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A. AMLINELLIAD O’R CYNNIG
1.

Cyflwyniad

1.1.

Mae Cyngor Sir y Fflint yn dymuno clywed barn unrhyw un â diddordeb ynglŷn â’r
cynnig i ail-ddyrannu Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn Ysgol yr Eglwys yng
Nghymru a Gynorthwyir yn Wirfoddol.

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 2018.

1.3.

Mae'r cyfnod ymgynghori ffurfiol yn dechrau ar 26 Medi 2019 ac yn gorffen ar 11
Tachwedd 2019.

1.4.

Ffigyrau, ystadegau a deunydd y cyfeirir atynt yn y ddogfen hon yw’r mwyaf cywir
sydd ar gael adeg paratoi a chyhoeddi.

2.

Beth sy’n cael ei gynnig?

2.1.

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm a swyddogion addysg
Esgobaeth Anglicanaidd yr Eglwys yng Nghymru (cyfeiriwyd atynt yn y ddogfen
hon fel yr Esgobaeth) ers 2018 wedi bod yn cynnal trafodaethau i gryfhau’r
berthynas bresennol rhwng yr ysgol a’r Eglwys Anglicanaidd, gydag uchelgais
tymor hir i ddilyn trywydd ffedereiddio gydag ysgol leol o’r un dynodiad. Nid yw’n
bosibl dilyn trywydd ffedereiddio ysgolion gyda dynodiadau gwahanol.

2.2.

Nid yw’n bosibl newid categori Ysgol Gynradd Licswm yn syml o ysgol gymunedol
i Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir; y rheswm am hyn yw oherwydd mai un o
nodweddion ysgol gymunedol yw nad yw’n cael ei dylanwadu gan grwpiau
crefyddol. Er mwyn cyflawni’r newid, byddai’n rhaid i Ysgol Gynradd Gymunedol
Licswm gael ei chau’n weinyddol ac agor Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir newydd.

2.3.

Mae’r dewis hwn wedi’i drafod rhwng Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd
Gymunedol Licswm, yr Esgobaeth a Chyngor Sir y Fflint. Bydd y penderfyniad
ynglŷn â symud ymlaen gyda’r cynnig yn cael ei wneud gan Gabinet o Aelodau
Etholedig Cyngor Sir Y Fflint a Bwrdd Addysg Statudol Esgobaeth Llanelwy.
Cabinet Cyngor Sir y Fflint fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol pa un ai i
weithredu’r cynnig ai peidio. Fodd bynnag, ni wneir unrhyw benderfyniad heb
gynnal proses ymgynghori ffurfiol i ddechrau.

3.
3.1.

Y Cynnig
Y cynnig sy’n cael ei ystyried yw:
Cam Un:

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cau Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ar
31 Awst 2020
Tudalen 5 o 39

Cam Dau: Bydd Esgobaeth Anglicanaidd yr Eglwys yng Nghymru yn agor Ysgol
Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru newydd a elwir yn
Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Licswm ar 1
Medi 2020, ar safle presennol Ysgol Licswm. Yna bydd hyn yn
caniatáu i’r Corff Llywodraethu fynd ar drywydd Ffedereiddio gydag
ysgol gyfagos o’r un dynodiad.

B. YMGYNGHORI
4.

Gyda phwy yr ymgynghorir?

4.1.

Fel rhan o'r ymgynghoriad, mae Cyngor Sir y Fflint wedi cynhyrchu’r ddogfen
ymgynghori hon sy’n cynnwys gwybodaeth a nodir yng Nghanllawiau Llywodraeth
Cymru. Mae'r ddogfen ymgynghori yn dilyn y canllawiau hynny ac yn nodi'r
wybodaeth y bydd pobl ei hangen i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori.

4.2.

Mae'r ddogfen ymgynghori ffurfiol hon wedi cael ei hanfon at amrywiaeth eang o
ymgyngoreion. Gweler Atodiad 1 ar gyfer y rhestr o ymgyngoreion.

4.3.

Mae'r ddogfen hon wedi cael ei chyhoeddi ar wefan Cyngor Sir y Fflint a gellir ei
gweld trwy ddilyn y ddolen isod:
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-ModernisationRelated/Lixwm-Community-Primary-School.aspx

4.4.

Mae fersiwn 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 Licswm ac ysgolion cyfagos yr effeithir arnynt
o bosibl. Mae'r ddogfen ar gael hefyd ar y wefan 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.

4.5.

Mae dogfennau ategol perthnasol eraill, megis yr Asesiad o’r Effaith ar y
Gymuned, Cludiant ac Integredig hefyd ar gael ar wefan Cyngor Sir y Fflint gan
ddefnyddio'r ddolen a ddarperir uchod.

5.

Amserlen Arfaethedig

5.1.

Y cam cyntaf yn y broses oedd i Gyngor Sir y Fflint gynnal ymgynghoriad gyda’r
Esgobaeth o safbwynt y Cynigion. Roedd yn rhaid gwneud hyn cyn i’r ddogfen
ymgynghori gael ei chyhoeddi.

5.2.

