnig yn cael ei roi gerbron ar sail y meini prawf a osodwyd yn Strategaeth 

Moderneiddio Ysgolion y Cyngor, sef:- 
 

 Lleoedd heb eu llenwi ar draws y portffolio ysgolion cynradd – Mae gan Ysgol 
Gynradd Gymunedol Brynffordd yn Medi 2017 67 o ddisgyblion llawn amser gyda 
lleoedd heb eu llenwi yn -15.52%.  Mae hyn dros eu capasiti o 58. Lleoedd heb eu 
llenwi ar draws y portffolio ysgolion cynradd – Mae gan Ysgol Gynradd Gymunedol 
Licswm yn Medi 2017 52 o ddisgyblion llawn amser gyda lleoedd heb eu llenwi yn 
26.76%.  

 Meini prawf adnoddau lleihaol (h.y. ysgolion a gefnogir gan ddisgyblion nad ydynt 
o’u cymuned leol a/neu niferoedd bach o fewn y gymuned yn codi pryder ynghylch 
cynaliadwyedd o fewn portffolio'r ysgol);  Nid yw 47.76% o ddisgyblion sy’n mynychu 
Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd yn mynychu eu hysgol agosaf; nid yw 
50.00% o ddisgyblion sy’n mynychu Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm (Ionawr 
2018) yn mynychu eu hysgol agosaf; 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
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 Meini Prawf Ysgolion Bach – mae poblogaeth a chynhwysedd Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn is na dynodiad 
cenedlaethol o ysgol fach, ar ben hynny nid yw niferoedd ysgolion yn bodloni 
gofynion sylfaenol o fodelau ysgolion cynradd fel y nodir yn Strategaeth 
Moderneiddio Ysgolion y Cyngor, ac 

 Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ar hyn o bryd (2017) yng nghategori 
Cefnogaeth Melyn Llywodraeth Cymru, ac mae Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm 
ar hyn o bryd (2017) yng nghategori Cefnogaeth Oren Llywodraeth Cymru, ar 
gyfradd Coch – Gwyrdd, a Choch yw'r isaf ar gyfer categoreiddio addysgol.   
 

10.6. Mae hyn yn arwain at gostau uwch fesul disgybl, yn ogystal ag eiddo dianghenraid, 
costau arwain a gweinyddu. Bydd y cynnig yn galluogi'r Cyngor i ganolbwyntio gwariant 
ar yr ystafell ddosbarth mewn amser o gyllidebau sy’n prinhau’n flynyddol ar gyfer 
ysgolion yn y dyfodol rhagweladwy. 

 
10.7. Mae'r Cyngor yn cydnabod y bydd ymgynghori statudol o gwmpas newid trefniadaeth 

ysgolion yn achosi lefel o ansicrwydd o fewn cymuned yr ysgol leol, sy'n gallu bod yn 
ffactor sy'n cyfrannu at leihau nifer y disgyblion. 

 

11. Achos Addysgol dros Newid 
 
 Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd 
 
11.1. Gwnaeth Estyn gategoreiddio’r ysgol fel bod â pherfformiad presennol Da gyda 

rhagolygon Da am welliant yn yr arolwg diwethaf ym mis Ionawr 2014.  Yn 2017 cafodd 
yr ysgol gategori cefnogaeth ysgol Melyn yn y System Categoreiddio Ysgolion 
Cenedlaethol. 

 
11.2. Mae Pennaeth dros dro yn yr ysgol ar hyn o bryd gan fod y Pennaeth blaenorol a fu yn 

y swydd ers sawl blwyddyn wedi symud ymlaen.  Gofynnodd yr Awdurdod Lleol i Gorff 
Llywodraethu Brynffordd beidio cynnig penodi Pennaeth newydd oherwydd 
ansicrwydd o ran Ad-drefnu Ysgolion. 

 
11.3. Nid oes digon o le ar gyfer yr ysgol ar gyfer darpariaeth Feithrin, felly mae'r 

ddarpariaeth Feithrin yn cael ei ddarparu yn neuadd yr ysgol.  Nid oes gan yr Ysgol 
adnoddau dan do digonol i gynnig amrywiaeth eang o brofiadau i ddisgyblion mewn 
addysg gorfforol o gymharu ag ysgolion cynradd eraill.  Ar hyn o bryd mae’r ysgol yn 
defnyddio’r brif neuadd gynulliad ar gyfer y Feithrinfa, Addysg Gorfforol a dosbarth 
bwyta, a all arwain at gyfaddawd o ran y ddarpariaeth. 

 
 Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm  
 
11.4. Gwnaeth Estyn gategoreiddio’r Ysgol fel bod â pherfformiad presennol Da, a 

rhagolygon Digonol ar gyfer gwelliant yn yr arolwg diwethaf ym mis Rhagfyr 2016. 
Bydd Estyn yn parhau i fonitro cynnydd yr ysgol. Yn 2017, cafodd yr ysgol gategori 
cefnogaeth Oren yn y System Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol. 

 
11.5. Mae gan yr ysgol bennaeth parhaol. 
 
11.6. Bydd yr Ysgol Ardal 3-11 yn helpu i liniaru’r cyfyngiadau cyllidebol sydd wedi cyfyngu’r 

ddwy ysgol dros sawl blwyddyn.  Bydd yn caniatáu i’r ysgol gynradd ardal gael 
strwythur arweinyddiaeth effeithiol, cwricwlwm eang a chytbwys sy’n bodloni’r gofynion 
statudol.  Bydd gan yr ysgol ardal newydd y chapasiti staffio ac adnoddau i’w galluogi 
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i gynnig profiad technolegol ehangach, cyfleoedd i adlewyrchu technolegau newydd 
a’r profiad ac arbenigedd cynyddol yn y maes dysgu digidol. 

 

12. Ysgolion Bach 
 
12.1. Er bod adolygiadau a gynhaliwyd gan Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Gymru, ar 

y gydberthynas rhwng maint ysgolion ac effeithiolrwydd ysgolion yn nodi mai 'ychydig 
o wahaniaeth sydd yna yn y safonau a gyflawnir gan ddisgyblion neu yn ansawdd yr 
addysg a ddarperir gan ysgolion bach o'u cymharu ag ysgolion eraill' mae'n nodi nad 
yw ysgolion bach ‘ar y cyfan yn gwneud cystal ag ysgolion eraill ym meysydd 
arweinyddiaeth a rheolaeth, datblygiad staff a chynllunio cwricwlwm'.  

 
12.2. Mae Estyn yn cydnabod, mewn ysgolion bach, lle mae gan y pennaeth ymrwymiad 

addysgu sylweddol, mae llai o amser ar gyfer tasgau arwain a rheoli. Gall hyn 
gyfrannu at bwysau llwyth gwaith ar y pennaeth mewn ysgolion bach. 

  

12.3. Mae Estyn yn nodi, er mai ‘ychydig o wahaniaethau sydd yna yn ansawdd yr 
addysgu rhwng ysgolion bach ac eraill ... po leiaf yr ysgol, y mwyaf o her ydyw yn aml 
i'r athro gydweddu gwaith i holl anghenion dysgu’r disgyblion. Y rheswm dros hyn yw, 
yn yr ysgolion hyn, bod yn rhaid i athrawon addysgu disgyblion o wahanol oedrannau 
a chamau datblygu yn yr un dosbarth;’ 

 
12.4. Gellir mynd i’r afael â’r materion hyn drwy wneud newid sefydliadol yn yr ysgol i greu 

ysgolion mwy lle gellir lleihau ymrwymiad addysgu’r pennaeth i gynyddu'r capasiti i 
ganolbwyntio ar dasgau arweinyddiaeth a rheolaeth, sy'n cyfrannu at wella ysgolion. 
Gall hefyd ddarparu mwy o gapasiti i staff uwch eraill gael y cyfle a'r amser i gymryd 
rhan mewn tasgau arweinyddiaeth sy'n cefnogi eu datblygiad proffesiynol a dilyniant 
gyrfa yn y dyfodol.  

 
12.5. Drwy gael llai o grwpiau blwyddyn mewn un dosbarth, gellir rheoli gofynion 

gwahaniaethu i gwrdd ag anghenion yr holl ddysgwyr yn fwy effeithiol a lleihau'r 
straen o gynllunio a pharatoi ar gyfer athrawon, gan leihau llwyth gwaith.  

 
12.6. Trwy gael mwy o ddosbarthiadau gyda'r disgyblion wedi’u rhannu'n fwy cyfartal, gallai 

athrawon gael mwy o gyfleoedd i ddysgu mewn grwpiau blynyddoedd gwahanol neu 
wahanol gyfnodau yn y sector cynradd, gan wella eu sgiliau a'u profiad a chefnogi eu 
dilyniant gyrfa nag y byddent mewn ysgol llawer llai. Mae athrawon sydd ag ystod 
ehangach o brofiad yn cefnogi gwelliant ysgolion yn fwy effeithiol. 

 
12.7. Mae athrawon mewn ysgolion llai yn aml â mwy o faich o ran cydlynu pynciau ac yn 

aml yn gorfod gweithio y tu allan i'w maes arbenigedd i gefnogi datblygu'r cwricwlwm 
gan nad oes digon ohonynt mewn ysgol fach i gynnwys pob rhan o’r cwricwlwm 
cenedlaethol. Gall cyfleoedd ffurfiol ar gyfer taliadau ychwanegol am gyfrifoldeb 
arweinyddiaeth (Lwfansau Cyfrifoldeb Dysgu ac Addysgu) hefyd fod yn gyfyngedig 
mewn ysgolion bach oherwydd cyfyngiadau cyllidebol. Gall creu ysgolion mwy 
ddarparu cyfleoedd i staff rannu'r llwyth o gydlynu pynciau, lleihau'r baich gwaith a 
chynyddu cyfleoedd i gael rolau arweinyddiaeth ffurfiol. 

 
12.8. Gall yr holl ffactorau uchod gyfrannu at heriau wrth recriwtio i swyddi o fewn ysgolion 

bach iawn, yn enwedig ar lefel arweinyddiaeth. 
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13. Digonolrwydd yr adeiladau presennol 
 

Gwybodaeth am Waith Cynnal a Chadw sy’n Aros Sylw  
 
13.1. Mae’r adeiladau ysgol yn y ddwy ysgol angen buddsoddiad i ddod â nhw i safon 

foddhaol sy’n adlewyrchu Ysgol yr 21ain Ganrif.  Cynhelir arolygon cyflwr ar bob y sgol 
dros raglen dreigl pum mlynedd.  Caiff adroddiad ei gynhyrchu sy’n rhoi gradd (gweler 
tabl isod) i bob ysgol a nodi gwaith sy’n angenrheidiol i godi’r adeilad i safon dda. 

 

GRADD DISGRIFIAD 

A Da. Perfformio yn ôl y bwriad ac yn gweithredu'n effeithlon. 

B Boddhaol. Perfformio yn ôl y bwriad, ond yn dangos ychydig o 
ddirywiad. 

C Gwael. Arddangos diffygion mawr a/ neu ddim yn gweithredu fel y 
bwriadwyd. 

D Drwg. Disgwyliad oes wedi dod i ben a/neu risg difrifol o fethiant ar 
fin digwydd. 

 

 Ym mis Mehefin 2014, cafodd Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd radd cyflwr 
‘B’, a chyfrifwyd bod costau gwaith cynnal a chadw sy’n aros sylw yn £50,000.00. 

 Ym mis Ebrill 2013, cafodd Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm radd cyflwr ‘B’, a 
chyfrifwyd bod costau gwaith cynnal a chadw sy’n aros sylw yn £93,000.00. 

 
13.2. Mae codau blaenoriaeth ar gyfer gwaith cynnal a chadw sy’n aros sylw fel a ganlyn:- 
 

Blaenoriaeth 1 Gwaith brys yn ofynnol o fewn blwyddyn 

Blaenoriaeth 2 Gwaith hanfodol yn ofynnol o fewn 2 flynedd 

Blaenoriaeth 3 
Gwaith dymunol (tybiedig) yn ofynnol y tu allan i'r cyfnod (cylch) 5 
mlynedd  

Blaenoriaeth 4 
Gwaith tymor hir (tybiedig) yn ofynnol y tu allan i'r cyfnod (cylch) 5 
mlynedd  

 
13.3. Mae’r elfen Cyfanswm 1 - 3 yn diffinio buddsoddiad ariannol pum mlynedd ac mae 

elfen 4 yn diffinio buddsoddiad ariannol chwech – ddeng mlynedd. 
 

13.4. Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd (dyddiad arolwg Mehefin 2014). 
 

Elfen Amcangy
frifon 
cost 

blaenoria
eth 1 (£) 

Amcangy
frifon 
cost 

blaenoria
eth 2 (£) 

Amcangy
frifon 
cost 

blaenoria
eth 3 (£) 

Blaenoria
eth 4 (£) 

CYFANS
WM 

01 Toeau    2,000  2,000 

02 Lloriau a grisiau  3,000 14,000  17,000 

03 Nenfydau       

04 Waliau allanol, 
ffenestri a drysau 

     

05 Waliau mewnol 
a drysau 

 2,000   2,000 

06 Gwasanaethau 
iechydol 

 10,000 4,000  14,000 

07 Gwasanaethau 
mecanyddol 
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Elfen Amcangy
frifon 
cost 

blaenoria
eth 1 (£) 

Amcangy
frifon 
cost 

blaenoria
eth 2 (£) 

Amcangy
frifon 
cost 

blaenoria
eth 3 (£) 

Blaenoria
eth 4 (£) 

CYFANS
WM 

08 Gwasanaethau 
trydanol 

 2,000   2,000 

09 Ailaddurno  1,000 11,000  12,000 

10 Offer a Dodrefn 
Sefydlog  

     

11 Ardaloedd 
Allanol 

  1,000  1,000 

Cyfanswm  18,000 34,000  50,000 
Gwaith Cynnal a Chadw sydd angen sylw Tech Forge Ionawr 2018  

 
13.5. Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm (Ebrill 2013) 
 

Elfen Amcang
yfrifon 
cost 

blaenori
aeth 1 (£) 

Amcang
yfrifon 
cost 

blaenori
aeth 2 (£) 

Amcang
yfrifon 
cost 

blaenori
aeth 3 (£) 

Blaenori
aeth 4 (£) 

CYFANSW
M 

01 Toeau   4,000   4,000 

02 Lloriau a grisiau   4,000  4,000 

03 Nenfydau       

04 Waliau allanol, 
ffenestri a drysau 

 3,000 21,000  24,000 

05 Waliau mewnol 
a drysau 

 1,000 2,000  3,000 

06 Gwasanaethau 
iechydol 

  4,000  4,000 

07 Gwasanaethau 
mecanyddol 

 16,000   16,000 

08 Gwasanaethau 
trydanol 

 9,000   9,000 

09 Ailaddurno  2,000 10,000  12,000 

10 Offer a Dodrefn 
Sefydlog  

 6,000   6,000 

11 Ardaloedd 
Allanol 

  11,000  11,000 

Cyfanswm  41,000 52,000  93,000 
Gwaith Cynnal a Chadw sydd angen sylw Tech Forge Ionawr 2018 

 
 Gwybodaeth addasrwydd 
 
13.6. Comisiynwyd arolygon addasrwydd yn annibynnol yn 2016 i asesu sut mae adeilad(au) 

ysgol yn effeithio ar addysgu.  Caiff ysgolion cynradd eu hasesu yn erbyn Bwletin 
Adeiladu 99 a chânt eu graddio (gweler tabl isod) ar agweddau fel maint a siâp 
ystafelloedd, cyfleusterau lles a gofod awyr agored. Cafodd Bwletin Adeiladu 99 ei 
ddisodli gan Fwletin Adeiladu 103 ond nid yw wedi’i fabwysiadu gan Lywodraeth 
Cymru ar gyfer rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. 
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GRADD DISGRIFIAD 

A Da. Cyfleusterau addas ar gyfer addysgu, dysgu a lles mewn 
ysgolion. 

B Boddhaol. Perfformio fel y bwriadwyd ond nid yw'n cefnogi'r 
Cwricwlwm mewn rhai meysydd. 

C Gwael. Dulliau addysgu wedi’u rhwystro/yn groes 

D Drwg. Mae'r adeiladau yn amharu'n ddifrifol ar allu'r staff i 
gyflwyno'r cwricwlwm 

 

 Ym mis Medi 2016, cafodd Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd radd addasrwydd 
‘D’. 

 Ym mis Medi 2016, cafodd Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm radd addasrwydd 
‘C’. 

 
13.7. Nododd Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd Faterion Addasrwydd 
 

 Nifer annigonol o ddosbarthiadau i fodloni safonau Bwletin Adeiladu, gan gynnwys 
bodloni gofynion arwynebedd a siâp 

 Mannau addysgu a rennir/ardaloedd arbenigol 

 Lle ar gyfer dosbarth meithrin derbyn 

 Neuadd / ardal fwyta  

 Swyddfa ar wahân i bennaeth 

 Ardal Paratoi Disgyblion ar gyfer staff 

 Toiled staff  

 Ystafell aros ddiogel  

 Ystafell cadw cotiau / ardal newid 

 Ardal Archwiliad Meddygol 

 Materion mynediad 
 
13.8. Nododd Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm Faterion Addasrwydd 
 

 Ardaloedd arbenigol yn yr adran Iau 

 Ardal Cyfnod Sylfaen 

 Neuadd Ysgol islaw’r gofynion sylfaenol 

 Swyddfa’r pennaeth 

 Ardal Archwiliad Meddygol/Paratoi Disgyblion 

 Cyfleusterau arlwyo 

 Materion mynediad 
 

14. Galw yn y dyfodol am leoedd 
 
14.1. Mae'r ganran o leoedd gwag mewn Ysgolion Cynradd yn Sir y Fflint yn 15.37% (Medi 

2017) sy'n dal yn uwch na tharged Llywodraeth Cymru o 10%. 
 

14.2. Mae nifer ormodol o leoedd gwag yn clymu adnoddau’n anghynhyrchiol. Gan fod cyllid 
ysgolion a darpariaeth yn cael ei yrru'n bennaf gan nifer y disgyblion, mae capasiti dros 
ben yn golygu bod swm anghymesur o gyllid yn cael ei wario ar isadeiledd (megis 
adeiladau) a “chostau sefydlog” rhedeg ysgol (megis arweinyddiaeth a gweinyddu).  
 