Cafodd yr Esgobaeth gyfle i adlewyrchu ar y Cynigion ac ystyried pa un a oedd yn
dymuno symud ymlaen gyda’r ymgynghoriad llawn. Dechreuodd y cynymgynghoriad hwn ar 1 Awst 2019 a daeth i ben ar 30 Awst 2019 yna
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cadarnhaodd yr Esgobaeth gymeradwyaeth i symud ymlaen gyda’r ymgynghoriad
llawn o safbwynt y Cynnig a gynhelir.
5.3.

Rhoddodd Cabinet Cyngor Sir Y Fflint gymeradwyaeth i gynnal ymgynghoriad
llawn ar 14 Mai 2019. Cynhelir yr ymgynghoriad hwn rhwng 26 Medi 2019 ac 11
Tachwedd 2019. Mae angen i’r ymgynghoriad hwn gael ei gynnal am o leiaf 42
diwrnod gydag o leiaf 20 o’r rhain yn ddyddiau ysgol.
Cerrig Milltir Allweddol Arfaethedig
Cyfnod Ymgynghori Ffurfiol
Cabinet – Hysbysiad Statudol
Cyfnod Hysbysiad Statudol
Cabinet – Adroddiad Gwrthwynebiad
Gweithredu Cynnig

Dyddiad
Medi – Tachwedd 2019
Rhagfyr 2019
Ionawr – Chwefror 2020
Mawrth 2020
Awst – Medi 2020
Tabl 1: Y Prif Gerrig Milltir

5.4.

Er mwyn cael barn plant a phobl ifanc y gellir effeithio arnynt gan y cynnig, bydd
digwyddiadau ymgynghori ar wahân yn cael eu cynnal gyda Chyngor Ysgol
Gynradd Gymunedol Licswm a’r ysgolion cyfagos arfaethedig yr effeithir arnynt
(Gweler S.12).

5.5.

Bydd hyn yn cael ei hwyluso gan swyddogion 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.

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 ystyried.

5.7.

Mae’n bosibl na fydd ymatebion/safbwyntiau/sylwadau ar y cynnig na anfonir at
Dîm Moderneiddio’r Ysgol yn uniongyrchol yn cael eu cynnwys yn y dadansoddiad
er y bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i gasglu’r safbwyntiau hyn. Ni fydd
ymatebion a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad cau yn cael eu cynnwys o fewn y
dadansoddiad a gyflwynir i’r Cabinet fel rhan o’r adroddiad ymgynghori ffurfiol.

5.8.

Mae’n rhaid i bob ymateb gael ei gyflwyno erbyn 11 Tachwedd 2019.

6.
6.1.

Sut i gael dweud eich barn
Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gyflwyno eich barn i ni neu ofyn unrhyw
gwestiynau neu awgrymiadau sydd gennych ynghylch y cynnig. Mae manylion yn
cael eu cynnwys isod ar sut y gallwch gyflwyno ymatebion mewn nifer o ffyrdd:

Tudalen 7 o 39

Arolwg Ar-lein

https://www.surveymonkey.co.uk/r/LixwmRe-Designation

E-bost

21stCenturySchools@flintshire.gov.uk

Post

Tîm Moderneiddio Ysgolion, Addysg a Ieuenctid, Cyngor Sir y
Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NB.
Tabl 2: Dulliau Ymateb

6.2.

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 cyfeiriad uchod.

C. CEFNDIR
7.

Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm

7.1.

Roedd gan blwyf cyfagos Ysgeifiog, lle mae Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm
wedi’i lleoli boblogaeth o 1,2861 yn 2011. Mae’r ysgol gynradd hefyd yn darparu
addysg i blant 3-11 oed drwy gyfrwng y Saesneg.

7.2.

Gyda chapasiti swyddogol o 71 disgybl llawn amser, roedd gan Ysgol Gynradd
Gymunedol Licswm 47 disgybl llawn amser wedi’u cofrestru yn Ionawr 2019.
Mae’r nifer wedi gostwng yn y pum mlynedd diwethaf, a ddangosir isod.

Niferoedd Hanesyddol wedi'u Cofrestru yn
Licswm o ran Lleoedd
90

81
71

71

71

53

51

50

52

Sep-14

Sep-15

Sep-16

Sep-17

80

71

70
60
50
40

47

30
20
10
0

NoR

Sep-18

Capacity

Ffigwr 1: Nifer wedi’u cofrestru yn Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm

7.3.

Rhagwelir y bydd y nifer o blant (llawn amser yn unig) yn Ysgol Gynradd
Gymunedol Licswm yn cynyddu yn ystod y pum mlynedd nesaf o 47 i 56, gan
leihau lleoedd gwag o 33.80% i 21.13% (gweler Tabl 3)
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Niferoedd
Llawn amser
ar y gofrestr
Lleoedd
Llawn amser
Lleoedd heb
eu llenwi
Lleoedd heb
eu llenwi %

Union
Ion 2019

Rhagweld
Medi 2019

Rhagweld
Medi 2020

Rhagweld
Medi 2021

Rhagweld
Medi 2022

Rhagwel
d Medi
2023

47

50

54

54

54

56

71

71

71

71

71

71

24

21

17

17

17

15

33.80

29.58

23.94

23.94

23.94

21.13

Tabl 3: Niferoedd a ragwelwyd wedi’u cofrestru yn Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm

7.4.