14.3. Gallai’r cyllid hwn gael ei ddefnyddio’n well i sicrhau bod y cymarebau disgybl-athro yn 
manteisio i'r eithaf i wneud gwahaniaeth uniongyrchol i ddysgwyr. Wrth i gyllid 
gwasanaeth cyhoeddus leihau dros y blynyddoedd sydd i ddod, mae’r achos dros ail-
flaenoriaethu a newid yn dod yn fwy grymus fyth. 
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14.4. Mae ysgolion a gefnogir gan ddisgyblion nad ydynt o’u cymuned leol a/neu niferoedd 

bach o ddisgyblion o fewn y gymuned yn codi pryder ynghylch cynaliadwyedd o fewn 
portffolio'r ysgol.   

 

 Ym mis Ionawr 2018, nid oedd 47.76% o blant sy’n mynychu Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd yn mynychu eu hysgol agosaf. 

 Ym mis Ionawr 2018, nid oedd 50.00% o blant sy’n mynychu Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm yn mynychu eu hysgol agosaf. 

 
14.5. Dylai datblygu cynigion trefniadaeth ysgolion hefyd ystyried cynlluniau lleol, gan 

gynnwys tai.  Mae nifer y disgyblion posibl y gellid ei gynhyrchu o ddatblygiadau tai 
newydd yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio fformiwla cynnyrch tai.  Mae'r fformiwla 
cynnyrch tai wedi deillio o ymchwilio i waith sawl awdurdod.  Mae’r fformiwla cynnyrch 
tai presennol ar gyfer cynradd fel a ganlyn: 

 
Nifer o unedau tai    x    0.24 (fformiwla ysgolion cynradd)    =    cynnyrch plentyn/disgybl.  
 

14.6. Mae'r ceisiadau cynllunio datblygiadau tai presennol a gymeradwywyd ar gyfer ardal 
Brynffordd/Licswm wedi eu rhestru isod, gan gynnwys y nifer o unedau y bwriedir i gael 
eu rhyddhau dros y blynyddoedd nesaf. Mae'r ffigurau cynnyrch tai yn ffigwr uchaf ac 
nid ydynt yn cymryd i ystyriaeth dewis rhieni a/neu symudiad disgyblion h.y. disgyblion 
sy'n symud i mewn i gartrefi newydd ond sydd eisoes yn y system addysg leol. 

 
 Datblygiadau Tai Posibl - Brynffordd 
 

Cyfeirnod 
Cynllunio 

Nifer yr 
unedau 

Disgrifiad Cyfanswm 
cynnyrch 

posibl 
Plentyn 

(Cynradd yn 
unig) 

034784 2 

Mae hyn yn ymwneud ag adeilad rhestredig 
ac fe’i ddechreuwyd flynyddoedd yn ôl ond nid 
oes dim wedi’i wneud ers hynny felly mewn 
gwirionedd, ychydig o bosibilrwydd sydd y 
bydd yn dod ymlaen yn y dyfodol agos 

1 

054523 3 
Cyfagos i Llyn y Mawn – codi anheddau 
fforddiadwy  

1 

Cyfanswm   2 

 
 Datblygiadau Tai Posibl – Licswm 
 

Cyfeirnod 
Cynllunio 

Nifer yr 
unedau 

Disgrifiad Cyfanswm 
cynnyrch 

posibl 
Plentyn 

(Cynradd yn 
unig) 

046406 5 Cyfagos i Llwyn Onn  
 

2 

056225 2 
Tu ôl i’r Crown Inn  
 

1 

Cyfanswm   3 
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Mesur capasiti ysgolion 
 

14.7. Mae’n ofynnol i holl awdurdodau lleol ddefnyddio dull gorfodol Llywodraeth Cymru o 
fesur capasiti ysgol trwy ddefnyddio'r ffurflen asesu Mesur Capasiti Ysgolion yng 
Nghymru. 

 
14.8. Caiff lleoedd heb eu llenwi eu cyfrifo drwy dynnu union nifer y disgyblion llawn amser 

ar y gofrestr o gapasiti llawn amser ysgol.  Mae'r ffigur hwn yn cyfrannu at raddfa 
digonolrwydd ysgol (gweler tabl isod) sydd hefyd yn ystyried arwynebedd cyffredinol 
adeiladau a thiroedd i gefnogi’r lleoedd sydd ar gael a’r nifer bresennol ar y gofrestr. 

 
14.9. Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i awdurdodau lleol gynnal dim mwy na 10% o 

leoedd heb eu llenwi ar draws eu rhwydwaith ysgolion. 
 

 Ym mis Medi 2017, roedd gan Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd -15.52% o 
leoedd heb eu llenwi (h.y. roedd dros gapasiti) ac roedd ganddi sgôr digonolrwydd 
‘C’. 

 Ym mis Medi 2017, roedd gan Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm 26.76% o leoedd 
heb eu llenwi ac roedd ganddi sgôr digonolrwydd ‘D’. 

 

GRADD DISGRIFIAD 

A Llai na 10% lle heb eu llenwi neu 3% dros gapasiti 

B 10-25% lle heb eu llenwi neu 4-10% dros gapasiti 

C Mwy na 10% dros gapasiti 

D Mwy na 25% lle heb eu llenwi  

D Ysgolion bach sydd â llai na 90 o leoedd a mwy na 25% a 30 lle heb eu 
llenwi 

  (Strategaeth Moderneiddio Ysgolion CSFf) 

 
14.10. Mae’r tabl isod yn dangos y duedd pum mlynedd o leoedd heb eu llenwi ym 

mhob  
ysgol. 

 
YSGOL MEDI 2013 MEDI 2014 MEDI 2015 MEDI 2016 MEDI 2017 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol 
Brynffordd 

-8.62% -8.62% -17.24% -17.24% -15.52% 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol 

Licswm  
26.76% 27.16% 28.17% 29.58% 26.76% 

 

D. DARPARIAETH BRESENNOL  

 

15. Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd 
 
15.1. Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd wedi’i lleoli ym mhlwyf Brynffordd, i’r de o 

Dreffynnon yn Sir y Fflint.  Yn ôl y Cyfrifiad diweddaraf yn 2011, poblogaeth y plwyf 
oedd 2,153.  Mae’r ysgol gynradd yn ne’r plwyf ac mae’n darparu addysg i blant rhwng 
3 ac 11 oed drwy gyfrwng y Saesneg. 

 
15.2. Ym mis Medi 2013, roedd 63 o ddisgyblion llawn amser ar gofrestr Ysgol Gynradd 

Gymunedol Brynffordd.  Erbyn mis Medi 2017, roedd y nifer wedi cynyddu i 67 o 
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ddisgyblion llawn amser, sy’n uwch na’r capasiti swyddogol o 58 o ddisgyblion llawn 
amser oherwydd apeliadau derbyn llwyddiannus.  Dangosir y duedd pum mlynedd o 
nifer y disgyblion amser llawn ar y gofrestr isod. 

 

 
Nifer ar Gofrestr Hanesyddol Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd 

 
15.3. Rhagwelir (gweler tabl isod) y bydd nifer y plant llawn amser sy’n mynychu Ysgol 

Gynradd Gymunedol Brynffordd yn lleihau dros y pum mlynedd nesaf o 67 i 60, mae 
hyn yn dal i fod 3.45% yn uwch na chapasiti presennol yr ysgol.  Mae hyn yn amodol 
ar beidio cynnal apeliadau derbyn (Yn amodol na chadarnheir apeliadau derbyn). 

 

 
Gwirioneddol 

Medi 2017 
Rhagolwg 
Medi 2018 

Rhagolwg 
Medi 2019 

Rhagolwg 
Medi 2020 

Rhagolwg 
Medi 2021 

Rhagolwg 
Medi 2022 

Nifer ar y 
gofrestr – 
Llawn Amser 

67 68 67 63 61 60 

Capasiti – 
Llawn Amser 

58 58 58 58 58 58 

Lleoedd heb 
eu llenwi 

-9 -10 -9 -5 -3 -2 

Lleoedd heb 
eu llenwi % 

-15.52 -17.24 -15.52 -8.62 -5.17 -3.45 

Rhagolygon Brynffordd 2018 – 2022 yn seiliedig ar nifer ar gofrestr Medi 2017 

 
15.4. Isod mae map yn dangos leoliad cartref disgyblion llawn amser o gymharu â lleoliad 

yr ysgol. 
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Map o Ddisgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd 
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16. Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm  
 
16.1. Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm wedi’i lleoli ym mhlwyf cyfagos Ysceifiog, 

oedd â phoblogaeth o 1,286 yn 2011. Mae’r ysgol gynradd yn rhoi addysg i blant rhwng 
3 a 11 oed trwy gyfrwng y Saesneg.  

 
16.2. Mae gan Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm gapasiti swyddogol o 71 o ddisgyblion 

llawn amser, ond ym mis Medi 2017, roedd 6,352 o ddisgyblion llawn amser ar ei 
chofrestr.  Mae’r nifer hwn wedi lleihau dros y pum mlynedd diwethaf, a ddangosir isod. 

 

 
Nifer ar Gofrestr Hanesyddol Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm 

 
16.3. Rhagwelir y bydd y nifer o blant (llawn amser yn unig) sy’n mynychu Ysgol Gynradd 

Gymunedol Licswm yn codi dros y pum mlynedd nesaf o 52 i 58, gan leihau lleoedd 
gwag o 26.76% i 18.31% (gweler tabl isod). 

 

 
Gwirioneddol 

Medi 2017 
Rhagolwg 
Medi 2018 

Rhagolwg 
Medi 2019 

Rhagolwg 
Medi 2020 

Rhagolwg 
Medi 2021 

Rhagolwg 
Medi 2022 

Nifer ar y 
gofrestr – 
Llawn Amser 

52 54 57 59 57 58 

Capasiti – 
Llawn Amser 

71 71 71 71 71 71 

Lleoedd heb 
eu llenwi 

19 17 14 12 14 13 

Lleoedd heb 
eu llenwi % 

26.76 23.94 19.72 16.90 19.72 18.31 

Rhagolygon Licswm 2018 – -2022 yn seiliedig ar nifer ar gofrestr Medi 2017 

 
16.4. Isod mae map yn dangos leoliad cartref disgyblion llawn amser o gymharu â lleoliad 

yr ysgol. 
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Map o Ddisgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm 
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16.5. Os caiff y cynnig ei ddatblygu, mae rhagolwg y Cyngor o ddisgyblion yr ysgol ardal 
newydd yn y dyfodol wedi’i ddangos yn y tabl isod. 

 

 
Rhagolwg 
Medi 2019 

Rhagolwg 
Medi 2020 

Rhagolwg 
Medi 2021 

Rhagolwg 
Medi 2022 

Rhagolwg 
Medi 2022 

Nifer ar y gofrestr – 
Llawn Amser 

123 122 123 123 124 

Capasiti – Llawn 
Amser 

150 150 150 150 150 

Lleoedd heb eu llenwi 27 28 27 27 26 

Lleoedd heb eu llenwi 
% 

13.11 13.59 13.11 13.11 12.62 

Rhagolygon Disgyblion Llawn Amser ar sail cynnig a ffefrir a nifer ar gofrestr  

 

17. Cymariaethau Ysgolion  
 

17.1. Mae’r tablau isod yn crynhoi gwybodaeth proffil yr ysgol ac mae’n dangos sut mae 
Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn 
cymharu â’i gilydd. 

 

GWYBODAETH YSGOL 

Ysgol 
Ysgol Gynradd Gymunedol 

Brynffordd 
Ysgol Gynradd Gymunedol 

Licswm  

Cyfeiriad 
Brynffordd, Treffynnon, 

Sir y Fflint CH8 8AD 
Ffordd Gledlom, Licswm, 

Treffynnon, Sir y Fflint CH8 8NF 

Ystod Oedran 3-11 3-11 

Categori Ysgol Cymunedol Cymunedol 

Cyfrwng Iaith Saesneg Saesneg 
Gwybodaeth Ysgol (Ionawr 2018) 

 

NIFER DISGYBLION COFRESTREDIG AR Y GOFRESTR (Medi 2017) 

Ysgol 
Ysgol Gynradd 

Gymunedol Brynffordd 
Ysgol Gynradd 

Gymunedol Licswm  

Meithrinfa (Rhan Amser) 8 9 

Dosbarth Derbyn  9 7 

Blwyddyn 1 11 8 

Blwyddyn 2 9 8 

Blwyddyn 3 10 11 

Blwyddyn 4 12 6 

Blwyddyn 5  9 5 

Blwyddyn 6  7 7 

Cyfanswm (Llawn Amser / 
D-Bl 6) 

67 52 

Capasiti (Disgyblion Llawn 
Amser) 

58 71 

Capasiti (Disgyblion Rhan-
Amser) 

17 10 

Nifer ar y Gofrestr Medi 2017  
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NIFER HANESYDDOL DISGYBLION COFRESTREDIG AR Y GOFRESTR (Llawn 
Amser yn unig) 

Ysgol 
Ysgol Gynradd 

Gymunedol Brynffordd 
Ysgol Gynradd 

Gymunedol Licswm  

Medi 2013 63 52 

Medi 2014 63 53 

Medi 2015 68 51 

Medi 2016 68 50 

Medi 2017 67 52 
Nifer Hanesyddol ar y Gofrestr 

 

NIFER A RAGWELIR DISGYBLION COFRESTREDIG (Llawn Amser yn unig) 

Ysgol 
Ysgol Gynradd 

Gymunedol Brynffordd 
Ysgol Gynradd 

Gymunedol Licswm  

Medi 2018 68 54 

Medi 2019 67 57 

Medi 2020 63 59 

Medi 2021 61 57 

Medi 2022 60 58 
Nifer a Ragwelir ar gofrestr 2018 – 2022 yn seiliedig ar nifer ar gofrestr Medi 2017 

 

18. Ysgolion eraill 
 
18.1. Mae’r cynnig yn tybio y bydd yr holl ddisgyblion sy’n mynychu Ysgol Gynradd 

Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn trosglwyddo i’r ysgol 
ardal newydd pan fydd yn cyfuno i un safle.   

 
18.2. Felly, bydd yr holl ddisgyblion a fydd ar y gofrestr yn Ysgol Brynffordd ac Ysgol Licswm 

ar 31 Awst 2019 yn "trosglwyddo" i'r ysgol unedig newydd pan fydd yn agor ar 1 Medi 
2019.  Fodd bynnag, gall rhieni/gofalwyr fynegi dewis dros ysgol arall a chaiff hyn ei 
drin yn unol â Pholisi Derbyn Cyngor Sir y Fflint. 

 

18.3. Os bydd yr ysgol yn Licswm yn cau, gallai hyn effeithio ar ysgolion gerllaw a allai 
dderbyn plant presennol a’r dyfodol.  Ac eithrio beth fyddai’r ysgol ardal newydd ym 
Mrynffordd, mae pedair ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Cymraeg o fewn pum milltir 
i Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm a allai gael eu heffeithio o bosibl: 

 

 Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor; 

 Ysgol Maes y Felin, Treffynnon; 

 Ysgol y Foel, Cilcain; ac 

 Ysgol Bro Carmel, Carmel. 
 
18.4. Mae gwybodaeth am y bedair ysgol a allai gael eu heffeithio o bosibl wedi’i chrynhoi 

yn y tablau isod. 
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GWYBODAETH YSGOL 

Ysgol 
Ysgol Rhos 

Helyg, 
Rhosesmor 

Ysgol Maes y 
Felin, 

Treffynnon 

Ysgol y Foel, 
Cilcain 

Ysgol Bro 
Carmel, 
Carmel 

Cyfeiriad 
Village Road, yr 
Wyddgrug, Sir y 
Fflint CH7 6PJ 

Pen y Maes 
Road, 

Treffynnon, Sir 
y Fflint 

CH8 7EN 

Ffordd-Y-Llan, 
Cilcain, yr 

Wyddgrug, Sir y 
Fflint 

CH7 5NW 

34 Ffordd 
Ffynnon, 
Carmel, 

Treffynnon, Sir 
y Fflint 

CH8 8SJ 

Pellter o Ysgol 
Gynradd 
Gymunedol 
Licswm 

3.80 milltir 3.81 milltir 4.37 milltir 4.58 milltir 

Ystod Oedran 3-11 3-11 3-11 3-11 

Categori Ysgol Cymunedol Cymunedol Cymunedol Cymunedol 

Cyfrwng Iaith Saesneg Saesneg Saesneg Saesneg 
Gwybodaeth Ysgolion Eraill Ionawr 2018 

 

NIFER DISGYBLION COFRESTREDIG AR Y GOFRESTR (Medi 2017) 

Ysgol 
Ysgol Rhos 

Helyg, 
Rhosesmor 

Ysgol Maes y 
Felin, 

Treffynnon 

Ysgol y Foel, 
Cilcain 

Ysgol Bro 
Carmel, 
Carmel 

Meithrinfa 
(Rhan Amser) 

17 33 7 25 

Dosbarth 
Derbyn  

20 32 6 20 

Blwyddyn 1 20 42 11 26 

Blwyddyn 2 18 32 3 27 

Blwyddyn 3 20 39 4 23 

Blwyddyn 4 24 43 8 19 

Blwyddyn 5  16 43 4 26 

Blwyddyn 6  18 46 8 22 

Cyfanswm 
(Llawn Amser / 
D-Bl 6) 

136 277 44 163 

Capasiti 
(Disgyblion 
Llawn Amser) 

168 315 84 180 

Capasiti 
(Disgyblion 
Rhan-Amser) 

17 45 11 24 

Nifer Disgyblion Cofrestredig ar Gofrestr Ysgolion Eraill Medi 2017 

 

NIFER HANESYDDOL DISGYBLION COFRESTREDIG AR Y GOFRESTR (Llawn 
Amser yn unig) 

Ysgol 
Ysgol Rhos 

Helyg, 
Rhosesmor 

Ysgol Maes y 
Felin, 

Treffynnon 

Ysgol y Foel, 
Cilcain 

Ysgol Bro 
Carmel, 
Carmel 

Medi 2013 131  71 152 

Medi 2014 140  58 154 

Medi 2015 128  55 165 

Medi 2016 134 269 46 168 

Medi 2017 136 277 44 163 
Niferoedd Hanesyddol Ysgolion Eraill Medi Nifer ar Gofrestr 
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NIFER A RAGWELIR DISGYBLION COFRESTREDIG (Llawn Amser yn unig) 

Ysgol 
Ysgol Rhos 

Helyg, 
Rhosesmor 

Ysgol Maes y 
Felin, 

Treffynnon 

Ysgol y Foel, 
Cilcain 

Ysgol Bro 
Carmel, 
Carmel 

Medi 2018 135 264 43 166 

Medi 2019 138 257 47 164 

Medi 2020 133 249 46 168 

Medi 2021 132 246 50 169 

Medi 2022 133 250 55 166 
Nifer Disgyblion a Ragwelir ar Gofrestr Ysgolion Eraill 2018 – 2022 yn seiliedig ar nifer ar gofrestr Medi 2017 

 

19. Effaith y Cynnig ar Ddarpariaeth Ysgol Uwchradd  
 
19.1. Mae’r tabl isod yn dangos y prif ysgolion uwchradd mae disgyblion cynradd yn 

trosglwyddo iddynt o’r chwe ysgol gynradd yn ogystal â’r ganran gyfartalog pum 
mlynedd o blant sydd wedi trosglwyddo i’r ysgol honno. 

 

Ysgol 
Prif Ysgol Uwchradd sy’n 
Derbyn 

Tuedd Pum 
Mlynedd 

Ysgol Gynradd Gymunedol 
Brynffordd 

Ysgol Uwchradd Alun, yr 
Wyddgrug 

48.0% 

Ysgol Gynradd Gymunedol 
Licswm  

Ysgol Uwchradd Alun, yr 
Wyddgrug 

58.8% 

Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor 
Ysgol Uwchradd Alun, yr 

Wyddgrug 
87.2% 

Ysgol Maes y Felin, Treffynnon * * 

Ysgol y Foel, Cilcain 
Ysgol Uwchradd Alun, yr 

Wyddgrug 
91.1% 

Ysgol Bro Carmel 
Ysgol Treffynnon, Treffynnon 
(Holywell High School gynt) 

65.7% 

Prif CYBLD Trosglwyddo o Ysgolion Cynradd i Ysgolion Uwchradd Ionawr 2017 

* Nid oes gwybodaeth ar gael ar gyfer Ysgol Maes-Y-Felin, Treffynnon oherwydd bod yr ysgol wedi agor ym 
mis Medi 2016 

 
19.2. Pe bai’r cynnig yn cael ei weithredu, rhagwelir na fyddai’n cael effaith sylweddol ar y 

ddarpariaeth uwchradd yn yr ardal.  Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Gymunedol 
Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn trosglwyddo i Ysgol Uwchradd 
Alun, yr Wyddgrug fel arfer ac felly byddai disgwyl i hyn barhau. 

 

E. ANSAWDD A SAFONAU MEWN ADDYSG 

 

20. Adroddiadau Estyn 
 
20.1. Estyn sy’n gyfrifol am asesu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng 

Nghymru.  Yn dilyn archwiliad o ysgol / cyfleuster, bydd Estyn yn cyhoeddi adroddiad 
yn nodi eu canfyddiadau.  Arolygwyd y ddwy ysgol ddiwethaf o dan y Fframwaith 
Arolygu blaenorol (cyn Medi 2017) a'r graddau penodedig fel y dangosir isod. 
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GRADD  DISGRIFIAD 

Ardderchog Llawer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau arwyddocaol o arfer 
arweiniol o fewn y sector 

Da Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig sydd angen gwelliant 
sylweddol 

Digonol Cryfderau yn gorbwyso meysydd i'w gwella 

Anfoddhaol Meysydd pwysig i’w gwella yn gorbwyso meysydd cryfderau 

     Graddau Estyn    

 
20.2. Roedd arolwg Estyn diwethaf Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ym mis Ionawr 

2014.  I weld crynodeb o’r adroddiad arolygu, gweler Atodiad 1. 
  

Cwestiwn Allweddol / Ardal Asesu 
Barn Arolwg Ysgol Gynradd Gymunedol 

Brynffordd 

1. Pa mor dda yw'r canlyniadau? Da 

2. Pa mor dda yw'r ddarpariaeth? Da 

3. Pa mor dda yw arweinyddiaeth a 
rheolaeth? 

Da 

Perfformiad presennol yr ysgol Da 

Rhagolygon yr ysgol ar gyfer gwelliant Da 

 
20.3. Roedd arolwg Estyn diwethaf Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ym mis Rhagfyr 

2016. I weld crynodeb o’r adroddiad arolygu, gweler Atodiad 1. 
 

Cwestiwn Allweddol / Ardal Asesu 
Barn Arolwg Ysgol Gynradd Gymunedol 

Licswm 

1. Pa mor dda yw'r canlyniadau? Da 

2. Pa mor dda yw'r ddarpariaeth? Da 

3. Pa mor dda yw arweinyddiaeth a 
rheolaeth? 

Digonol 

Perfformiad presennol yr ysgol Da 

Rhagolygon yr ysgol ar gyfer gwelliant Digonol 

 
20.4. Yn dilyn canlyniad yr arolwg yn Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm, bydd Estyn yn 

parhau i fonitro’r ysgol i adolygu cynnydd mae’r ysgol wedi’i wneud tuag at fynd i’r afael 
â’r argymhellion a amlygwyd yn yr adroddiad. 

 
20.5. Mae’r adroddiadau Estyn llawn ar gael yn https://www.estyn.gov.wales/ 

 
21. Beth fydd effaith y cynigion ar Ansawdd a Safonau mewn Addysg? 
 
21.1. Wrth lunio’r cynnig hwn rhoddwyd ystyriaeth ofalus i effaith debygol y cynnig ar 

ansawdd canlyniadau, darpariaeth ac arweinyddiaeth a rheolaeth.  Mae’r adran hon 
yn darparu gwybodaeth i ymgyngoreion am y ddarpariaeth bresennol yn Ysgol 
Gynradd Gymunedol Brynffordd, Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ac Ysgolion 
Cynradd Cyfrwng Saesneg eraill gerllaw o fewn 5 milltir (o Ysgol Gynradd Gymunedol 
Licswm) gyda gwerthusiad o’r effaith ar ansawdd a safonau mewn addysg pe bai’r 
cynnig presennol yn cael ei weithredu. 

 
21.2. Mae'r data a gynhwysir o fewn y tablau isod yn rhoi canlyniadau ar ddiwedd y Cyfnod 

Sylfaen (7 oed) a Chyfnod Allweddol 2 (11 oed) ar gyfer y chwe ysgol, yn erbyn eu 

https://www.estyn.gov.wales/
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cyfartaleddau lleol, cenedlaethol a theulu priodol am y pum mlynedd ddiwethaf o ddata 
wedi ei wirio (2013-2017).      

 
21.3. Mae Dangosydd Deilliant y Cyfnod Sylfaen yn cael ei gyflawni pan fydd y meincnod 

cenedlaethol ar gyfer plant 7 oed (Deilliant 5 neu'n uwch) yn cael ei gyrraedd gan 
ddisgybl yn y tri maes craidd dysgu Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu; 
Datblygiad Mathemategol a Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth 
Ddiwylliannol. 

 

Dangosydd Canlyniadau’r 
Cyfnod Sylfaen 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ysgol Gynradd Gymunedol 
Brynffordd 

100.0% 100.0% 90.0% 84.6% 100.0% 

Cyfanswm Teulu 87.4% 82.5% 86.8% 88.0% 84.6% 

Ysgol Gynradd Gymunedol 
Licswm 

100.0% 71.4% 83.3% 40.0% 100.0% 

Cyfanswm Teulu 82.3% 91.0% 91.7% 90.9% 93.3% 

Ysgol Rhos Helyg, 
Rhosesmor 

73.3% 93.8% 66.7% 78.3% 80.0% 

Cyfanswm Teulu 90.4% 89.3% 88.5% 89.7% 93.0% 

Ysgol Maes y Felin, 
Treffynnon 

* * * * 89.5% 

Cyfanswm Teulu * * * * * 

Ysgol y Foel, Cilcain 100.0% 90.9% 80.0% 100.0% * 

Cyfanswm Teulu 91.9% 92.7% 90.8% 95.8% 93.0% 

Ysgol Bro Carmel, Carmel 96.2% 90.5% 88.9% 94.4% 91.7% 

Cyfanswm Teulu 93.3% 95.5% 93.3% 93.6% 91.5% 

Cyfartaledd Awdurdod Lleol 84.4% 84.5% 87.0% 86.9% 89.5% 

Cyfartaledd Cymru 83.0% 85.2% 86.8% 87.0% 87.3% 
            Fy Ysgol Leol- Dangosydd Canlyniad Cyfnod Sylfaen Ionawr 2018  

 
21.4. Mae'r Dangosydd Pwnc Craidd yn cael ei gyflawni pan fydd y meincnod cenedlaethol 

ar gyfer plant 11 oed (Y Cwricwlwm Cenedlaethol Lefel 4 neu uwch) yn cael ei 
gyrraedd gan ddisgybl yn y tri phwnc craidd, sef Saesneg, Mathemateg a 
Gwyddoniaeth. 

     

Dangosydd pwnc craidd 2013 2014 2015 2016 2017 

Ysgol Gynradd Gymunedol 
Brynffordd 

100.0% 83.3% 80.0% 77.8% 100.0% 

Cyfanswm Teulu 86.9% 85.1% 89.3% 91.7% 94.5% 

Ysgol Gynradd Gymunedol 
Licswm 

80.0% 70.0% 84.6% 83.3% 83.3% 

Cyfanswm Teulu 90.3% 89.9% 92.4% 92.5% 93.7% 

Ysgol Rhos Helyg, 
Rhosesmor 

88.0% 77.8% 88.9% 89.5% 90.5% 

Cyfanswm Teulu 90.6% 93.8% 92.3% 93.0% 94.1% 

Ysgol Maes y Felin, 
Treffynnon 

* * * * 89.5% 

Cyfanswm Teulu * * * * * 

Ysgol y Foel, Cilcain 92.9% 100.0% 100.0% 92.9% 100.0% 

Cyfanswm Teulu 91.6% 93.1% 97.5% 96.1% 98.1% 

Ysgol Bro Carmel, Carmel 94.7% 92.0% 94.1% 95.7% 95.7% 

Cyfanswm Teulu 92.5% 93.8% 94.0% 95.6% 93.8% 
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Dangosydd pwnc craidd 2013 2014 2015 2016 2017 

Cyfartaledd Awdurdod 
Lleol 

84.4% 84.5% 87.0% 86.9% 91.0% 

Cyfartaledd Cymru 83.0% 85.2% 86.8% 87.0% 89.5% 
  Fy Ysgol Leol – Dangosydd Pynciau Craidd Ionawr 2018  

 

21.5. Mae’r tablau isod yn dangos y niferoedd cyfartalog Anghenion Dysgu Ychwanegol 
(ADY) dros y pum mlynedd diwethaf ar gyfer y chwe ysgol.  Mae rhywfaint o ddata naill 
ai ddim ar gael neu heb ei gyhoeddi os oes gan lai na deg o blant ADY er mwyn diogelu 
plant unigol. 

 

21.6. Pa fydd athro dosbarth neu athro pwnc yn nodi bod gan ddisgybl Anghenion Addysgol 
Arbennig (AAA), byddant yn darparu ymyriadau sy’n ychwanegol at y rhai a ddarperir 
fel rhan o gwricwlwm arferol yr ysgol, neu’n wahanol iddynt.  Cyfeirir at y plant hyn fel 
plant sy’n cael mynediad i ymyrraeth Gweithredu gan yr Ysgol. 

 

Gweithredu gan yr 
Ysgol 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd 

* * * * 24.6% 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm 

13.5% * * * 19.0% 

Ysgol Rhos Helyg, 
Rhosesmor 

19.1% 12.6% 13.2% 22.1% 18.6% 

Ysgol Maes y Felin, 
Treffynnon 

* * * * 21.0% 

Ysgol y Foel, Cilcain * * * * * 

Ysgol Bro Carmel, 
Carmel 

19.2% 19.1% 21.5% 21.9% 21.4% 

Cyfartaledd Awdurdod 
Lleol 

12.6% 12.1% 13.5% 13.7% 2017 

Cyfartaledd Cymru 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 24.6% 
                                                                                                                 Fy Ysgol Leol Tuedd Gweithredu gan yr Ysgol ADY Ionawr 2018 

 

21.7. Os bydd yr athro dosbarth neu athro pwnc a’r Cydlynydd Anghenion Dysgu 
Ychwanegol angen cyngor neu gefnogaeth gan arbenigwyr/asiantaethau allanol i 
ddiwallu anghenion y plentyn, cyfeirir at y plentyn hwn fel plentyn sy’n cael mynediad i 
ymyrraeth Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy. 

 

Gweithredu gan yr 
Ysgol a Mwy 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd 

* * * * * 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm 

* * * * * 

Ysgol Rhos Helyg, 
Rhosesmor 

6.1% 8.1% 7.4% 6.2% 8.8% 

Ysgol Maes y Felin, 
Treffynnon 

* * * * 2.5% 

Ysgol y Foel, Cilcain * * * * * 

Ysgol Bro Carmel, 
Carmel 

* 4.4% 4.4% 3.6% 4.3% 

Cyfartaledd Awdurdod 
Lleol 

7.1% 1.0% 6.3% 6.3% 6.4% 

Cyfartaledd Cymru 9.2% 8.8% 8.3% 8.2% 8.1% 
                                                                                          Fy Ysgol Leol Tuedd Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy ADY Ionawr 2018 



Tudalen 33 o 67 

21.8. Mae’n bosibl y bydd plant ag anawsterau dysgu sylweddol sydd angen darpariaeth 
addysgol arbennig yn destun Datganiad AAA.  Mae hyn yn darparu adnoddau 
ychwanegol i blant sydd ag anhawster sylweddol uwch o ran dysgu na’r rhan fwyaf o 
blant o’r un oed neu anabledd sydd angen cyfleusterau addysgol gwahanol i’r rhai y 
mae ysgol yn eu darparu i blant fel arfer. 

 

Datganiad  2013 2014 2015 2016 2017 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd 

* * * * * 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm 

* * * * * 

Ysgol Rhos Helyg, 
Rhosesmor 

* * * * * 

Ysgol Maes y Felin, 
Treffynnon 

* * * * 4.2% 

Ysgol y Foel, Cilcain * * * * * 

Ysgol Bro Carmel, 
Carmel 

* * * * * 

Cyfartaledd Awdurdod 
Lleol 

1.2% 1.3% 1.2% 1.3% 1.4% 

Cyfartaledd Cymru 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 
                                                                                                                   Fy Ysgol Leol Tuedd Datganiad ADY Ionawr 2018 

 
21.9. Sylwch fod data a gyhoeddir am Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn seiliedig ar 

ddisgyblion oedran ysgol statudol yn unig.  
 
21.10. Mae’r tabl isod yn dangos y niferoedd cyfartalog o ddisgyblion Saesneg Fel Iaith 

Ychwanegol dros y pum mlynedd diwethaf ar gyfer y chwe ysgol.  Unwaith eto, mae 
rhywfaint o ddata naill ai ddim ar gael neu heb ei gyhoeddi os oes llai na deg er mwyn 
diogelu plant unigol. 

 

Tuedd SIY 2013 2014 2015 2016 2017 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd 

* * * *  

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm 

* * * *  

Ysgol Rhos Helyg, 
Rhosesmor 

* * * *  

Ysgol Maes y Felin, 
Treffynnon 

* * * 3.3% 7.6% 

Ysgol y Foel, Cilcain * * * *  

Ysgol Bro Carmel, 
Carmel 

* * * 4.4% * 

Cyfartaledd Awdurdod 
Lleol 

2.1% 2.7% 3.5% 3.7% 4.8% 

Cyfartaledd Cymru 5.1% 5.5% 5.9% 6.2% 6.1% 
                                                                                                                     Fy Ysgol Leol Ffigurau Pum Mlynedd SIY Ionawr 2018 

 
21.11. Sylwch fod data a gyhoeddir am ddisgyblion Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY) 

a disgyblion Lleiafrifoedd Ethnig yn seiliedig ar ddisgyblion o oedran ysgol statudol yn 
unig. 

 
21.12. Disgyblion oedran ysgol statudol (5-15 oed) sy’n hysbys fel bod yn gymwys i gael 

prydau ysgol am ddim. 
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Tuedd Prydau Ysgol 
am Ddim 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd 

6.9% 5.8% 6.0% 6.7% 5.9% 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm 

7.1% 7.6% 7.0% 5.3% 4.0% 

Ysgol Rhos Helyg, 
Rhosesmor 

8.5% 6.9% 4.6% 5.5% 6.6% 

Ysgol Maes y Felin, 
Treffynnon 

* * * * 33.4% 

Ysgol y Foel, Cilcain 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 

Ysgol Bro Carmel, 
Carmel 

14.2% 10.1% 9.1% 7.4% 7.5% 

Cyfartaledd Awdurdod 
Lleol 

15.7% 15.3% 15.2% 15.6% 15.4% 

Cyfartaledd Cymru 20.8% 20.5% 20.1% 19.6% 18.9% 
                                                                                                                Fy Ysgol Leol Tuedd Prydau Ysgol am Ddim Ionawr 2018 

 
21.13. Caiff Cymhareb Disgybl Athro ei gyfrifo drwy rannu nifer cyfwerth ag amser llawn 

y disgyblion ar y gofrestr gyda nifer cyfwerth ag amser llawn o athrawon cymwys 
(Penaethiaid, Dirprwy Benaethiaid ac athrawon cymwys eraill). Yr isaf yw’r ffigur, y 
mwyaf o athrawon sydd fesul disgybl. 