Isod mae map yn dangos lleoliad cartref disgyblion llawn amser mewn cysylltiad â
lleoliad yr ysgol a leolir ar Ffordd Gledlom, Licswm, Treffynnon CH8 8NF
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Ffigwr 2: Lleoliadau Disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm
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8.
8.1.

Gwybodaeth am Waith Cynnal a Chadw sy’n Aros Sylw
Mae angen buddsoddi yn adeilad yr ysgol yn Licswm i ddod â’r adeilad i safon
foddhaol sy’n adlewyrchu Ysgol yr 21ain Ganrif. Arolygon cyflwr wedi eu cynnal
dros raglen dreigl o bum mlynedd. Mae adroddiad yn cael ei gynhyrchu sy’n
neilltuo gradd (gweler Tabl 4 isod) i bob ysgol ac yn nodi gwaith sydd angen ei
wneud i ddod â’r adeilad i safon dda.
Gradd
A
B
C

D

Disgrifiad
Da.
Perfformio yn ôl y bwriad ac yn gweithredu'n effeithlon.
Boddhaol.
Perfformio fel y bwriadwyd, ond yn dangos ychydig o ddirywiad.
Gwael.
Arddangos diffygion mawr a/ neu ddim yn gweithredu fel y
bwriadwyd.
Gwael.
Disgwyliad oes wedi dod i ben a/neu risg difrifol o fethiant ar fin
digwydd.
Tabl 4: Graddfa Cyflwr

8.2.

9.
9.1.

Yn Ebrill 2013, roedd Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm wedi’i graddio fel cyflwr
‘B’, gyda chostau cynnal a chadw sy’n aros sylw a aseswyd yn Ebrill 2019 oddeutu
£65,758.00.

Gwybodaeth addasrwydd
Cafodd arolygon addasrwydd eu comisiynu’n annibynnol yn 2016 i asesu sut oedd
adeilad(au) yr ysgol yn effeithio ar addysgu. Mae ysgolion cynradd yn cael eu
hasesu yn erbyn Bwletin Adeiladu 99 ac yn cael eu graddio (gweler Tabl 5 isod)
ar agweddau fel maint a siâp ystafelloedd, cyfleusterau lles a mannau awyr
agored. Cafodd Bwletin Adeiladu 99 ei ddisodli gyda Bwletin Adeiladu 103 ond nid
yw wedi cael ei fabwysiadu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rhaglen Ysgolion yr
21ain ganrif.
Gradd
A
B

C
D

Disgrifiad
Da.
Cyfleusterau addas ar gyfer addysgu, dysgu a lles mewn ysgolion.
Boddhaol.
Perfformio fel y bwriadwyd ond nid yw'n cefnogi'r cwricwlwm mewn
rhai meysydd.
Gwael.
Dulliau addysgu wedi eu gwahardd/niweidiol
Gwael.
Mae'r adeiladau yn amharu'n ddifrifol ar allu'r staff i gyflwyno'r
cwricwlwm
Tabl 5: Graddau Addasrwydd
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9.2.

Ym mis Medi 2016, cafodd Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ei graddio fel
addasrwydd ‘C’.

9.3.

Materion Addasrwydd a nodwyd yn Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm:
 Meysydd arbenigol o fewn dosbarth Iau
 Maes Cyfnod Sylfaen
 Neuadd yr Ysgol islaw gofynion sylfaenol
 Swyddfa’r Pennaeth
 Ystafell Archwiliad Meddygol/Paratoi Disgybl
 Cyfleusterau arlwyo
 Materion mynediad

10. Galw am leoedd yn y dyfodol
10.1.

Mae'r ganran o leoedd gwag mewn ysgolion yn Sir y Fflint yn 16.49% (Ionawr
2019) sy'n dal yn uwch na tharged Llywodraeth Cymru o 10%.

10.2.

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.

10.3.

Ym mis Gorffennaf 2019 roedd 45.83% o blant oedd yn mynychu Ysgol Gynradd
Gymunedol Licswm yn mynychu eu hysgol agosaf.

10.4.

Ym mis Gorffennaf 2019 roedd un cais cynllunio wedi'i gymeradwyo yn ardal
Licswm ar gyfer uchafswm o 7 annedd.

11. Mesur capasiti ysgolion
11.1.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod tasg i awdurdodau lleol gynnal dim mwy na
10% o leoedd gwag ar draws y rhwydwaith ysgol.

11.2.

Ym mis Ionawr 2019 roedd gan Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm 33.80% o
leoedd gwag a chafodd ei graddio yn ‘D’ o ran digonolrwydd.
Gradd
A
B
C
D

Disgrifiad
Llai na 10% lle heb eu llenwi neu 3% dros gapasiti
10-25% lle heb eu llenwi neu 4-10% dros gapasiti
Mwy na 10% dros gapasiti
Mwy na 25% lle heb eu llenwi
neu
Ysgolion bach sydd â llai na 90 o leoedd a mwy na 25% a 30 lle
heb eu llenwi
Tabl 6: Graddau Capasiti
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11.3.

Tabl 7 isod yn dangos y patrwm pum mlynedd o leoedd gwag.