 

Cymhareb Disgybl 
Athro 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd 

19.8 21.3 20.6 18.3 17.0% 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm 

18.0 19.5 19.2 18.0 15.0% 

Ysgol Rhos Helyg, 
Rhosesmor 

20.2 20.3 21.1 19.7 20.1% 

Ysgol Maes y Felin, 
Treffynnon 

* * * * 20.1% 

Ysgol y Foel, Cilcain 19.1 18.4 17.4 16.9 14.6% 

Ysgol Bro Carmel, 
Carmel 

22.9 26.7 23.2 23.6 20.8% 

Cyfartaledd Awdurdod 
Lleol 

20.6 20.8 20.9 21.2 21.1% 

Cyfartaledd Cymru 20.7 20.8 21.2 21.6 21.8% 
                                                                                                                          Fy Ysgol Leol Cymhareb Disgybl Athro Ionawr 2018 

 
21.14. Yna caiff pob ysgol ei barnu ar sail ei gallu i wella ei hun, lle caiff gradd ‘A’ ei rhoi 

i ysgol sydd â’r gallu mwyaf i wella yn ogystal â gallu cefnogi ysgolion eraill o bosibl.  
Mae gradd ‘D’ yn nodi ysgolion sydd angen y mwyaf o gefnogaeth. 

 

 Mae Capasiti Gwella yn Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd wedi’i raddio fel ‘B’. 

 Mae Capasiti Gwella yn Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm wedi’i raddio fel ‘C’. 
 

21.15. Mae’r capasiti safonau a gwelliant wedi’u cyfuno i benderfynu ar gategori 
cefnogaeth ysgol.  Caiff pob ysgol god lliw, naill ai ‘gwyrdd’, ‘melyn’, ‘oren’ neu ‘goch’ 
yn dibynnu ar nifer y diwrnodau cefnogaeth sydd ei angen arnynt (gyda’r ysgolion yn 
y categori gwyrdd angen y lleiaf o gefnogaeth a’r rhai yn y categori coch angen y 
gefnogaeth fwyaf dwys). 
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 Mae’r Categori Cefnogaeth yn Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd wedi’i godio’n 
‘Felyn’. 

 Mae’r Categori Cefnogaeth yn Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm wedi’i godio’n 
‘Oren’.  

 
21.16. Mae’r wybodaeth uchod i’w gweld yn http://fyysgolleol.cymru.gov.uk/ 
 
21.17. Mae’r tabl isod yn crynhoi’r wybodaeth uchod i ddangos sut mae Ysgol Gynradd 

Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn cymharu yn erbyn 
ysgogwyr allweddol Moderneiddio Ysgolion: 

 

Ysgol 
Ysgol Gynradd 

Gymunedol Brynffordd 
Ysgol Gynradd 

Gymunedol Licswm 

SAFONAU ADDYSGOL 

Categori Cefnogi B C 

Adroddiad Estyn Mwyaf 
Diweddar 

Melyn Ambr 

Perfformiad Ionawr 2014 Rhagfyr 2016 

Gwelliant Da Da 

Capasiti Gwella Da Digonol 

ARWEINYDDIAETH YSGOL GWYDN 

Statws Pennaeth Dros dro Parhaol 

ADEILADAU ADDAS 

Gradd Cyflwr yr Adeilad B B 

Gradd Addasrwydd yr 
Adeilad 

D C 

LLEOEDD HEB EU LLENWI 

Lleoedd Heb Eu Llenwi (%) -15.52% 26.76% 

ADNODDAU SY’N LLEIHAU 

Disgyblion sy’n mynychu eu 
hysgol agosaf (%) 

47.76% 50.00% 

Cyllideb ysgol fesul disgybl £4,655.00 £4,954.00 

 
21.18. Mae’r tabl isod yn dangos sut fydd yr ysgolion sy’n bosibl y ceir eu heffeithio yn 

cymharu yn erbyn ysgogwyr allweddol Moderneiddio Ysgolion:  
 

Ysgol 
Ysgol Rhos 

Helyg, 
Rhosesmor 

Ysgol Maes y 
Felin, 

Treffynnon 

Ysgol y Foel, 
Cilcain 

Ysgol Bro 
Carmel, 
Carmel 

SAFONAU ADDYSGOL 

Capasiti Gwella  B B B A 

Categori Cefnogi  Melyn Melyn Melyn Gwyrdd 

Adroddiad Estyn 
Mwyaf Diweddar 

Mehefin-17  Amherthnasol Hydref-11 Chwefror-14 

Perfformiad Da Amherthnasol Digonol Da 

Gwelliant Da Amherthnasol Da Da 

ARWEINYDDIAETH YSGOL GWYDN 

Statws Pennaeth Parhaol Parhaol Parhaol Parhaol 

ADEILADAU ADDAS 

Gradd Cyflwr yr 
Adeilad  

B A B B 

Gradd Addasrwydd 
yr Adeilad 

C A B A 

http://fyysgolleol.cymru.gov.uk/
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Ysgol 
Ysgol Rhos 

Helyg, 
Rhosesmor 

Ysgol Maes y 
Felin, 

Treffynnon 

Ysgol y Foel, 
Cilcain 

Ysgol Bro 
Carmel, 
Carmel 

LLEOEDD HEB EU LLENWI 

Lleoedd Heb Eu 
Llenwi (%) 

20.83% 11.43% 41.67% 6.67% 

ADNODDAU SY’N LLEIHAU 

Disgyblion sy’n 
mynychu eu hysgol 
agosaf (%) 

62.50% 67.99% 76.60% 62.42% 

Cyllideb ysgol fesul 
disgybl 

£3,703.00 £3,984.00 £4,725.00 £3,497.00 

 Ysgogwyr Allweddol Penodol Ysgolion a Allai gael eu Heffeithio 

 

22. Gwerthuso effaith y cynnig ar ansawdd a safonau mewn addysg 
 
22.1. Barn y Cyngor yw os byddai’r cynnig presennol yn cael ei weithredu, byddai'n gwella 

safon ac ansawdd yr addysg bresennol yn yr ardal ac yn fwy penodol ar gyfer 
disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol 
Licswm.  Mae'r adolygiad wedi mynd ati i fynd i'r afael â heriau o fewn yr ardal sydd â'r 
potensial i effeithio ar gynaliadwyedd darpariaeth o ansawdd uchel yn y dyfodol.  Mae'r 
cynnig hwn a chynigion cysylltiedig yn ceisio cynnal y safon ar hyn o bryd gyda'r bwriad 
o gryfhau a gwella'r ddarpariaeth addysgol yn yr ardal am y rhesymau canlynol: 

 
 Canlyniadau (safonau a lles); 

 Darpariaeth (profiadau dysgu, addysgu, gofal, cefnogaeth ac arweiniad, a'r 
amgylchedd dysgu); 

 Arwain a Rheoli (Arweinyddiaeth, gwella ansawdd, gweithio mewn partneriaeth a 
rheoli adnoddau). 

 
22.2. Mae arweinyddiaeth cryf a chadarn yn cyfrannu at lwyddiant ysgolion.  Mae ysgolion 

bach yn benodol yn ei chael yn anodd recriwtio a chadw penaethiaid a darparu 
cyfleoedd digonol i staff eraill ddatblygu.  Ystyrir bod y ddwy ysgol yn ‘ysgolion bach a 
gynhelir’ gan fod llai na 91 o ddisgyblion cofrestredig ynddynt. 

 

 Mae Pennaeth dros dro yn Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd (Cytunwyd ar y 
swydd hon gan y Corff Llywodraethu gyda’r Awdurdod Lleol gan fod amser gadael 
y pennaeth blaenorol yn cyd-daro â lansio’r adolygiad ardal a gyda’r ansicrwydd o 
ran y canlyniad, cytunwyd i wneud trefniadau arweinyddiaeth dros dro). 

 Mae pennaeth parhaol yn Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm.  
 

23. Effaith ar Ganlyniadau - Safonau a Lles a’r Cwricwlwm Darparu 
 
23.1. Barn y Cyngor yw y byddai’r cynnig o leiaf yn cynnal y safon gyfredol o ganlyniadau a 

chyrhaeddiad pe bai’r cynnig yn cael ei roi ar waith.  Byddai’r ysgol ardal gyfun newydd 
yn parhau i ddarparu cwricwlwm eang a chytbwys i’r holl ddisgyblion ar lefel Cyfnod 
Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. 

 
23.2. Pe bai nifer y disgyblion yn codi yn unrhyw un o'r ysgolion a effeithir arnynt gerllaw o 

ganlyniad i'r cynnig ni fyddai hyn yn cael effaith negyddol ar allu unrhyw ysgol i 
gyflwyno'r cwricwlwm. 

23.3. Gall ysgolion â niferoedd disgyblion uwch, fel yr ysgol ardal gyfun, recriwtio amrywiaeth 
fwy eang o staff addysgu.  Mae gan staff fwy o gyfle i arbenigo mewn meysydd pwnc 



Tudalen 37 o 67 

a gwybodaeth gwahanol sy'n helpu i wella safonau a chanlyniadau.  Mewn ysgolion 
bach, mae’n rhaid i staff gynllunio ar gyfer amrywiaeth eang o ddisgyblion o wahanol 
oedrannau a galluoedd yn ddigonol; mae cyfleoedd datblygu staff yn llai lle mae llai o 
staff mewn ysgol. 

 

24. Digonolrwydd Llety Ysgolion ac Effaith y Cynnig ar Ansawdd Llety 
 
 Rheoli asedau 
 
24.1. Mae'n ofyniad gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol gadw data rheoli asedau ar 

gyfer portffolio eu hysgolion.  Mae data rheoli asedau yn offeryn hanfodol i lywio 
penderfyniadau strategol (ynghyd â meini prawf arall) o ran rheoli adeilad ysgol ar gyfer 
materion megis blaenoriaethu rhaglen cynnal a chadw, prosiectau cyfalaf a newid 
sefydliadol ysgol. 

 
24.2. Mae'r canllawiau rheoli asedau gan Gonsortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn 

gwneud y datganiad canlynol: 
 

24.3. Mae’r prif ffyrdd ymarferol y gall yr ystâd weithredol effeithio'n andwyol ar ddarparu 
gwasanaethau fel a ganlyn: 

 

 Gweithredu o ormod o adeiladau; 

 Tan-wariant ar gynnal a chadw wedi’i gynllunio; 

 Gweithredu o eiddo aneffeithlon; 

 Diffyg buddsoddi mewn adeiladau/cyfleusterau priodol; 

 Wrth adolygu adeiladau ysgolion, bydd y Cyngor yn cymryd i ystyriaeth gofynion 
statudol a chanllawiau bwletin adeiladu perthnasol. 

 

F. OPSIYNAU AMGEN A GAFODD YSTYRIAETH 

 

25. Proses Opsiynau 
 
25.1. Mae'r Cyngor wedi rhoi ystyriaeth ofalus i amrywiaeth o opsiynau amgen fel rhan o'r 

gwaith o ddatblygu’r cynnig presennol.  Wrth ystyried y dewisiadau hyn cyfeiriwyd at 
brif amcanion buddsoddi’r strategaeth moderneiddio ysgolion sydd fel a ganlyn: 

 

 Dysgu a chreu’r amodau i arweinwyr ysgol lwyddo; 

 sicrhau bod adeiladau ysgol yn amgylcheddau dysgu a gweithio deniadol; 

 lleihau nifer y lleoedd gwag ac annhegwch o amrywiad yn y gost fesul disgybl; a 

 darparu gwydnwch yn erbyn cyllid refeniw sy’n gostwng.   
 

25.2. Yn ogystal, dadansoddwyd yr holl opsiynau yn erbyn yr ysgogwyr allweddol ar gyfer yr 
adolygiad, sef: 

 

 Gwelliant addysgol 

 Arweinyddiaeth Ysgol Gwydn 

 Adeiladau Addas 

 Lleoedd Heb Eu Llenwi 

 Adnoddau sy’n lleihau 
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25.3. Mae’r dewisiadau amgen a ystyriwyd gan yr awdurdod o ran Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm wedi’u hamlinellu isod 
ochr yn ochr â manteision ac anfanteision cysylltiedig pob opsiwn. 

 
25.4. Cadw’r Status Quo – Mae gan Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol 

Gynradd Gymunedol Licswm nifer o ddiffygion sy’n golygu na chredir bod cadw’r status 
quo yn rhoi sylw i broblemau cynnal a chadw a materion addasrwydd.  

 
25.5. Mae’r rhesymau pam ystyrir bod newid yn angenrheidiol yn cael eu trafod yn fanylach 

yn yr adran ‘Pam bod angen y Cynnig’. 
 
25.6. Un Ysgol Ardal ar un Safle - Fel rhan o’r broses ymgynghori anffurfiol cynhyrchwyd 

Adroddiad Gwerthuso Dewis Adolygu Ardal gan Dîm Dylunio ac Ymgynghori Cyngor 
Sir y Fflint. Gallwch weld Adroddiad Gwerthuso Dewis Adolygu Ardal drwy glicio’r 
ddolen hon: 
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-
Related/Home.aspx  

 
25.7. Mae’r adroddiad hwn yn sefydlu bod ysgol ardal gyfun, â’r gallu i dderbyn 150 disgybl 

llawn amser ac 20 disgybl rhan amser (meithrin) angen arwynebedd safle o 8,105m² o 
leiaf.   

 
25.8. Gydag arwynebedd safle presennol o 6,205.4m² mae Ysgol Gynradd Gymunedol 

Licswm yn rhy fach ar gyfer yr ysgol ardal ac felly wedi’i ddiystyru fel dewis posibl.    O 
ganlyniad gwybodaeth ynglŷn ag uno ar safle Brynffordd a ystyrir o hyn ymlaen.   

 
25.9. Ffederasiwn - Mae’r ffederasiwn ysgolion yn broses gyfreithiol sy’n galluogi ysgolion i 

weithio gyda’i gilydd trwy broses strwythuredig ffurfiol drwy rannu corff llywodraethu 
fydd yn gwneud penderfyniadau er budd gorau’r holl ysgolion, staff a disgyblion yn y 
ffederasiwn hwnnw. 

 
25.10. Cafodd ffederasiwn ei drafod yn wreiddiol gyda phenaethiaid a chynrychiolwyr y 

cyrff llywodraethu cyn yr ymgynghoriad anffurfiol ond roedd yna gytundeb cyffredinol 
y dylid ei ddileu fel dewis posibl. 

 
25.11. Yn dilyn y penderfyniad gan y Cabinet ym mis Rhagfyr 2016, gallai ailystyried 

ffederasiwn rhwng ysgolion Brynffordd a Licswm cyn cyhoeddi cynigion statudol.  O 
ganlyniad, ym mis Mehefin 2017, cynhaliwyd cyfarfodydd unigol gyda Chadeirydd pob 
corff llywodraethu i drafod y posibilrwydd o sefydlu ffederasiwn.   

 
25.12. Cynigiodd yr Awdurdod Lleol gefnogaeth i helpu i hwyluso ymgynghoriad gyda 

budd-ddeiliaid ar gynnig ffederasiwn a chynnig cyllid ychwanegol, yn amodol ar 
argaeledd drwy Lywodraeth Cymru, i helpu i sefydlu ffederasiwn ffurfiol os cytunir ar 
un.   

 
25.13. Cynhaliwyd cyfarfod o’r cyrff llywodraethu i drafod ffederasiwn posibl ond tra’r 

oedd ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn barod i archwilio’r posibilrwydd, 
penderfynodd llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd i beidio dilyn yr 
opsiwn hwn.  Felly, ni fyddai partneriaeth ffederasiwn yn gallu cael ei sefydlu rhwng 
Brynffordd a Licswm.     

 
25.14. Ym Medi 2017 fe gytunodd y Cabinet i egwyl fer fel bod swyddogion yn gallu 

gweithio gyda chyrff llywodraethu yn Ysgol Brynffordd ac Ysgol Licswm i edrych ar 
gyfleoedd eraill ar gyfer ffederasiwn posib. 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
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25.15. Yn dilyn trafodaethau ffurfiol gyda phartneriaid ffederasiwn eraill posib, ni fu modd 
sefydlu partneriaeth ffederasiwn. 

 
25.16. Dylid nodi pe bai ffederasiwn dilys yn ystod yr ymgynghoriad hwn yna gellir rhoi’r 

cyfle i’r Cabinet ailystyried.   
 
25.17. Un Ysgol Ardal ar Ddau Safle – Mae nifer o ddiffygion llety yn y ddau Ysgol 

Gynradd Gymunedol Brynford a safleoedd Ysgol Gynradd Gymunedol Lixwm. Mae 
cadw dau safle a dod â nhw i fyny at safon yn ddefnydd aneffeithlon o adnoddau. 

 
25.18. Mae’r dewisiadau amgen a ystyriwyd gan y Cyngor o ran Ysgol Gynradd 

Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm wedi’u hamlinellu isod 
ochr yn ochr â manteision ac anfanteision cysylltiedig pob opsiwn. 

 

OPSIWN 1: CADW'R STATUS QUO 

Manteision Anfanteision 

Byddai Ysgol Gynradd Gymunedol 
Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol 
Licswm yn aros ar agor. 

Byddai'r Cyngor yn methu gwneud 
cynnydd tuag at y targed cenedlaethol o 
10% ar gyfer lleoedd gwag ar draws pob 
sector ysgol. 
 
Ni fyddai’n lleihau'r gost fesul disgybl ar 
gyfer yr ysgolion, gyda'r ysgol lai yn 
derbyn cymhorthdal gan y Cyngor er 
mwyn ei chynnal.  
 
Ni fyddai'r opsiwn hwn yn arwain at 
ddosbarthiad mwy cytbwys o ariannu a 
arweinir gan y disgybl. 
 
Ni fyddai'r opsiwn hwn yn arwain at fwy 
o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o 
ystâd yr ysgol. 
 
Byddai'r Cyngor yn dal i orfod cefnogi 
costau gwella cyfalaf a chynnal a chadw 
adeilad. 

 

OPSIWN 2: YSGOL ARDAL UN SAFLE (BRYNFFORDD/LICSWM) 

Manteision Anfanteision 

Byddai’n darparu parhad ar gyfer disgyblion 
mewn ysgol ardal.   
 