Ysgol
Ysgol Gynradd
Licswm

Medi 2014

Medi 2015

Medi 2016

Medi 2017

Medi 2018

34.57%

28.17%

29.58%

26.76%

33.80%

Tabl 7: Patrwm Lleoedd Gwag Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm

12. Manylion Ysgolion Eraill sy’n Debyg o gael eu Heffeithio
12.1.

Mae’r cynnig yn tybio y bydd pob disgybl sy’n mynychu Ysgol Gynradd Gymunedol
Licswm yn trosglwyddo i’r ysgol newydd sef Ysgol Wirfoddol Gymunedol a
Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Licswm.

12.2.

Felly, bydd pob disgybl a gofrestrwyd yn Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ar 31
Awst 2020 yn “trosglwyddo” i’r Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng
Nghymru pan fydd yn agor ar 1 Medi 2020. Fodd bynnag, gall rhieni/gofalwyr
fynegi eu bod yn ffafrio ysgol arall fydd yn derbyn sylw yn unol â Pholisi Derbyn
Cyngor Sir Y Fflint.

12.3.

Yr ysgolion sydd, at ddibenion canllawiau statudol, yn debyg o gael eu heffeithio
gan y Cynigion yw pump Ysgol Gynradd Gymunedol cyfrwng Saesneg a dwy
ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir/Reolir yr Eglwys yng Nghymru o fewn pum milltir i
Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm y gellir effeithio arnynt o bosibl:
 Cynradd Cymunedol
 Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd, Brynffordd, Treffynnon CH8 8AD;
 Ysgol Rhos Helyg, Ffordd y Pentref, Yr Wyddgrug CH7 6PJ;
 Ysgol Maes-y-Felin, Ffordd Pen y Maes, Treffynnon CH8 7EN;
 Ysgol Y Foel, Cilcain, Ffordd-Y-Llan, Cilcain, Yr Wyddgrug, CH7 5NW; and
 Ysgol Bro Carmel, Ffordd Ffynnon, Carmel, Treffynnon CH8 8SJ.
 Gwirfoddol a Gynorthwyir/Reolir yr Eglwys yng Nghymru
 Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Nannerch, Lôn yr Ysgol,
Nannerch CH7 5RD; ac
 Ysgol yr Esgob, Lôn yr Ysgol, Caerwys CH7 5PZ

12.4.

Mae gwybodaeth am y saith ysgol posibl yr effeithir arnynt wedi’i chrynhoi yn y
tablau isod.
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Pellter o Ysgol
Gynradd
Gymunedol
Licswm
Ystod Oedran
Categori Ysgol
Cyfrwng Iaith

Ysgol
Gynradd
Brynffordd

Ysgol Rhos
Helyg,
Rhosesmor

Ysgol Maesy-Felin,
Treffynnon

Ysgol Y
Foel, Cilcain

Ysgol Bro
Carmel

Ysgol
Wirfoddol a
Gynorthwyir
yr Eglwys
yng
Nghymru
Nannerch

Ysgol yr
Esgob,
Caerwys

1.9 milltir

3.80 milltir

3.81 milltir

4.37 milltir

4.58 milltir

1.5 milltir

4.6 milltir

3-11
Cymunedol
Saesneg

3-11
Cymunedol
Saesneg

3-11
Cymunedol
Saesneg

3-11
Cymunedol
Saesneg

3-11
Cymunedol
Saesneg

3-11
VC
Saesneg

3-11
VA
Saesneg

Tabl 8: Gwybodaeth am Ysgolion Eraill Ionawr 2019

Ysgol
Gynradd
Brynffordd

Ysgol Rhos
Helyg,
Rhosesmor

Ysgol Maesy-Felin,
Treffynnon

Ysgol Y
Foel, Cilcain

Ysgol Bro
Carmel

Ysgol
Wirfoddol a
Gynorthwyir
yr Eglwys
yng
Nghymru
Nannerch

Ysgol yr
Esgob,
Caerwys

7

10

42

6

25

9

6

9
10
11
9

18
19
19
19

37
36
37
39

6
5
10
4

25
25
26
27

7
4
5
4

5
4
10
7

Ysgol
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Meithrin
(Rhan Amser)
Derbyn
Blwyddyn 1
Blwyddyn 2
Blwyddyn 3

Ysgol
Gynradd
Brynffordd

Ysgol Rhos
Helyg,
Rhosesmor

Ysgol Maesy-Felin,
Treffynnon

Ysgol Y
Foel, Cilcain

Ysgol Bro
Carmel

Ysgol yr
Esgob,
Caerwys

23
22
26

Ysgol
Wirfoddol a
Gynorthwyir
yr Eglwys
yng
Nghymru
Nannerch
6
8
7

9
12
9

20
26
20

38
39
47

4
5
3

69

141

273

37

174

41

50

58

168

315

84

180

111

86

17

17

45

11

24

3

11

Ysgol

Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Cyfanswm
(Llawn amser/
R-Bl 6)
Capasiti
(Disgyblion Llawn
Amser)
Capasiti
(Disgyblion Rhan
Amser)

12
5
7

Tabl 9: Nifer Cofrestredig y Disgyblion wedi'u Cofrestru mewn Ysgolion Eraill Ionawr 2019
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Ysgol
Gynradd
Brynffordd

Ysgol Rhos
Helyg,
Rhosesmor

Ysgol Maesy-Felin,
Treffynnon

Ysgol Y
Foel, Cilcain

Ysgol Bro
Carmel

63
68
68
67
69

140
128
134
136
139

269
277
271

58
55
46
44
38

64
55
60
47
49

Ysgol

Medi 2014
Medi 2015
Medi 2016
Medi 2017
Medi 2018

Ysgol
Wirfoddol a
Gynorthwyir
yr Eglwys
yng
Nghymru
Nannerch
59
57
58
49
41

Ysgol yr
Esgob,
Caerwys

64
55
60
47
49

Tabl 10: Nifer Hanesyddol y Disgyblion wedi’u cofrestru mewn Ysgolion Eraill

Ysgol
Gynradd
Brynffordd

Ysgol Rhos
Helyg,
Rhosesmor

Ysgol Maesy-Felin,
Treffynnon

Ysgol Y
Foel, Cilcain

Ysgol Bro
Carmel

67
63
62
61
58

131
121
116
111
107

268
269
272
274
278

40
41
43
45
41

173
176
178
176
175

Ysgol
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Medi 2019
Medi 2020
Medi 2021
Medi 2022
Medi 2023

Ysgol
Wirfoddol a
Gynorthwyir
yr Eglwys
yng
Nghymru
Nannerch
44
43
45
50
53

Ysgol yr
Esgob,
Caerwys

49
49
43
42
38

Tabl 11: Rhagamcan o Nifer y Disgyblion wedi’u Cofrestru mewn Ysgolion Eraill 2019 - 2021 yn seiliedig ar NOR Ionawr 2019

13. Effaith y Cynnig ar Ddarpariaeth Ysgol Uwchradd
13.1.

Tabl 12 isod yn dangos y prif ysgolion uwchradd ar gyfer trosglwyddo disgyblion
o’r wyth ysgol gynradd.
Ysgol

Prif Ysgol Uwchradd sy’n Derbyn

Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm

Ysgol Uwchradd Alun Yr Wyddgrug

Ysgol Gynradd Brynffordd

Ysgol Uwchradd Alun Yr Wyddgrug

Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor

Ysgol Uwchradd Alun Yr Wyddgrug

Ysgol Maes-y-Felin, Treffynnon

Ysgol Treffynnon, Treffynnon

Ysgol Y Foel, Cilcain

Ysgol Uwchradd Alun Yr Wyddgrug

Ysgol Bro Carmel

Ysgol Treffynnon, Treffynnon

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr
Eglwys yng Nghymru Nannerch

Ysgol Uwchradd Alun Yr Wyddgrug

Ysgol yr Esgob, Caerwys

Ysgol Uwchradd Alun Yr Wyddgrug
Tabl 12: Trosglwyddo i’r Prif Ysgol Uwchradd CYBLD Ionawr 2019

13.2.

Os bydd y cynnig yn cael ei weithredu rhagwelir na fyddai hyn yn cael llawer o
effaith ar ddarpariaeth ysgol uwchradd o fewn yr ardal. Mae disgyblion o Ysgol
Gynradd Gymunedol Licswm yn nodweddiadol yn trosglwyddo i Ysgol Uwchradd
Alun, Yr Wyddgrug ac felly disgwylir i hyn barhau.

D. DARPARIAETH BRESENNOL
14. Tir ac Adeiladau
14.1.

Bydd y cynnig yn aros ar safle ysgol bresennol Ysgol Gynradd Licswm. Mae’r tir
ac adeiladau Ysgol Gynradd Licswm yn eiddo i Gyngor Sir y Fflint.

14.2.

Mae’r gyfraith sy’n ymwneud ag ad-drefnu ysgol yn nodi pan fydd ysgol
gymunedol yn dod yn ysgol wirfoddol a gynorthwyir, mae’n rhaid i unrhyw dir
(heblaw meysydd chwarae) a gynhelir gan awdurdod lleol gael ei drosglwyddo i’r
corff esgobaeth perthnasol; yn yr achos hwn yr Esgobaeth. Os bydd y Cynigion
yn cael eu datblygu, argymhellir bod y tir ac adeiladau Ysgol Gynradd Licswm yn
cael eu trosglwyddo i’r Esgobaeth ar yr amod y byddant yn cael eu trosglwyddo yn
ôl i Gyngor Sir y Fflint os na fyddant yn parhau i gael eu defnyddio fel ysgol ffydd
ar unrhyw adeg.

E. PAM BOD ANGEN Y CYNNIG?
14.3.

Mae Cyngor Sir Y Fflint a’r Esgobaeth yn credu bod yna lawer i’w ennill drwy
gryfhau’r berthynas bresennol rhwng Ysgol Gynradd Licswm a’r Eglwys yng
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Nghymru. Credir bod manteision gwneud y newidiadau arfaethedig yn llawer mwy
na’r manteision o adael pethau fel y maent.
14.4.

Mae ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn ceisio darparu’r safon addysg uchaf
posibl o fewn cyd-destun Cristnogol nodedig. Nid ydynt yn ceisio trosi, ond
gwasanaethu ac mae tystiolaeth yn dangos bod ethos Cristnogol cryf a
gweledigaeth addysgol yn helpu i godi safonau a chyflawni a galluogi pob plentyn i
gyflawni eu potensial. Mae hyn yn cael ei fynegi yn Adolygiad Addysg yr Eglwys
yng Nghymru ac Adolygiad Ysgol Eglwys y Dyfodol a gynhyrchwyd gan y
Gymdeithas Genedlaethol ac adroddiad arolygiad Gwella (Adran 50).