Byddai disgyblion yn gallu cael mynediad at o 
leiaf safon gyfatebol o addysg mewn nifer o 
ysgolion o fewn yr ardal. 
Byddai lleoedd gwag yn lleihau yn unol â 
chanllawiau cenedlaethol a lleol.  
 
Bydd y gost fesul ystod disgybl yn llai yn y 
sector cynradd. 
 

Byddai darpariaeth addysg gynradd yn 
dod i ben ym mhentref Licswm. 
 
Gall staff gael eu hadleoli neu eu 
gwneud yn ddi-waith. 
 
Byddai rhai disgyblion yn gweld 
cynnydd ymylol mewn amser teithio. 
 
Effeithiau posibl ar grwpiau 
cyfeillgarwch. 
 
Effaith ar gymuned Brynffordd a 
Licswm. 
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OPSIWN 2: YSGOL ARDAL UN SAFLE (BRYNFFORDD/LICSWM) 

Manteision Anfanteision 

Byddai'r gweithgareddau a chostau cynnal a 
chadw adeiladau adweithiol, cylchol ac wedi 
eu cynllunio yn gostwng.  
 
Byddai arbedion refeniw yn cael eu gwireddu 
ar staffio ac arweinyddiaeth. 
 
Byddai arian fesul disgybl yn cael ei 
ddosbarthu’n fwy gwastad ar draws yr ardal a 
byddai'r effaith yn fwy eang ar draws ystâd yr 
ysgol. 
 
Gallai adnoddau gael eu gweithredu yn fwy 
effeithlon ac effeithiol i gynnal a chryfhau 
gwelliant addysgol yn yr ysgolion sy'n weddill. 
 
Ni fyddai'n rhaid i'r Cyngor wario adnoddau 
cyfalaf i fynd i'r afael â materion addasrwydd 
a digonolrwydd. 

 

OPSIWN 3: FFEDERASIWN 

Manteision Anfanteision 

Byddai Ysgol Gynradd Gymunedol 
Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol 
Licswm yn aros ar agor. 
 
Byddai un pennaeth ysgol ar draws dau 
safle, yn darparu cyfle i gryfhau 
arweinyddiaeth a rheolaeth ac yn arwain at 
arbediad cyflog pennaeth. 
 
Byddai yna fwy o gyfle i rannu adnoddau 
na’r 'status quo' a rhannu arferion gorau a 
byddai arbenigedd staff yn ehangach. 

Byddai lleoedd heb eu llenwi yn 
parhau’n broblem - awgryma'r 
rhagolygon disgyblion leoedd heb eu 
llenwi o 10% ar draws darpariaeth 
cyfrwng Saesneg yn ardal Brynffordd a 
Licswm. 
 
Byddai’n dal i fod yn ofynnol i ariannu a 
chynnal dau adeilad ysgol a chyrff 
staffio (ac eithrio'r Pennaeth) 
 
Efallai y bydd mwy o gostau staffio 
oherwydd gofynion staff ychwanegol o 
ganlyniad i'r strwythurau arweinyddiaeth 
a rheolaeth diwygiedig. 
 
Byddai disgyblion yn aros mewn 
carfannau oedran cymysg yn Ysgol 
Gynradd Gymunedol Brynffordd ac 
Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm – er 
y byddai rhai cyfleoedd yn cael eu 
cyflwyno i ymgymryd â gweithgareddau 
gyda disgyblion partner ffederal. 
 
Ni fyddai’n arwain at unrhyw arbedion 
refeniw sylweddol. 
 
Ni fyddai'r opsiwn hwn yn arwain at 
ddosbarthu mwy cytbwys o ariannu dan 
arweiniad disgyblion. 
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OPSIWN 3: FFEDERASIWN 

Manteision Anfanteision 

 
Ni fyddai'r opsiwn hwn yn arwain at fwy 
o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o 
ystâd yr ysgol. 
 
Byddai'r Cyngor yn dal i orfod cefnogi 
costau gwella cyfalaf a chynnal a chadw 
adeilad. 

 

OPSIWN 4 : UN YSGOL ARDAL AR DDAU SAFLE 

Manteision Anfanteision 

Byddai gan Gymuned Brynffordd a 
Chymuned Licswm ysgol yn dal i fod ar agor 
yn y Gymuned. 

Byddai'r Cyngor yn methu gwneud 
cynnydd tuag at y targed cenedlaethol o 
10% ar gyfer lleoedd gwag ar draws pob 
sector ysgol. 
 
Ni fyddai’n lleihau'r gost fesul disgybl ar 
gyfer yr ysgolion, gyda'r ysgol lai yn 
derbyn cymhorthdal gan y Cyngor er 
mwyn ei chynnal.  
 
Ni fyddai'r opsiwn hwn yn arwain at 
ddosbarthiad mwy cytbwys o ariannu a 
arweinir gan y disgybl. 
 
Ni fyddai'r opsiwn hwn yn arwain at fwy 
o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o 
ystâd yr ysgol. 
 
Byddai'r Cyngor yn dal i orfod cefnogi 
costau gwella cyfalaf a chynnal a chadw 
adeilad. 

 
25.19. Yn dilyn asesiad o fanteision ac anfanteision o ran yr opsiynau sydd ar gael, 

mae’r Cyngor yn cynnig cyfuno Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol 
Gynradd Gymunedol Licswm (cyfrwng Saesneg, ysgol gymunedol) i greu un ysgol 
ardal ar un safle o 1 Medi 2019. 

 

26. Manteision, anfanteision a risgiau'r cynnig 
 
 Manteision 
 
26.1. Bydd yr ysgol ardal newydd yn darparu’r amodau a fydd yn galluogi cwricwlwm 

ehangach a mwy amrywiol i gael ei ddatblygu, i ddiwallu anghenion pobl ifanc yr ysgol 
yn well mewn ffyrdd a fydd yn hyfyw a chynaliadwy dros y tymor hirach.  

 
26.2. Bydd yr ysgol ardal newydd yn gwella amrywiaeth ac ansawdd cyfleusterau ac 

adnoddau dysgu sydd ar gael er budd yr holl ddisgyblion. 
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 Anfanteision  
 
26.3. Lle mae cynigion trefniadaeth ysgolion yn cael eu dwyn ymlaen bydd rhai anfanteision.  

Mae anfanteision y cynnig fel a ganlyn: 
 

Anfantais 1 Y risg y bydd Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol 
Gynradd Gymunedol Licswm yn anghynaliadwy cyn i’r opsiwn 
allu cael ei ddarparu. 

Anfantais 2 Yn ymwneud â chynigion ad-drefnu ysgolion. 

Anfantais 3 Gall staff gael eu hadleoli neu eu gwneud yn ddi-waith. 

 
 Risgiau 
 
26.4. Mae llawer o'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r cynnig yn deillio o anfanteision y cynnig a 

amlinellir uchod.  Mae'r risgiau a'r mesurau sydd eu hangen i leihau neu ddileu effaith 
y risgiau hyn yn cael eu hamlinellu isod: 

 

ANFANTEISION/RISG RHEOLI RISG 

Y risg y bydd Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd ac 
Ysgol Gynradd Gymunedol 
Licswm yn anghynaliadwy 
cyn i’r opsiwn allu cael ei 
ddarparu. 

Bydd angen i Lywodraethwyr Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm gyfathrebu’n rheolaidd a rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i rieni/gofalwyr am 
gynnydd. 

Yn ymwneud â chynigion ad-
drefnu ysgolion 

Bydd gweithio’n agos gyda’r ddwy ysgol, gobeithio, 
yn golygu y bydd y ddwy ysgol yn cefnogi’r cynnig.  
Mae trafodaethau eisoes wedi digwydd gyda 
Phenaethiaid a Llywodraethwyr. Wrth weithio 
mewn partneriaeth gyda’r ysgolion, gellir rhoi sylw i 
unrhyw bryderon o ran y cynnig mewn modd 
cadarnhaol. 

Gall staff gael eu hadleoli neu 
eu gwneud yn ddi-waith 

Bydd staff yn y ddwy ysgol yn cael cynnig 
cefnogaeth gan wasanaeth Adnoddau Dynol 
Cyngor Sir y Fflint.  Bydd swyddog cyswllt yn cael 
ei sefydlu fel cyswllt i staff yn yr ysgolion. 

Mae’n bosibl na fydd rhieni m 
ddewis yr ysgol ardal 3-11 a 
byddant yn ceisio darpariaeth 
gynradd cyfrwng Saesneg 
amgen 

Mae risg y bydd rhai rhieni yn ceisio darpariaeth 
amgen. 

Mae risg o greu ysgol rhy 
fach pe bai dewis rhieni yn 
gryf 

Sicrhau bod hyblygrwydd o fewn yr ailfodelu er 
mwyn sicrhau bod yr ysgol wedi’i pharatoi ar gyfer 
y dyfodol, ac i ymestyn yr ysgol o bosibl 

 
26.5. Caiff pob risg ei monitro fel rhan o strategaeth rheoli risg Rhaglen Moderneiddio 

Ysgolion y Cyngor.  Drwy fonitro a sicrhau bod dull cadarn i'r risgiau a'r anfanteision 
uchod gellir lleihau’r effaith ar ddisgyblion, rhieni/gofalwyr a staff.  Mae gwerthusiad o’r 
effaith ar staff a disgyblion i’w weld ar dudalen 45, goblygiadau cynigion y ddogfen 
hon. 

 
26.6. ystyried y manteision, risgiau ac anfanteision uchod, mae'r Cyngor yn credu bod 

manteision tymor hir y cynnig yn fwy nag unrhyw anfanteision. 
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27. Manteision, anfanteision a risgiau'r cynnig 
 

27.1. Os bydd y cynnig yn cael ei weithredu, disgwylir y bydd y manteision canlynol yn cael 
eu gwireddu. 

 

MANTEISION A RAGWELIR AR GYFER Y CYNNIG 

1 

Byddai'r cynigion o leiaf yn cynnal y safonau cyfredol ac ansawdd 
addysg ar gyfer y dyfodol y mae'r Cyngor yn ceisio eu cryfhau.  Byddai'r 
cynnig, ym marn y Cyngor, yn gwella safonau presennol addysg yn yr 
ardal ac yn y tymor hwy byddai er lles yr holl ddisgyblion o fewn yr ardal 
(gweler dudalen 36, Effaith ar Ganlyniadau - Safonau a Lles a Darparu’r 
Cwricwlwm) 

2 

Byddai’r cynnig i gyfuno Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac 
Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ar un safle yn arwain at leihad o ran 
nifer lleoedd disgyblion heb eu llenwi yn y rhwydwaith ysgolion cynradd 
yn unol â pholisi cenedlaethol. 

3 
Byddai'r cynnig yn arwain at ostyngiad yn y cost fesul disgybl ar draws 
y rhwydwaith ysgolion cynradd. 

4 
Byddai'r cynnig yn cyfrannu at fwy o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
yn ystâd yr ysgol drwy ail-gyfeirio adnoddau i addysgu a dysgu. 

5 
Byddai’r cynnig yn cyfrannu at sefydlu patrwm mwy cyfiawn o ariannu 
ysgolion. 

6 
Byddai'r cynnig yn lleihau amser teithio i'r ysgol i’r rhan fwyaf o'r 
disgyblion sy'n mynychu'r ysgol (gan dybio eu bod yn dewis eu hysgol 
agosaf). 

 
27.2. Lle mae cynigion trefniadaeth ysgolion yn cael eu dwyn ymlaen bydd rhai anfanteision.  

Mae anfanteision y cynnig fel a ganlyn: 
 

ANFANTEISION Y CYNNIG 

1 

Byddai’r cynnig yn arwain at gau Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd 
ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ac ysgol ardal newydd ar safle 
Brynffordd, felly byddai darpariaeth gynradd cyfrwng Saesneg yn dod i 
ben ym mhentref Licswm. 

2 
Efallai y bydd angen i’r ganran fach o ddisgyblion sy’n byw yn ardal 
Licswm deithio ymhellach i'r ysgol briodol agosaf a chynyddu amser 
teithio. 

3 
Byddai'r cynnig yn effeithio ar staff, a allai gael eu hadleoli neu gael eu 
diswyddo o ganlyniad i'r cynnig. 

 
27.3. Mae llawer o'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r cynnig yn deillio o anfanteision y cynnig a 

amlinellir uchod.  Mae'r risgiau a'r mesurau sydd eu hangen i leihau neu ddileu effaith 
y risgiau hyn yn cael eu hamlinellu isod: 

 

RISG RHEOLI RISG 

Efallai y bydd 
angen i nifer 
fach o 
ddisgyblion 
deithio 
ymhellach i’r 
ysgol 

Bydd yn ofynnol i 32 o ddisgyblion sy'n byw yn yr ardal deithio 
ymhellach i'r ysgol.  Ar gyfer y disgyblion hynny pe baent yn dewis 
trosglwyddo i safle Brynffordd, byddent yn gymwys ar gyfer cludiant o’r 
cartref i’r ysgol am ddim o dan y polisi cludiant cyfredol. Bydd costau 
cludiant, felly, yn cynyddu i adlewyrchu'r newid mewn demograffeg. 
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RISG RHEOLI RISG 

Gall staff gael 
eu hadleoli neu 
eu gwneud yn 
ddi-waith 

Pe bai’r cynnig yn cael ei weithredu, bydd y Cyngor yn gweithio gydag 
aelodau presennol o staff yn Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac 
Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm, pe baent yn dymuno ceisio 
cyfleoedd adleoli neu ymddeoliad.  Bydd corff llywodraethu'r ysgol yn 
gweithredu ei bolisi newid sefydliadol a diswyddo ei hun.  Bydd 
cefnogaeth i bob aelod o staff yn cael ei ddarparu yn ystod y cyfnod 
hwn drwy dîm arweinyddiaeth yr Ysgol a'r Cyngor.  Gall staff a 
ddadleolwyd gan y cynnig gael y cyfle i gael eu cyflogi yn y rhwydwaith 
ysgolion lleol. 

Effaith 
negyddol bosibl 
ar gymuned 
Brynffordd a 
Licswm 

Mae'r Cyngor yn cydnabod lle mae yna gynnig i gyfuno ysgolion y bydd 
yn cael rhywfaint o effaith ar y gymuned.  Mae'r Asesiad o’r Effaith ar y 
Gymuned a gwblhawyd ar gyfer y cynnig hwn wedi dangos, er bod 
rhywfaint o ddefnydd cymunedol o'r ysgol nid yw'n helaeth.  Os bydd y 
cynnig yn cael ei weithredu efallai y bydd cyfle i'r gymuned gadw’r 
adeilad yn Licswm.  Cynhelir ymarfer ar wahân gan y Cyngor unwaith y 
bydd dyfodol yr ysgol wedi ei benderfynu.  Gellir dod o hyd i’r Asesiad 
o'r Effaith ar y Gymuned ar wefan Cyngor Sir y Fflint drwy ddilyn y 
ddolen hon: 
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-
Related/Home.aspx 

 
27.4. Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ystyried yn ofalus nifer o opsiynau wrth lunio cynigion 

moderneiddio ysgolion ar gyfer ardal Brynffordd a Licswm.  Wrth ystyried yr opsiynau 
hyn, cyfeiriwyd at brif amcanion y Strategaeth Moderneiddio Ysgolion a'r ysgogwyr 
allweddol ar gyfer adolygiad ardal Brynffordd a Licswm fel y manylir yn adran Datblygu 
Cynigion Trefniadaeth Ysgolion y ddogfen hon. 

 
27.5. Mae nifer o opsiynau wedi’u hystyried gan gynnwys cynnal y status quo, ffedereiddio 

neu un ysgol ardal i gynnwys ardal Brynffordd, Licswm a Rhosesmor. 
 
27.6. Mae'r opsiynau sydd wedi cael eu harchwilio gan y Cyngor yn cael eu manylu yn adran 

Opsiynau Amgen o'r ddogfen hon. 
 
27.7. Mae'r cynnig hwn wedi cael ei ddatblygu yn unol â Chanllawiau Gweithredol ynghylch 

y Mesur Teithio gan Ddysgwyr a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru (canllawiau 
diwygiedig yn 2014). Os bydd y rhieni/gofalwyr yn dewis anfon eu plentyn/plant i'r ysgol 
agosaf i’w cyfeiriad cartref, o bosibl byddai gan 53 o ddisgyblion hawl i gael cludiant 
am ddim i'r ysgol.  Byddai cost flynyddol a amcangyfrifir am ddarpariaeth cludiant yn 
£52,250.00 os oes 100% yn cymryd rhan. 

 
27.8. Bydd canran fawr o ddisgyblion â llai o amser a phellter teithio o’r cartref i'r ysgol o'u 

lleoliad cartref yn seiliedig ar y rhagdybiaeth y byddent yn dewis yr ysgol agosaf at eu 
cyfeiriad cartref.   

 
27.9. Gellir dod o hyd i'r Asesiad o’r Effaith ar Gludiant ar gyfer y cynnig hwn yn y ddolen 

ganlynol: 
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-
Related/Home.aspx 

 
 
 
 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
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G. GOBLYGIADAU’R CYNIGION 

 

28. Effaith y Cynnig ar Ddisgyblion 
 
28.1. Wrth gynnig newidiadau i drefniadaeth ysgolion, mae’r Cyngor yn cydnabod y bydd 

rhywfaint o effaith ar ddisgyblion.  Pe bai’r cynnig yn cael ei weithredu a bod yr ysgolion 
yn cael eu cyfuno i sefydlu ysgol gynradd ardal 3-11, byddai’n arwain at newidiadau i 
ddisgyblion presennol fel: 

 

 Gwisg newydd; 

 Amgylchedd dysgu newydd i rai disgyblion; 

 Cynnydd cyfartalog o 1.57 milltir ar gyfer 32 o ddisgyblion sy’n mynychu Ysgol 
Gynradd Gymunedol Licswm ar hyn o bryd, gan arwain at amser teithio hirach; 

 Gostyngiad cyfartalog o 0.79 milltir ar gyfer 18 o ddisgyblion sy’n mynychu Ysgol 
Gynradd Gymunedol Licswm ar hyn o bryd, gan arwain at amser teithio llai; 

 Athrawon a staff cefnogi newydd; 

 Amgylchedd dysgu newydd; a 

 Grwpiau cyfeillgarwch newydd. 
 