14.5.

Fel aelod o’r teulu o ysgolion eglwys yn yr Esgobaeth, bydd Ysgol Gynradd
Licswm yn derbyn cefnogaeth gan Adran Addysg Esgobaethol yn ogystal â
Chyngor Sir y Fflint. Bydd gan Ysgol Gynradd Licswm fynediad i rwydwaith o
ymgynghorwyr a gomisiynwyd gan yr Esgobaeth a mynediad hefyd i hyfforddiant,
adnoddau a gweithgareddau.

14.6.

Os na fydd y Cynigion yn cael eu cymeradwyo, byddai Ysgol Gynradd Licswm yn
parhau ar y siwrnai ddysgu fel y rhagnodir ar hyn o bryd.

14.7.

Os bydd y Cynigion yn datblygu, bydd llywodraethwyr sylfaen yn cael eu penodi
gan y Bwrdd Llywodraethwyr. Bydd y llywodraethwyr sylfaen yn gynrychiolwyr yr
Eglwys yng Nghymru a bydd eu penodiad yn helpu Ysgol Gynradd Licswm i
barhau fel ysgol yr Eglwys, lle mae gwerthoedd Cristnogol yn rhan o fywyd yr
ysgol.

14.8.

Mae’n bosibl y bydd rhieni/gofalwyr sy’n bwriadu anfon eu plant i Ysgol Gynradd
Licswm ac nad ydynt yn dymuno i’w plant gael addysg ffydd, yn chwilio am ysgol
arall nad yw’n seiliedig ar ffydd. Fodd bynnag, bydd gan unrhyw riant/gofalwr sy’n
dewis anfon eu plentyn i’r Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir newydd yr hawl i optio
allan o addoli ar y cyd ac addysg grefyddol.

14.9.

Mae Cyngor Sir Y Fflint a’r Esgobaeth wedi trafod ac ystyried y Cynigion yn erbyn
yr unig ddewis amgen, sef gadael pethau fel y maent. Nid oes yna unrhyw
ddewisiadau eraill fyddai’n cyflawni’r nod o adeiladu ar y berthynas bresennol
rhwng Ysgol Gynradd Licswm a’r Esgobaeth. Mae’r dewisiadau a ystyriwyd wedi
eu cynnwys yn y tabl isod:
Dewis
Dewis 1
Dewis 2

Disgrifiad
Gadael pethau fel y maent
Cau Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ac agor yr Ysgol Wirfoddol
a Gynorthwyir newydd arfaethedig
Tabl 13: Dewisiadau a ystyriwyd

14.10. Mae manteision ac anfanteision y dewisiadau a ystyriwyd wedi eu cynnwys yn y
tabl isod:
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Dewis 1: Cadw pethau fel y maent
Manteision
Anfanteision
Bydd y ddarpariaeth bresennol yn
Ni fydd y berthynas bresennol gyda’r
parhau
Esgobaeth yn datblygu ac yn cryfhau
Tabl 14: Dewis 1 Manteision ac Anfanteision

Dewis 2: Agor Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir newydd
Manteision
Anfanteision
Ymestyn a chryfhau’r berthynas
Ychwanegu elfen ffydd i’r ysgol na fydd
bresennol gyda’r eglwys.
rhai rhieni yn teimlo’n gyfforddus o
Ychwanegu haen o atebolrwydd drwy’r bosibl
gyfundrefn arolygu adran 50
Mae’n bosibl y bydd rhieni nad ydynt
Bydd y Bwrdd Llywodraethwyr newydd yn dymuno i’w plentyn dderbyn addysg
yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Eglwys
ffydd yn dymuno dewis ysgol arall nad
fydd yn cefnogi’r pennaeth ymhellach.
yw’n seiliedig ar ffydd.
Mae hawl rhiant i dynnu eu plentyn o
addysg grefyddol ac addoli ar y cyd yn
parhau heb newid
Datblygu cyswllt amlwg rhwng yr ysgol
a’r Eglwys
Rhoi mynediad i’r ysgol i’r gefnogaeth
a’r adnoddau a gynigir gan yr
Esgobaeth.
Gall y Corff Llywodraethu fynd ar
drywydd Ffedereiddio gydag ysgol
gyfagos o’r un dynodiad.
Tabl 15: Dewis 2 Manteision ac Anfanteision

14.11. Mae’r Cynigion yn y camau cynnar ac mae’r ymgynghoriad yn rhoi’r cyfle i bobl eu
hystyried ac awgrymu unrhyw gynnig amgen y dylai Cyngor Sir Y Fflint a’r
Esgobaeth eu hystyried. Bydd Cabinet Cyngor Sir Y Fflint a’r Bwrdd Esgobaethol
yn ystyried yr holl ddewisiadau cyn gwneud penderfyniad.

F. ANSAWDD A SAFONAU MEWN ADDYSG
15. Adroddiadau Estyn
15.1.

Estyn yw’r corff sy’n gyfrifol am asesu ansawdd a safonau addysg a hyfforddiant
yng Nghymru. Cyn Medi 2017, roedd ysgolion yn cael eu hasesu yn defnyddio’r
fframwaith canlynol:
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Graddfa
Ardderchog
Da
Digonol
Anfoddhaol

Disgrifiad
Llawer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau arwyddocaol o
arfer arweiniol o fewn y sector
Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig sydd angen
gwelliant sylweddol
Cryfderau yn gorbwyso meysydd i'w gwella
Meysydd pwysig i’w gwella yn gorbwyso meysydd cryfderau
Tabl 16: Graddfeydd Estyn

15.2.

Roedd arolygiad diwethaf Estyn o Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ym mis
Rhagfyr 2016. Ar gyfer crynodeb o’r adroddiad arolygu gweler Atodiad 2.

Prif Gwestiwn/Maes Asesu
1. Pa mor dda yw’r canlyniadau?
2. Pa mor dda yw'r ddarpariaeth?
3. Pa mor dda yw arweinyddiaeth a
rheolaeth?
Perfformiad presennol yr ysgol
Rhagolygon yr ysgol ar gyfer gwelliant

Dyfarniad Arolygiad Ysgol Gynradd
Gymunedol Licswm
Da
Da
Digonol
Da
Digonol

Tabl 17: Graddfeydd Mwyaf Diweddar Estyn ar gyfer Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm

15.3.

Yn dilyn canlyniad yr arolwg, cafodd Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ei rhoi
dan Adolygiad Estyn. Roedd Estyn o’r farn bod yr ysgol wedi gwneud cynnydd
digonol i fynd i’r afael â’r argymhellion o’r arolwg a chafodd yr ysgol ei thynnu o’r
categori hwn ym mis Mehefin 2018.

15.4.

Adroddiadau llawn Estyn ar gael yn https://www.estyn.llyw.cymru

16. Effaith y Cynnig ar Ansawdd a Safonau mewn Addysg
16.1.

Mae’r Cyngor o’r farn os bydd y cynnig presennol yn cael ei weithredu ni fyddai’n
cael effaith andwyol ar ansawdd a safonau addysg yn yr ysgol.

16.2.

Mae arweinyddiaeth gref a sefydlog yn cyfrannu at lwyddiant ysgolion. Mae
ysgolion bach yn arbennig yn ei chael hi’n anodd recriwtio a chadw penaethiaid a
darparu cyfleoedd digonol i staff eraill wneud cynnydd. Mae Cyngor Sir Y Fflint
yn ystyried ysgol gyda 91 neu lai o ddisgyblion llawn amser wedi’u cofrestru fel
‘ysgol fach’.

17. Effaith ar Ganlyniadau - Safonau a Lles a Darparu’r Cwricwlwm
17.1.

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.
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17.2.

Pe bai nifer y disgyblion yn codi yn unrhyw un o'r ysgolion eraill a nodwyd o
ganlyniad i'r cynnig ni fyddai hyn yn cael effaith negyddol ar allu unrhyw ysgol i
gyflwyno'r cwricwlwm.

18. Effaith y Cynnig ar Ansawdd Llety
18.1.

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.

18.2.

Mae'r canllawiau rheoli asedau gan Gonsortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru
yn gwneud y datganiad canlynol:

18.3.

Mae’r prif ffyrdd ymarferol y gall yr ystad 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 ac eiddo ysgol, bydd y Cyngor yn cymryd i ystyriaeth y
gofynion statudol a chanllawiau bwletin adeiladu perthnasol.

G. DEWISIADAU AMGEN A YSTYRIWYD
18.4.

Mae cau Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn cael ei gynnig fel dull i alluogi’r
ysgol i agor a gweithredu fel Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir. Bydd bywyd bob
dydd yr ysgol yn cael ei gyfoethogi drwy berthynas agosach gyda’r Eglwys yng
Nghymru. Fodd bynnag, ni fydd llawer o ddim byd arall yn newid. Bydd hyn yn
caniatáu i’r Corff Llywodraethu fynd ar drywydd Ffedereiddio gydag ysgol gyfagos
o’r un dynodiad. Yn yr un modd, y dewisiadau eraill ar gyfer y Cynigion a
ystyriwyd gan Gyngor Sir y Fflint oedd Ysgol Fro, uno gydag ysgol gyfagos a
status quo. Ni chafodd y cynigion hyn eu cymeradwyo gan Gabinet Cyngor Sir Y
Fflint.

18.5.

Mae manteision perthynas agosach gyda’r Eglwys yng Nghymru llawer mwy nag
unrhyw anfanteision a byddant yn sicr yn arwain at welliant i’r ysgol. Yn yr un
modd, nid yw’r dewis o gadw pethau fel y maent yn cael ei ystyried fel y dewis
gorau.

18.6.

Cafodd uno Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm gydag Ysgol Gynradd Gymunedol
Brynffordd, i greu un ysgol fro mwy ei ystyried gan Gabinet Cyngor Sir Y Fflint ym
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mis Mehefin 2018. Fodd bynnag, yn dilyn trafodaethau cafodd y dewis hwn ei
wrthod.

H. GOBLYGIADAU’R CYNIGION
19. Effaith y Cynnig ar Ddisgyblion
19.1.

Gallai disgyblion gael budd o’r ethos Gristnogol cryf a gweledigaeth addysgol
Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir newydd yr Eglwys yng Nghymru. Gall hyn helpu i
godi safonau a chyflawniad a’u caniatáu i gyflawni eu potensial.