28.2. Gan y bydd un pennaeth, bydd disgyblion a rhieni yn profi parhad ym mholisi ac 

ymarfer yr ysgol. Gellir hwyluso'r cyfnod pontio rhwng pob cyfnod allweddol yn well er 
lles yr holl ddisgyblion. 

 
28.3. Bydd gan ddisgyblion gyfleusterau sy’n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif ac amgylchedd 

a fydd yn eu hysbrydoli a’u cymell wrth ddysgu.  Bydd plant a rhieni/gofalwyr yn sefydlu 
perthynas gref a da gyda’r ysgol.  Bydd hyn yn helpu i greu amgylchedd cadarnhaol a 
meithringar i'r holl ddisgyblion yn yr ysgol. 

 
28.4. Bydd amhariad posibl i'r disgyblion yn ystod y cyfnod adeiladu (Cam 2). Cymerir 

camau i leihau hyn ac i sicrhau nad yw'n cael effaith andwyol ar y profiad addysgu a 
dysg 

 
28.5. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cymryd pob cam ymarferol er mwyn darparu’r pontio mwyaf 

llyfn posibl i ddisgyblion, yn enwedig i grwpiau dysgwyr diamddiffyn.  Pe bai’r cynigion 
i gael eu gweithredu, byddai’r Cyngor yn gweithio gyda disgyblion, eu rhieni/gofalwyr 
a’r ysgolion perthnasol i ddatblygu cynlluniau pontio wedi’u teilwra’n unigol i helpu 
disgyblion i ymgyfarwyddo â’u hamgylchedd newydd (yn amodol ar ddewis rhieni). 

 

29. Staffio a Llywodraethu  
 
29.1. Bydd y Cyngor yn helpu staff addysgu a staff cefnogi a allai gael eu heffeithio gan y 

cynnig os bydd yn cael ei weithredu.  Bydd cynrychiolydd a enwir o’r Tîm Partner 
Busnes Adnoddau Dynol yn cael ei benodi i gysylltu’n uniongyrchol gydag unigolion er 
mwyn darparu cyngor a chanllawiau am gyfleoedd ar gyfer adleoli, ymddeoliad a, lle 
bo angen, diswyddo.   

 
29.2. Fel rhan o’r broses Ymgynghori Ffurfiol, bydd y Cyngor yn trefnu cyfarfodydd gyda staff 

ac Undebau Llafur i drafod unrhyw oblygiadau i’r cynnig, os caiff ei weithredu.  Darperir 
cefnogaeth briodol i staff addysgu a staff cefnogi yn ystod yr amser hwn hefyd drwy 
Dîm Arweinyddiaeth yr Ysgol. 
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29.3. Pe bai’r cynnig yn cael ei weithredu, bydd corff llywodraethu Ysgol Gynradd 
Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn dod i ben o ddyddiad 
y cyfuno a chaiff corff llywodraethu newydd ei benodi i'r ysgol ardal newydd.  Caiff y 
corff llywodraethu ei gefnogi drwy’r broses hon gan gynrychiolydd o’r Tîm Newid 
Busnes a Chefnogaeth Addysg. 

 
29.4. Bydd corff llywodraethu'r ysgol yn gweithredu ei bolisi newid sefydliadol a diswyddo ei 

hun pan fydd gofyn iddo wneud hynny. 
 

30. Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a Grwpiau o Ddysgwyr 
Diamddiffyn 

 
30.1. Dylai awdurdodau lleol, ysgolion a lleoliadau’r blynyddoedd cynnar geisio gwneud y 

gorau o'r cyfleoedd addysgol i blant ag anghenion addysgol arbennig.  Mae Cod 
Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (2002) yn nodi bod gan blant anghenion 
addysgol arbennig os oes ganddynt anhawster dysgu sy’n galw am wneud darpariaeth 
addysgol arbennig iddynt ac mae’n nodi y dylai plentyn ag anghenion addysgol 
arbennig gael diwallu eu hanghenion. 

 
30.2. Cydnabyddir er bydd y cynnig, os caiff ei weithredu, yn effeithio ar bob disgybl, mae’n 

bosibl y bydd yn fwy heriol i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.  Os oes gan 
ddisgybl anghenion addysgol arbennig (AAA) sylweddol, a chyhoeddwyd Datganiad o 
Anghenion Addysgol Arbennig, byddant yn parhau i gael mynediad at yr adnoddau 
ychwanegol a nodwyd o fewn y Datganiad yn yr ysgol newydd. 

 
30.3. I rai disgyblion bydd yna Gytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) yn darparu ymyrraeth 

unigol gan wasanaethau canolog, neu adnoddau ariannol i’r ysgol ddarparu 
cefnogaeth ychwanegol.  Pan fydd hyn yn digwydd, bydd yr adnoddau/darpariaeth 
hefyd yn trosglwyddo i'r ysgol newydd.  Ar gyfer disgyblion sydd â CLG neu 
Ddatganiad, byddai'r swyddog a enwyd yn cynnig cefnogaeth i rieni/gofalwyr a 
disgyblion yn ystod y cyfnod pontio. 

 
30.4. Mae’r ganran o blant sy’n cael mynediad at brydau ysgol am ddim mewn pump o’r 

chwe ysgol (nid oes data ar gael ar gyfer Ysgol Maes-y-Felin gan mai dim ond ym 2016 
y sefydlwyd yr ysgol hon) ymhell islaw’r cyfartaledd cenedlaethol. 

 

31. Goblygiadau Cludiant/Mynediad 
 
31.1. Mae'n ofynnol i Awdurdodau Lleol ddilyn y fframwaith cyfreithiol yn ymwneud â 

darpariaethau teithio a thrafnidiaeth ar gyfer dysgwyr fel y nodir yn y Mesur Teithio gan 
Ddysgwyr 2014 gan Lywodraeth Cymru.  

 
http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/learner-
travel/?skip=1&lang=cy 

 
31.2. Rhaid i Awdurdodau Lleol, yn unol â’r Mesur Teithio gan Ddysgwyr: 
 

 Asesu anghenion teithio dysgwyr o fewn ardal eu hawdurdod 

 Darparu cludiant am ddim o’r cartref i’r ysgol i ddysgwyr o oedran pan fo mynychu 
ysgol gynradd yn orfodol os ydynt yn byw 2 filltir neu fwy o’u hysgol addas agosaf 

 Darparu cludiant am ddim o’r cartref i’r ysgol ar gyfer dysgwyr o oedran pan fo 
mynychu ysgol uwchradd yn orfodol os ydynt yn byw 3 milltir neu fwy o’u hysgol 
addas agosaf 

 Asesu a diwallu anghenion plant ‘sy'n derbyn gofal' o fewn ardal yr awdurdod 

http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/learner-travel/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/learner-travel/?skip=1&lang=cy
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 Hyrwyddo mynediad at Addysg Cyfrwng Cymraeg 

 Hyrwyddo dulliau cynaliadwy o deithio 
 

31.3. Byddai unrhyw drefniadau cludiant yn cael eu cynnal yn unol â pholisi cludiant ysgol 
Cyngor Sir y Fflint: 

 
 http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Transport.aspx 
 
31.4. Ar hyn o bryd, y costau ar gyfer ‘Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol’ y Flwyddyn academaidd 

bresennol ar gyfer Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd yw £0.00. Y costau ‘Cludiant 
o'r Cartref i'r Ysgol’ ar gyfer Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yw £0.00.  

 
31.5. Trwy aros yr un fath, byddai plant yn parhau i fynychu'r ysgol bresennol ac o ganlyniad 

ni fyddai unrhyw effaith ar gostau cludiant presennol nac ar amseroedd siwrnai 
presennol.   

 
31.6. Byddai gweithredu’r cynnig yn effeithio ar drefniadau cludiant ond nid nes y byddai 

Cam 2 yn cael ei wireddu.  Rhagwelir y byddai costau cludiant ac amseroedd siwrnai 
yn aros yr un fath yn ystod Cam 1, oherwydd er y byddai ysgol ardal newydd yn cael 
ei chreu, ni fyddai plant angen symud o'u safle astudio presennol oherwydd y byddai 
safleoedd Brynffordd a Licswm yn dal i gael eu defnyddio.     

 
31.7. Byddai cyfuno’r ysgol ardal newydd ar safle Brynffordd o dan Gam 2 yn golygu y byddai 

rhai plant yn gweld amser siwrnai i'r ysgol yn cynyddu.  Byddai rhai plant yn gweld 
gostyngiad yn amser eu siwrnai oherwydd er eu bod yn mynychu Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm byddent mewn gwirionedd yn byw yn agosach at safle Brynffordd.   

 
31.8. Os bydd y cynnig yn cael ei weithredu, os byddai pob plentyn sy’n gymwys i dderbyn 

cludiant am ddim i’r ysgol ardal newydd yn derbyn y gwasanaeth, gallai costau cludiant 
godi i £52,250.  Byddai’r union ffigwr yn cael ei bennu yn ôl y nifer o geisiadau, yr 
ardaloedd lle gwneir y ceisiadau, maint cerbydau sydd eu hangen a'r costau y 
cytunwyd arnynt yn ystod y broses dendro a thrafodaethau contract.   

 
31.9. Fodd bynnag dylid nodi er bod yna botensial i wneud hynny, ni rhagwelir y bydd costau 

cludiant yn cynyddu’n sylweddol oherwydd y nifer o blant sy’n defnyddio’r gwasanaeth 
ar hyn o bryd.   

 
31.10. Mae Asesiad o’r Effaith ar Gludiant llawn wedi’i gynhyrchu a gellir ei weld dan y 

ddolen hon: 
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-
Related/Home.aspx  

 

32. Trefniadau Derbyn 
 
32.1. Os bydd y cynnig presennol yn cael ei weithredu, bydd trefniadau derbyn ar gyfer ysgol 

ardal newydd yn cael eu trin yn unol â Pholisi Derbyn i Ysgolion Cyngor Sir y Fflint.  
Gellir gweld y polisi hwn ar y wefan drwy'r ddolen ganlynol: 
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Admissions.aspx. 

 
32.2. Mae’r cynnig yn tybio y bydd yr holl ddisgyblion sy’n mynychu Ysgol Gynradd 

Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn trosglwyddo i’r ysgol 
ardal newydd pan fydd yn cyfuno i un safle.   

 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Transport.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Home.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Admissions.aspx
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32.3. Felly, bydd yr holl ddisgyblion a fydd ar y gofrestr yn Ysgol Brynffordd ac Ysgol Licswm 
ar 31 Awst 2019 yn "trosglwyddo" i'r ysgol unedig newydd pan fydd yn agor ar 1 Medi 
2019.  Fodd bynnag, gall rhieni/gofalwyr fynegi dewis dros ysgol arall a chaiff hyn ei 
drin yn unol â Pholisi Derbyn Cyngor Sir y Fflint. 

 
32.4. Bydd tîm derbyniadau Cyngor Sir y Fflint yn cysylltu â rhieni/gofalwyr os bydd y cynnig 

yn cael ei weithredu i sicrhau pontio sefydlog ar gyfer disgyblion sy'n trosglwyddo i 
ysgol arall.  Byddai'r tîm derbyn yn cynorthwyo rhieni/gofalwyr i nodi darpariaeth addas 
arall gan gymryd i ystyriaeth anghenion disgyblion unigol. 

 
32.5. Gall rhieni/gofalwyr lenwi ffurflen ar-lein ar gyfer derbyniadau i’r ysgolion eraill gan 

ddefnyddio'r ddolen uchod. 
 

H. COSTAU 

 

33. Beth fydd effaith y cynnig ar gyllido ysgolion? 
 
33.1. Gall trefniadaeth ysgol aneffeithlon arwain at batrymau cyllid anwastad ac annheg lle 

mae rhai ysgolion yn derbyn cyfran anghymesur o'r cyllid ar draul disgyblion sy'n 
mynychu ysgolion eraill yn yr ardal, mae hyn yn bennaf yn achos ysgolion sydd wedi'u 
nodi fel ysgolion bach.  Dylai unrhyw gynigion ysgolion gyfrannu at sefydlu patrwm 
mwy cyfiawn o ariannu ysgolion. 

 
33.2. Yn unol â gofynion rheoleiddiol, mae gan Gyngor Sir y Fflint fformiwla ariannu ysgolion 

sydd yn fethodoleg a ddefnyddir i benderfynu ar y gyfran o'r gyllideb ar gyfer pob ysgol 
yn y sir. Adolygir y fformiwla bob blwyddyn ac mewn ymgynghoriad â budd-ddeiliaid 
perthnasol, gwneir gwelliannau i adlewyrchu newidiadau mewn polisi a chyllido. (Mae’r 
fethodoleg fanwl a'r cyfrannau cyllideb yn cael eu hanfon i bob ysgol a chyhoeddir 
crynodeb yn yr hyn y cyfeirir ato fel datganiad cyllideb adran 52).  

 
33.3. Mae ysgolion yn cael cyllideb ar gyfer blwyddyn ariannol o fis Ebrill tan fis Mawrth, ac 

mae hyn yn seiliedig ar y disgyblion ym mhob ysgol ym mis Medi cyn y flwyddyn 
ariannol.  Mae datganiad cyllideb 2017/18, adran 52, wedi cael ei ddefnyddio fel sail 
dadansoddi. 

 
33.4. Yn 2017/18 derbyniodd Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ddyraniad ariannu 

fformiwla o £335k, sy'n cynrychioli £4,655 fesul disgybl, gan raddio’r ysgol fel yr 8fed 
un sy'n derbyn y mwyaf o gyllid fesul disgybl yn Sir y Fflint, £1,154 yn uwch na'r cyllid 
ar gyfartaledd fesul disgybl yn Sir y Fflint. Yn 2017/18 derbyniodd Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm ddyraniad ariannu fformiwla o £268k, sy'n cynrychioli £4,954 fesul 
disgybl, gan raddio’r ysgol fel y 5ed un sy'n derbyn y mwyaf o gyllid fesul disgybl yn 
Sir y Fflint, £1,453 yn uwch na'r cyllid ar gyfartaledd fesul disgybl yn Sir y Fflint. 

 
33.5. Byddai'r cynnig yn arwain at ostyngiad yn y cost fesul disgybl ar draws y rhwydwaith 

ysgolion cynradd hefyd.  Yn benodol, y gost gyfun bresennol fesul disgybl yn Ysgol 
Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yw £4,786, ond 
disgwylir iddo gael ei leihau i £4,001 fesul disgybl yn yr ysgol ardal arfaethedig wedi’i 
moderneiddio. 

 
33.6. Mae’r gyllideb a gaiff ei dyrannu i ysgol unigol wedi deillio yn bennaf o nifer y disgyblion 

sy’n mynychu’r ysgol honno.  Mae nifer uchel o leoedd heb eu llenwi yn lleihau’r 
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gyllideb bosibl ac mae’n arwain at swm anghymesur o arian yn cael ei wario ar 
seilwaith a chostau sefydlog yn hytrach nag ar ddatblygiad disgyblion. 

 
33.7. Mae'r tabl isod yn cynnwys y cost fesul disgybl ar gyfer pob un o'r ysgolion y gallai'r 

cynnig effeithio arnynt. 
 

Ysgol 
Cyllid fesul disgybl 

2017/18 
Dyraniad Cyllideb 

17/18 (£) 

Ysgol Rhos Helyg,  
Rhosesmor 

£3,482 £498k 

Ysgol Maes Y Felin,  
Treffynnon 

£3,617 £1,120k 

Ysgol y Foel, Cilcain £5,364 £257k 

Ysgol Bro Carmel, Carmel £3,439 £607k 

 
33.8. Oherwydd mesurau cyni a chwyddiant cyflogau sy’n codi o gynnydd mewn cyfraniadau 

pensiwn cyflogwyr, cyfraniadau Yswiriant Gwladol uwch, a dyraniadau tâl cyffredinol, 
mae cyllidebau ysgolion dan bwysau cynyddol.  Yn y blynyddoedd diweddar, nid yw 
lefel y cyllid a ddyfarnwyd i ysgolion wedi cadw i fyny gyda chwyddiant. 

 
33.9. Gyda llai o arian oherwydd bod niferoedd y disgyblion yn gostwng, gostyngiad mewn 

cyllidebau termau real oherwydd pwysau chwyddiant mae gwydnwch ariannol yr 
ysgolion yn destun pryder sylweddol. 

 
33.10. Bydd gofyniad am fuddsoddiad cyfalaf mewn ysgolion eraill o ganlyniad i’r cynnig.  

Mae’r cynnig yn cynnwys adeiladu estyniad i’r ysgol bresennol ym Mrynffordd yn 
ogystal ag ailwampio’r cyfleusterau presennol.  Amcangyfrifwyd mai cost y gwaith 
angenrheidiol yw tua £2.7m a chaiff ei ariannu drwy gyfuniad o gyllid mewnol ac allanol. 

 
33.11. Arbedion eraill y gellid eu cyflawni hefyd yw gostyngiad yn ôl-groniad cynnal a 

chadw’r Cyngor.  Bydd gweithredu’r cynnig yn cael gwared ar y costau ôl-groniad 
cynnal a chadw o £50,000.00 o Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd (oherwydd 
gwaith gwella) yn ogystal â’r £93,000.00 o Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm 
(oherwydd cau) a lleihad mewn costau gwasanaethu cynnal a chadw cylchol ar gyfer 
profion legionella, nwy a thrydan. 

 
33.12. Yn Ionawr 2018 roedd yna 67 disgybl llawn amser wedi cofrestru yn Ysgol 

Gynradd Gymunedol Brynffordd, gyda 35 o’r disgyblion hynny yn mynychu eu hysgol 
gymunedol agosaf.    Os byddai pob plentyn sy’n gymwys i gludiant am ddim i’r ysgol 
yn gwneud cais am y gwasanaeth, byddai cyfanswm y gost i’r Awdurdod Lleol yn 
£22,800.00.   

 

33.13. O’r 48 disgybl llawn amser oedd wedi cofrestru (UN System) yn Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm yn Ionawr 2018, roedd 24 yn mynychu eu hysgol gymunedol 
agosaf.  Byddai’r gost i’r Awdurdod Lleol os byddai holl blant sy’n gymwys yn hawlio 
cludiant am ddim i Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn £6,650.   

 
33.14. Fodd bynnag, yn 2017/2018 roedd cyfanswm cost i’r Awdurdod Lleol gludo plant 

i Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn £0 
mae hyn o ganlyniad i rieni/gofalwyr ddim yn defnyddio'r gwasanaeth.   
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33.15. Mae’r gwasanaethau prydau ysgol yn cael eu darparu gan cwmni masnachu 
awdurdod lleol bellach.  Byddai unrhyw gostau neu arbedion sy’n codi o ad-drefnu 
ysgolion yn dod dan gyfrifoldeb y cwmni hwn. 

 
33.16. Mae’r arbediad net y gellid ei gyflawni pe bai’r cynnig i gyfuno Ysgol Gynradd 

Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn mynd rhagddo fel a 
ganlyn:- 

 

ARBEDIAD / COSTAU SWM 

Fformiwla Arbed Arian  £84,530.00 

Arbediad Gwaith Cynnal a Chadw 
sydd ar ôl 

£143,000.00 

Gallai Arbedion Cludiant gynyddu i - £52,250.00 

Cyfanswm Arbediad Net £175,280.00  

 
33.17. Mae gan Gyngor Sir y Fflint Strategaeth Lleihau Carbon sy'n ceisio lleihau 

allyriadau Carbon y Sir gan 60% o lefelau 2007/08 erbyn 2021. O fewn y strategaeth 
hon, mae pedwar maes gweithredu diffiniedig, 

 

 Cadw tŷ da e.e. lleihau'r defnydd gwastraffus/amhriodol o ynni 

 Uwchraddio technegol - gosod cyfarpar a rheoliadau newydd mwy ynni effeithlon  

 Rhesymoli asedau - cau/cadw adeiladau anaddas neu ormodol 

 Cynhyrchu ynni adnewyddadwy - buddsoddi mewn technolegau cynhyrchu carbon 
isel. 

 
33.18. Mae'r holl elfennau uchod yn cyfrannu at y nod bwysig o leihau allyriadau, gan 

arwain at amgylchedd gwell a chostau is i'r Cyngor, yn enwedig o ran costau ynni a 
gwahanol drethi carbon. 

 

34. Sut byddai unrhyw waith ailfodelu newydd yn cael ei gyllido? 
 
34.1. Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor yn cynnwys darpariaeth ar gyfer y gost o £2.7 

miliwn ar gyfer y prosiect hwn. Mae’r dadansoddiad presennol o gyllid rhwng 
Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir y Fflint ar gyfer y rhaglen gyffredinol yn seiliedig ar 
ddull 50:50.   

 
34.2. Cyflwynwyd yr Achos Amlinellol Strategol i Lywodraeth Cymru a chafodd y cyllid mewn 

egwyddor ei gymeradwyo ym mis Ionawr 2018 i’w gynnwys yn y Cyllid Ysgolion yr 
21ain Ganrif Band B.  Bydd angen ailgyflwyno Achosion Busnes os bydd y cynnig yn 
mynd rhagddo er mwyn i Lywodraeth Cymru ystyried y cynnig.  Caiff y cyllid ar gyfer y 
prosiect ei ddarparu mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir y 
Fflint.   

 

I. CAMAU NESAF 

 
34.3. Fewn 13 wythnos ar ôl diwedd y cyfnod ymgynghori, mae’n rhaid i adroddiad 

ymgynghori ffurfiol gael ei gyhoeddi.  Mae’n rhaid i'r adroddiad ymgynghori ffurfiol 
gynnwys y canlynol: 

 

 Crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion; 

 Ymateb i bob un o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion drwy gyfrwng eglurhad 
ynghyd â rhesymau ategol; 
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 Barn Estyn yn llawn (gan ei fod yn cael ei ddarparu yn ei ymateb i'r ymgynghoriad) 
o rinweddau cyffredinol y cynnig; a 

 Rhaid i unrhyw gynigydd sicrhau bod unrhyw farn a fynegir gan blant a phobl ifanc 
yr effeithir arnynt gan y cynigion yn cael eu hamlygu yn yr adroddiad ymgynghori a'i 
fod yn hygyrch iddynt. 

 
34.4. Bydd yr adroddiad ymgynghori ffurfiol yn cael ei ystyried gan y Cabinet ym mis Mehefin 

2018. Bydd y Cabinet yn penderfynu a ddylid bwrw ymlaen â'r cynnig.  Os bydd y 
Cabinet yn penderfynu bwrw ymlaen, yna mae’n rhaid i'r cynigion gael eu cyhoeddi ar 
ffurf Hysbysiad Statudol.  

 
34.5. Mae'r cyfnod gwrthwynebu statudol yn para am 28 diwrnod (mae rhaid i 15 diwrnod 

fod yn ddiwrnodau ysgol).  I gael eu hystyried fel gwrthwynebiad statudol, mae'n rhaid 
i wrthwynebiadau gael eu gwneud yn ysgrifenedig neu drwy e-bost a'u hanfon at 
Gyngor Sir y Fflint. 

 
34.6. Yn dilyn y cyfnod gwrthwynebu statudol, mae’n rhaid i grynodeb o'r gwrthwynebiadau 

statudol ac ymateb y cynigydd i'r gwrthwynebiadau gael eu cyhoeddi.  Mae'n rhaid i'r 
Adroddiad Gwrthwynebiad gael ei gyhoeddi cyn diwedd 7 niwrnod gan ddechrau ar y 
diwrnod y gwnaed y penderfyniad ar y cynnig. 

 
34.7. Noder na fydd ymatebion a gyflwynir fel rhan o’r ymgynghoriad ffurfiol yn cael eu cyfrif 

fel gwrthwynebiad i’r cynnig.  Gall gwrthwynebiadau statudol ond gael eu gwneud os 
bydd Hysbysiad Statudol yn cael ei gyhoeddi.  Os bydd Hysbysiad Statudol yn cael ei 
gyhoeddi, wedyn gall gwrthwynebiadau gael eu cofrestru.  Gall ymgyngoreion gyflwyno 
cais yn ystod y cyfnod gwrthwynebu statudol bod eu hymateb a gyflwynwyd yn y cyfnod 
ymgynghori yn cael ei drin fel gwrthwynebiad. 

 
34.8. Mae gan Gyngor Sir y Fflint 16 wythnos o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu i benderfynu 

p'un ai i weithredu'r cynnig.  Gelwir hyn yn 'penderfynu ar y cynnig'. 
 
34.9. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn gwneud ac yn cyhoeddi ei benderfyniad mewn perthynas 

â'r cynnig yn ysgrifenedig gan nodi'r rhesymau dros y penderfyniad.  Bydd y 
penderfyniad yn cael ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Sir y Fflint. 

 
34.10. dan adran 54 o Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 gall y 

cyrff canlynol o fewn 28 diwrnod gyfeirio'r cynnig at Weinidogion Cymru i'w ystyried: 
 

 Awdurdod lleol arall yr effeithir arno gan y cynnig; 

 Y corff crefyddol priodol ar gyfer unrhyw ysgol yr effeithir arni; 

 Corff llywodraethu ysgol wirfoddol neu ysgol sefydledig sy'n ddarostyngedig i'r 
cynigion;  

 Eiddo a gaiff ei ddal mewn ymddiriedolaeth ar ran yr ysgol wirfoddol neu ysgol 
sefydledig sy’n destun y cynigion; a 

 Sefydliad addysg bellach yr effeithir arno gan y cynigion 
 
34.11. Bydd angen i'r cyrff sy'n gwneud yr atgyfeiriad nodi pam eu bod yn credu bod y 

penderfyniad a wnaed gan yr awdurdod lleol yn anghywir. 
 

J. FFURFLEN YMATEB I'R YMGYNGHORIAD  

Gweler isod 
 



Brynford and Lixwm Area School Review - Formal Consultation Response Form  

Adolygiad Ysgol Ardal Brynffordd a Licswm - Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudalen 52 o 67 

Flintshire County Council has proposed to amalgamate Brynford Community Primary 
School and Lixwm Community Primary School to create one area school from 1 
September 2019. 
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi cynnig uno Ysgol Gynradd Gymunedol Brynford ac Ysgol 
Gynradd Gymunedol Lixwm i greu un ysgol ardal o 1 Medi 2019. 
  
A Formal Consultation Document, along with supporting documents, has been produced to 
explain why the proposal has been put forward. This information is available on the 
Flintshire County Council website via the following link: 
www.flintshire.gov.uk/schoolmodernisation 
Mae Dogfen Ymgynghori Ffurfiol, ynghyd â dogfennau ategol, wedi’u llunio i egluro pam 
mae’r cynnig wedi’i wneud. Mae’r wybodaeth hon ar gael ar wefan Cyngor Sir y Fflint drwy 
ddilyn y ddolen ganlynol: www.siryfflint.gov.uk/moderneiddioysgolion 
 
Large print, Braille, alternative language and hard copy versions of these documents are 
available on request from the School Modernisation Team. The Team can be contacted 
by: 

 Writing to School Modernisation Team, Education and Youth, Flintshire County 
Council, County Hall, Mold CH7 6NB; 

 Emailing 21stcenturyschools@flintshire.gov.uk; or 

 Telephoning 01352 704134 or 01352 704014. 
Mae fersiynau print mawr, Braille, mewn iaith arall a chopi caled o'r dogfennau hyn ar gael 
ar gais gan y Tîm Moderneiddio Ysgolion. Gallwch gysylltu â’r Tîm drwy: 

 Ysgrifennu at y Tîm Moderneiddio Ysgolion, Adran Addysg ac Ieuenctid, Cyngor Sir 
y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, CH7 6NB; 

 Anfon e-bost at 21stcenturyschools@flintshire.gov.uk; neu 

 Ffonio 01352 704134 neu 01352 704014 
 
Based on the information available please let us know what you think by: 

 Completing a hard copy of this response form and posting it in the collection box 
provided at either Brynford CP School or Lixwm CP School; 

 Completing a hard copy of this response form and returning it to School 
Modernisation Team at the address above; or 

 Completing an electronic copy of this response form via 
(www.surveymonkey.co.uk/r/BLA016). 

Ar sail y wybodaeth sydd ar gael, gadewch i ni wybod beth yw eich barn drwy: 

 Lenwi copi caled o’r ffurflen ymateb hon a’i phostio yn y blwch casglu sydd wedi’i 
ddarparu un ai yn Ysgol Gynradd Brynffordd neu yn Ysgol Gynradd Licswm; 

 Llenwi copi caled o’r ffurflen ymateb hon a’i dychwelyd at y Tîm Moderneiddio 
Ysgolion yn y cyfeiriad uchod; neu 

http://www.flintshire.gov.uk/schoolmodernisation
http://www.siryfflint.gov.uk/moderneiddioysgolion
mailto:21stcenturyschools@flintshire.gov.uk
mailto:21stcenturyschools@flintshire.gov.uk
http://www.surveymonkey.co.uk/r/BLA016
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 Cwblhau copi electronig o’r ffurflen ymateb hon drwy 
(www.surveymonkey.co.uk/r/BLA016). 

 
Please note that a consultation response will not be counted as a formal objection. 
Sylwer na fydd ymateb i'r ymgynghoriad yn cael ei gyfrif fel gwrthwynebiad ffurfiol. 
 
All response forms must be submitted before the consultation closes on 10 May 2018. 
Rhaid cyflwyno pob ffurflen ymateb cyn i’r ymgynghoriad gau ar 10 Mai 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.surveymonkey.co.uk/r/BLA016
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1. Do you agree with the proposal to amalgamate Brynford Community Primary School 
and Lixwm Community Primary School, by 1 September 2019? 
A ydych chi’n cytuno â’r cynnig i uno Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol 
Gynradd Gymunedol Licswm erbyn 1 Medi 2019? 
 
 Yes      

Ydw 

 No 
Nac ydw 

 
2. Please let us know which factors have influenced your decision:  

Dywedwch wrthym ni pa ffactorau a ddylanwadodd ar eich penderfyniad: 
 
 Impact on Education Standards      

Effaith ar safonau addysg 

 Impact on Community  
Effaith ar y gymuned 

 Other (please specify) 
Arall (nodwch) 

  

 
3. Why have the factors in Question 2 influenced your decision? 

Pam y mae’r ffactorau yng Nghwestiwn 2 wedi dylanwadu ar eich penderfyniad? 
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4. Please select one of the following to indicate if you are responding as (if more than 
one apply please select the most appropriate): 
Dewiswch un o’r canlynol i ddangos fel pwy rydych yn ymateb (Os oes mwy nag un 
yn berthnasol, dewiswch yr un mwyaf priodol): 
 
 A pupil of Brynford CP School 

Disgybl yn Ysgol Brynffordd 

 A pupil of Lixwm CP School 
Disgybl yn Ysgol Licswm 

 A parent/carer of a pupil at 
Brynford CP School 
Rhiant / gwarchodwr i ddisgybl 
yn Ysgol Brynffordd 

 A parent/carer of a pupil at 
Lixwm CP School 
Rhiant / gwarchodwr i ddisgybl 
yn Ysgol Licswm 

 A governor of Brynford CP 
School 
Llywodraethwr yn Ysgol 
Brynffordd 

 A governor of Lixwm CP School 
Llywodraethwr yn Ysgol Licswm 

 A teacher of Brynford CP School 
Athro/athrawes yn Ysgol 
Brynffordd 

 A teacher of Lixwm CP School 
Athro/athrawes yn Ysgol Licswm 

 A member of support staff of 
Brynford CP School 
Aelod o staff cefnogi yn Ysgol 
Brynffordd 

 A member of support staff of 
Lixwm CP School 
Aelod o staff cefnogi yn Ysgol 
Licswm 

 A Brynford community member 
Aelod o gymuned Brynffordd 

 A Lixwm community member 
Aelod o gymuned Licswm 

 Other (please specify) 
Arall (nodwch fanylion) 

  

 
 
 
5. If the proposal is implemented, it is assumed that all pupils on roll at both schools will 

transfer to the new area school at the appropriate time. 
Would you transfer your child/children to the new area school or would you express a 
preference for an alternative school? 
Os yw’r cynnig yn cael ei weithredu, cymerir y bydd yr holl ddisgyblion ar y gofrestr 
yn symud i’r ysgol ardal newydd ar yr adeg briodol. 
A fyddech chi’n trosglwyddo eich plentyn/plant i’r ysgol ardal newydd neu a fyddech 
yn dewis ysgol arall? 
 
 I would transfer my 

child/children to the new area 
school 
Byddwn yn trosglwyddo fy 
mhlentyn/mhlant i’r ysgol ardal 
newydd 

 I would express a preference for 
an alternative school 
Byddwn yn dewis ysgol arall 

 I will not have a child attending either Brynford CP School or Lixwm CP 
School when the proposal is due to be implemented 
Ni fydd gennyf blentyn sy’n mynd i Ysgol Brynffordd nac Ysgol Licswm pan 
mae disgwyl i’r cynnig gael ei weithredu 
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If you would express a preference for an alternative school please explain which 
school you are most likely to choose and why. 
Os byddech chi’n rhoi dewis am ysgol arall, eglurwch pa ysgol rydych fwyaf tebygol 
o’i dewis a pham 

 
6. Do you have any alternative suggestions for sustainable education provision in the 

Brynford and Lixwm area? 
A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau eraill ar gyfer darpariaeth addysg 
gynaliadwy yn ardal Brynffordd a Licswm? 

 
7. Please let us know if you have any additional comments you would like to make: 

Nodwch unrhyw sylwadau eraill yr hoffech chi eu gwneud: 

 
8. Would you like to receive an email link to the formal consultation report when it is 

published on the Flintshire County Council website? 
A fyddech yn hoffi derbyn dolen mewn e-bost i'r adroddiad ymgynghori ffurfiol pan 
gaiff ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Sir y Fflint? 
 
 Yes      

Byddwn 

 No 
Nac ydw 
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9. Please provide the following contact information: 
(a valid email address must be provided if you have answered "Yes" to Question 8) 
Darparwch y wybodaeth gyswllt ganlynol, os gwelwch yn dda: 
(rhaid darparu cyfeiriad e-bost dilys os ydych wedi ateb ‘Byddwn’ yng Nghwestiwn 8) 
 

Name 
Enw 

 

  

Email Address 
Cyfeiriad e-bost 

 

 
10. Responses will be reproduced in reports within the Council and on the Council 

website in order to help decision makers. 
Bydd ymatebion yn cael eu hatgynhyrchu mewn adroddiadau o fewn y Cyngor ac ar 
wefan y Cyngor er mwyn helpu rhai sy'n penderfynu. 
 
All personal information such as names and contact details will be removed before 
being included in any report. 
Bydd yr holl wybodaeth bersonol fel enwau a manylion cyswllt yn cael eu tynnu cyn 
cynnwys ymatebion mewn unrhyw adroddiad. 

 
Do you consent to your response being used in this way? 
A ydych chi’n rhoi caniatâd i ni ddefnyddio eich ymateb fel hyn? 
 
 Yes      

Byddwn 

 No 
Nac ydw 
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11. Please read the following: 
Darllenwch y canlynol, os gwelwch yn dda: 
 
PRIVACY NOTICE 
HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 
 
Flintshire County Council is seeking your views to help inform the decision on the 
proposal to amalgamate Brynford Community Primary School and Lixwm Community 
Primary as of 1 September 2019. 
Mae Cyngor Sir y Fflint yn gofyn am eich barn chi i helpu wrth benderfynu ar y cynnig 
i uno Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm o 
1 Medi 2019. 
 
The information you have provided will only be used for this purpose. The information 
may be shared with Council Officers and Members who are involved with the Formal 
Consultation in order to inform the decision makers of your views and allow any 
issues you may have raised to be addressed. 
At y diben hwn yn unig fydd y wybodaeth rydych wedi'i darparu'n cael ei defnyddio. 
Gall y wybodaeth gael ei rhannu â Swyddogion ac Aelodau'r Cyngor sydd ynghlwm 
â'r Ymgynghoriad Ffurfiol er mwyn darparu gwybodaeth i rai sy'n penderfynu am eich 
barn chi a chaniatáu i unrhyw faterion rydych wedi’u codi gael eu datrys. 
 
Collection of this information is in accordance with Article 6.1. (e) of the EU General 
Data Protection Regulation (GDPR).  The Article states that “processing is necessary 
for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of 
official authority vested in the controller;” 
Cesglir y wybodaeth hon yn unol ag Erthygl 6.1. (e) o Reoliad Diogelu Data 
Cyffredinol yr UE (GDPR). Mae'r erthygl yn dweud bod 'prosesu'n angenrheidiol i 
berfformio tasg sy'n cael ei gwneud er lles y cyhoedd neu i arfer awdurdod 
swyddogol sydd wedi’i roi i’r rheolydd.” 
 
The information will be collected via Survey Monkey, who provide web-based survey 
solutions. Once the consultation has closed the information will be downloaded and 
stored within the Council’s Data Centre before being deleted from Survey Monkey. 
Information will be securely retained for three years, plus the current year of 
collection. 
Bydd y wybodaeth yn cael ei chasglu drwy Survey Monkey, sy'n darparu adnoddau 
arolygon ar-lein. Pan fydd yr ymgynghoriad wedi dod i ben, bydd y wybodaeth yn 
cael ei lawrlwytho a'i chadw yng Nghanolfan Ddata'r Cyngor cyn cael ei dileu o 
Survey Monkey. Bydd gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel am dair blynedd, a’r 
flwyddyn gasglu bresennol 
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Further information about how the Council processes personal data, your rights and 
contact details for the Data Protection Team can be found via the following link: 
http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Data-Protection-and-Freedom-of-
Information/Privacy-Notice.aspx 
Mae mwy o wybodaeth ynglŷn â sut mae’r Cyngor yn prosesu data personol, eich 
hawliau a manylion cyswllt y Tîm Diogelu Data i’w gweld drwy ddilyn y ddolen 
ganlynol: 
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Data-Protection-and-FOI/Hysbysiad-
Preifatrwydd.aspx 

 
 I confirm that I have read the above Privacy Notice  

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd 
uchod 

 
 
 

http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Data-Protection-and-Freedom-of-Information/Privacy-Notice.aspx
http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Data-Protection-and-Freedom-of-Information/Privacy-Notice.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Data-Protection-and-FOI/Hysbysiad-Preifatrwydd.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Data-Protection-and-FOI/Hysbysiad-Preifatrwydd.aspx
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In order to monitor the inclusiveness of our engagement, we would appreciate your co-
operation in providing the information requested below. The information is confidential and 
anonymous, and will be used solely for statistical monitoring purposes. It will be securely 
destroyed after we have captured the information. 
Er mwyn monitro pa mor gynhwysol ydym wrth ymgysylltu, byddem yn gwerthfawrogi eich 
cydweithrediad wrth ddarparu’r wybodaeth y gofynnir amdani isod. Mae'r wybodaeth yn 
gyfrinachol ac yn ddienw, a bydd yn cael ei defnyddio at ddibenion monitro ystadegol yn 
unig. Bydd yn cael ei dinistrio’n ddiogel ar ôl i ni gasglu’r wybodaeth. 
 
Providing this information is entirely voluntary. 
Mae darparu’r wybodaeth hon yn ddewis cwbl wirfoddol. 
 
12. Please provide your date of birth (DD/MM/YYYY): 

Oedran: Nodwch eich dyddiad geni (DD/MM/BBBB): 

 
13. Sex: 

Rhyw: 
 
 Male  

Gwryw 

 Female 
Benyw 

 Prefer Not to Say 
Gwell gennyf beidio â dweud 

 Other 
Arall 

 
14. How would you describe your national identity? 

Sut fyddech chi’n disgrifio eich hunaniaeth genedlaethol? 
 

 Welsh 
Cymro / Cymraes 

 English 
Sais / Saesnes 

 Scottish 
Albanwr / Albanes 

 Irish 
Gwyddelig 

 Northern Irish  
Gwyddel / Gwyddeles o Ogledd 
Iwerddon 

 British  
Prydeiniwr / Prydeinwraig 
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 Prefer Not to Say  
Gwell gennyf beidio â dweud 

 Other  
Arall 

 
 
15. What is your ethnic group? Choose one option that best describes your ethnic group 

or background. 
Beth yw eich grŵp ethnig? Dewiswch un opsiwn sy’n disgrifio eich grŵp neu gefndir 
ethnig orau. 

 
 White – British  

Gwyn - Prydeinig 

 White - English  
Gwyn - Seisnig 

 White - Northern Irish  
Gwyn - Gwyddelig Gogledd 
Iwerddon 

 White - Scottish  
Gwyn - Albanaidd 

 White - Welsh  
Gwyn - Cymreig 

 White - Irish  
Gwyn - Gwyddelig 

 White - Gypsy or Irish Traveller  
Gwyn - Sipsi neu Deithiwr 
Gwyddelig 

 White - Other  
Gwyn - Arall 

 Mixed British - White / Black 
Caribbean  
Prydeinig Cymysg - Gwyn / Du 
Caribïaidd 

 Mixed British - White / Black 
African  
Prydeinig Cymysg - Gwyn / Du 
Affricanaidd 

 Mixed British - White / Asian  
Prydeinig Cymysg - Gwyn / 
Asiaidd 

 Mixed British - Any other Mixed 
Background  
Prydeinig Cymysg - Unrhyw 
gefndir Cymysg arall 

 Black British - Caribbean  
Du Prydeinig - Caribïaidd 

 Black British - African  
Du Prydeinig - Affricanaidd 

 Black British - Any other Black 
Background  
Du Prydeinig - Unrhyw gefndir 
Du arall 

 Asian - Indian  
Asiaidd Prydeinig - Indiaidd 

 Asian - Bangladeshi  
Asiaidd Prydeinig - 
Bangladeshaidd 

 Asian - Pakistani  
Asiaidd Prydeinig - Pacistanaidd 

 Asian - Chinese  
Asiaidd Prydeinig - Tsieineaidd 

 Asian - Asian other  
Asiaidd Prydeinig - Arall 

 Other British - Arab  
Prydeinig Arall - Arabaidd 

 Prefer Not to Say  
Gwell gennyf beidio â dweud 

 Other (state if required)  
Arall (nodwch os oes angen) 
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16. Sexual Orientation: Which of the following options best describes how you think of 
yourself? (Note this questions should only be asked of people age over 16.) 
Tueddfryd Rhywiol: Pa un o’r opsiynau canlynol sy’n disgrifio orau’r ffordd rydych yn 
meddwl amdanoch chi eich hun? (Nodwch y dylid gofyn y cwestiwn hwn i bobl dros 
16 oed yn unig) 
 
 Heterosexual / Straight 

Heterorywiol / Strêt 

 Gay Man  
Dyn Hoyw 

 Gay Woman / Lesbian 
Merch Hoyw / Lesbiad 

 Bisexual  
Deurywiol 

 Prefer Not to Say  
Gwell gennyf beidio â dweud 

 Other  
Arall 

 
17. What is you religion? 

Beth yw eich crefydd? 
 
 Christian (all denominations)  

Cristion (pob enwad) 

 Buddhist  
Bwdhydd 

 Hindu 
Hindŵ 

 Muslim 
Mwslim 

 Sikh 
Sikh 

 Jewish 
Iddew 

 Atheist  
Anffyddiwr 

 No religion  
Dim crefydd 

 Prefer Not to Say  
Gwell gennyf beidio â dweud 

 Other (state if required)  
Arall (nodwch os oes angen) 

 
18. Are you married or in a same-sex civil partnership? 

Ydych chi’n briod neu mewn partneriaeth sifil o’r un rhyw? 
 
 Yes  

Ydw 

 No 
Mac Ydw 

 Prefer Not to Say 
Gwell gennyf beidio â dweud 
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19. Disability: Section 6(1) of the Equality Act 2010 states that a person has a disability if: 
(a) That person has a physical or mental impairment, and  
(b) The impairment has a substantial and long-term adverse effect on that person’s 
ability to carry out normal day-to-day activities. Using this definition do you consider 
yourself to be disabled? 
Anabledd: Mae Adran 6(1) o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn datgan bod anabledd 
gan unigolyn os: 
(a) Oes gan yr unigolyn hwnnw nam corfforol neu feddyliol, a  
(b) Bod gan y nam effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu’r unigolyn hwnnw i 
gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd. Gan ddefnyddio’r diffiniad hwn, a 
ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl? 
 
 Yes  

Ydw 

 No 
Mac Ydw 

 Prefer Not to Say 
Gwell gennyf beidio â dweud 

  

 
20. Caring Responsibilities: Do you look after or give help or support to family members, 

friends, neighbours or others because of long term physical or mental ill-
health/disability or problems related to old age? 
Cyfrifoldebau Gofalu: Ydych chi’n gofalu am rywun neu’n darparu cymorth neu 
gefnogaeth i aelodau’r teulu, ffrindiau, cymdogion neu eraill oherwydd: • Cyflwr 
iechyd / anabledd corfforol neu feddyliol hirdymor; neu • Problemau yn ymwneud â 
henaint 
 
 Yes  

Ydw 

 No 
Mac Ydw 

 Prefer Not to Say 
Gwell gennyf beidio â dweud 

  

 
21. What is your preferred language? 

Beth yw eich dewis iaith? 
 

 English 
Saesneg 

 Welsh 
Cymraeg 

 Prefer Not to Say 
Gwell gennyf beidio â dweud 

 Other (including British Sign 
Language) 
Arall (yn cynnwys Iaith 
Arwyddion Prydain) 
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22. What impacts would the proposal, should it be implemented, have on the 
opportunities for people to use Welsh? 
Pe bai’n cael ei weithredu, pa effeithiau fyddai’r cynnig yn eu cael ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r Gymraeg? 

 
23. What impacts would the proposal, should it be implemented, have on the Welsh 

language, specifically ensuring it is treated no less favourably than the English 
language? 
Pe bai'n cael ei weithredu, pa effeithiau fyddai'r cynnig yn eu cael ar y Gymraeg - yn 
benodol, ar sicrhau nad yw'n cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please submit your form below or returning hard copies as detailed on page 1. 
Cyflwynwch eich ffurflen isod wrth ddychwelyd copïau caled, fel y manylir ar dudalen 1. 

 
 
 

Thank you for taking time to provide your views on the proposal. 
Diolch am gymryd yr amser i roi eich barn ar y cynnig. 
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K. ATODIAD 1  

 
Adroddiad Estyn am Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd 

Ionawr 2014 
 

Crynodeb  
 

Perfformiad presennol yr ysgol Da 

Rhagolygon yr ysgol ar gyfer gwelliant Da 

 
Perfformiad Cyfredol 
 

Mae perfformiad cyfredol yr ysgol yn dda oherwydd: 
 

 mae'r rhan fwyaf o'r disgyblion yn dangos cynnydd cyson a da yn ystod eu cyfnod 
yn yr ysgol; 

 mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn gwneud cynnydd da gyda’u sgiliau llythrennedd 
a rhifedd; 

 mae eu hymddygiad yn dda iawn yn gyson, ac mae bron pob disgybl yn dangos 
parch, gofal a phryder at eraill; 

 mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn dangos agwedd gadarnhaol tuag at fywyd 
ysgol ac yn dangos balchder a hyder yn eu gwaith; 

 mae profiadau dysgu yn ysgogol ac maen nhw’n cymell disgyblion yn dda yn y 
rhan fwyaf o ddosbarthiadau; ac  

 yn gyffredinol, mae safon addysgu yn dda. 
 

 
Rhagolygon ar gyfer gwella  
 

Mae’r rhagolygon ar gyfer gwella yn dda oherwydd: 
 

 mae’r pennaeth yn darparu arweinyddiaeth glir, gadarnhaol ac mewn modd 
trefnus ar gyfer yr ysgol; 

 mae llywodraethwyr yn adnabod a deall yr ysgol yn dda, yn monitro cynnydd yr 
ysgol yn erbyn ei blaenoriaethau’n effeithiol a herio’r ysgol yn briodol; 

 mae gan yr ysgol ddiwylliant sefydledig o hunan-wella a hanes blaenorol da o 
weithio i godi safonau a gwella darpariaeth; ac 

 mae’r broses hunanwerthuso yn gadarn ac mae’n nodi cryfderau a meysydd 
priodol ar gyfer datblygiad pellach yn llwyddiannus. 
 

 
Argymhellion 
 

A1 Gwella presenoldeb 

A2 
Darparu rhagor o gyfleoedd ar gyfer ysgrifennu estynedig ar draws y 
cwricwlwm 

A3 
Cryfhau agweddau ar asesu ar gyfer dysgu, yn benodol defnydd effeithiol 
o feini prawf llwyddiant 

 
 
Beth fydd yn digwydd nesaf? 
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Bydd yr ysgol yn llunio cynllun gweithredu sy’n dangos sut mae’n mynd i fynd i'r afael â'r 
argymhellion.  Fe fydd yr awdurdod lleol yn monitro cynnydd yr ysgol. 
 
 

Adroddiad Estyn am Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm 
Rhagfyr 2016 

 
Crynodeb  
 

Perfformiad presennol yr ysgol Da 

Rhagolygon yr ysgol ar gyfer gwelliant Digonol 

 
Perfformiad Cyfredol 
 

Mae perfformiad cyfredol yr ysgol yn dda oherwydd: 
 

 mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn gwneud cynnydd da; 

 mae bron pob disgybl yn datblygu eu sgiliau siarad a gwrando yn dda; 

 mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn datblygu eu sgiliau darllen yn effeithiol a’u 
defnyddio’n llwyddiannus yn eu gwaith; 

 mae llawer o ddisgyblion hŷn yn ysgrifennu’n rhugl a hyderus a defnyddio geirfa’n 
dda i weddu i gyd-destun eu hysgrifennu; 

 ar draws yr ysgol, mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn datblygu eu sgiliau rhifedd yn 
dda; 

 mae llawer o ddisgyblion yn gwneud cynnydd da wrth ddatblygu a defnyddio eu 
sgiliau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu; 

 mae bron pob disgybl ag agweddau cadarnhaol tuag at fwyta ac yfed yn iach ac 
maen nhw’n deall pwysigrwydd ymarfer corff rheolaidd; 

 mae ymddygiad yn y buarth chwarae, yr ystafelloedd dosbarth ac o gwmpas yr 
ysgol yn dda;  

 mae’r ysgol yn darparu amrywiaeth eang o brofiadau dysgu sy’n diwallu 
anghenion a buddion y rhan fwyaf o ddisgyblion yn llwyddiannus; 

 mae gwaith cynllunio athrawon ar gyfer datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a 
TGCh yn drylwyr ac mae’n darparu cyfleoedd gwerth chweil i ddisgyblion 
ddatblygu eu sgiliau ar draws y cwricwlwm; 

 mae’r ddarpariaeth ar gyfer datblygiad ysbrydol, moesol a chymdeithasol yn yr 
ysgol yn dda;  

 mae’r ysgol yn darparu amgylchedd cynhwysol a chroesawgar, ac mae’n sicrhau 
bod gan bob disgybl fynediad cyfartal i bob agwedd ar gwricwlwm yr ysgol; 
  

 
Rhagolygon ar gyfer gwella  
 

Mae’r rhagolygon ar gyfer gwella yn ddigonol oherwydd: 
 

 mae’r pennaeth yn sicrhau bod athrawon yn deall eu rolau a’u cyfrifoldebau’n dda 

 mae disgwyliadau uchel o ymddygiad disgyblion a phwyslais cryf ar ddatblygu 
agweddau cadarnhaol at ddysgu 

 mae’r ysgol yn gwneud cynnydd da wrth weithredu blaenoriaethau cenedlaethol a 
lleol fel y fframwaith llythrennedd a rhifedd 

 mae llywodraethwyr yn defnyddio eu sgiliau unigol yn dda i gefnogi’r ysgol 
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 mae prosesau hunanwerthuso yn rhoi ystyriaeth dda i ddata perfformiad ysgolion 
a chanlyniadau o brofion disgyblion 

 mae arweinwyr yn seilio prosesau cynllunio datblygiad ysgol yn briodol ar 
weithgareddau hunanwerthuso a blaenoriaethau cenedlaethol  

 mae gan yr ysgol amrywiaeth addas o bartneriaethau sydd o fudd i’w disgyblion 
 
 
Fodd bynnag: 
 

 Nid yw trefniadau rheoli perfformiad ar gyfer staff addysgu yn bodloni’r holl 
ofynion 

 Nid oes digon o ganolbwynt mewn gwerthusiadau arweinwyr o ansawdd addysgu 
a dysgu, ac mae hyn yn ei gwneud yn anodd i’r ysgol nodi cryfderau a meysydd 
ar gyfer gwelliant yn effeithiol 

 Nid yw cynlluniau a thargedau yn ddigon cywir i’r ysgol werthuso effaith 
gwelliannau ar godi safonau ar gyfer disgyblion 

 Nid yw cyfleoedd i staff arsylwi arfer eraill i gefnogi eu datblygiad proffesiynol eu 
hunain wedi’u datblygu ddigon 

 Nid yw arweinwyr a llywodraethwyr yn defnyddio adnoddau mor effeithiol ag y 
gallent 

 

 
Argymhellion 
 

A1 
Codi’r safonau a gyrhaeddir gan ddisgyblion mwy galluog, gan gynnwys 
eu gallu i weithredu eu sgiliau’n annibynnol 

A2 Gwella presenoldeb 

A3 
Gwella ansawdd darpariaeth y Cyfnod Sylfaen, yn enwedig o ran dysgu 
yn yr awyr agored 

A4 Sicrhau trefniadau rheoli perfformiad effeithiol ar gyfer y staff i gyd 

A5 Gwella prosesau hunanwerthuso a gwella’r ysgol 

 
Beth fydd yn digwydd nesaf? 
 
Bydd yr ysgol yn llunio cynllun gweithredu sy’n dangos sut mae’n mynd i fynd i'r afael â'r 
argymhellion.  Bydd Estyn yn adolygu cynnydd yr ysgol. 
 
 
 