20. Staffio a Llywodraethu
20.1.

Mae’r newidiadau a ystyriwyd gan y Cynigion yn ymwneud â’r berthynas rhwng
Ysgol Gynradd Licswm a’r Esgobaeth. Er efallai y bydd yr ysgol yn cau ac un
newydd yn ailagor, byddai’r gofynion staffio yr un fath. Os bydd y Cynigion yn
cael eu cymeradwyo, bydd pob gweithiwr yn derbyn llythyr i gadarnhau bod eu
cyflogaeth wedi trosglwyddo o’r ysgol gymunedol i’r Ysgol Wirfoddol a
Gynorthwyir. Ni fydd unrhyw doriad mewn parhad cyflogaeth, ni fydd y Cynigion,
os gweithredir, yn effeithio ar hyd gwasanaeth staff yn yr ysgol.

20.2.

Os bydd y cynigion yn cael eu gweithredu, byddai’r Ysgol Gynradd Gymunedol
bresennol yn Licswm yn cau ac ni fyddai’r Corff Llywodraethu presennol yn bodoli.
Byddai Cyngor Sir Y Fflint, mewn ymgynghoriad â’r Esgobaeth yn penodi aelodau
cychwynnol o Gorff Llywodraethu dros dro cyn i’r Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir
newydd agor. Byddai’r aelodau cychwynnol hynny yna’n penodi gweddill y Corff
Llywodraethu dros dro.

20.3.

Byddai’r Corff Llywodraethu dros dro yn gyfrifol am baratoi ar gyfer agor yr ysgol
wirfoddol a gynorthwyir newydd a byddai’n ymgymryd â thasgau gan gynnwys:
 Penodi’r pennaeth a’r dirprwy bennaeth.
 Creu hunaniaeth yr ysgol: enw, gwisg ysgol ac ethos; a
 Dyfeisio’r strwythur staffio

20.4.

Gall y Corff Llywodraethu dros dro benderfynu penodi pennaeth presennol yr ysgol
gymunedol i fod yn bennaeth yr Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir newydd. Gall, yn
hytrach, benderfynu hysbysebu’r swydd yn allanol. Mae hwn yn benderfyniad i’r
Corff Llywodraethu.

20.5.

Byddai Corff Llywodraethu parhaol yn cael ei sefydlu erbyn dim hwyrach na
diwedd tymor cyntaf yr Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir newydd. Byddai rhai
aelodau i’r Corff Llywodraethu parhaol yn cael eu penodi gan Gyngor Sir y Fflint ac
eraill yn dilyn etholiad.
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21. Asesiad o’r Effaith ar y Gymuned, Cludiant ac Integredig
21.1.

Fel y nodwyd yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion, mae’n ofynnol cyhoeddi
asesiadau o’r effaith ar y gymuned, cludiant ac integredig. Cliciwch ar y ddolen
isod i gael mynediad i’r dogfennau.
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-ModernisationRelated/Lixwm-Community-Primary-School.aspx

22. Trefniadau Derbyn a Chludo
22.1.

Mae’r trefniadau derbyn ar gyfer Ysgol Gynradd Licswm yn cael eu gweinyddu gan
Dîm Derbyniadau Cyngor Sir Y Fflint ar hyn o bryd. Os caiff y cynnig ei
weithredu, byddai’r Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru yn
gyfrifol am ei derbyniadau ei hun.

22.2.

Manylion trefniadau derbyn presennol ar gael yn:
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/Ysgolion.aspx

22.3.

Os bydd y cynigion yn cael eu gweithredu, byddai cludiant i’r Ysgol Wirfoddol a
Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru newydd yn cael ei ddarparu yn unol â Pholisi
Cludiant y Cyngor:
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Transport.aspx

I.

COSTAU

23. Beth fydd effaith y cynnig ar gyllido ysgolion?
23.1.

Mae cyllideb flynyddol ddirprwyedig Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm ar gyfer
2019/2020 yn £0.281miliwn. Mae hyn yn cyfateb i gyllideb fesul disgybl o £5,508
o’i gymharu â chyfartaledd ysgol gynradd Sir y Fflint o £3,639 fesul disgybl.

23.2.

Os gweithredir, ni fyddai’r Cynigion yn cael unrhyw effaith ariannol ar Ysgol
Gynradd Licswm. Pa un a yw ysgol yn Ysgol Gymunedol neu’n un a Gynorthwyir
yn Wirfoddol nid yw’n gwneud gwahaniaeth i’w gyllideb ddirprwyedig. Yn yr un
modd, os caiff y Cynigion eu gweithredu, byddai’r Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir
yn etifeddu union sefyllfa ariannol Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm.

23.3.

Mae cyfrifoldeb gwaith ar gyfer eiddo ysgol wirfoddol a gynorthwyir yn cael ei
rannu rhwng corff llywodraethu’r ysgol a’r awdurdod lleol (ALl). Fel Ysgol Wirfoddol
a Gynorthwyir, byddai’r corff llywodraethu yn Licswm yn gyfrifol am ochr allanol yr
adeilad. Byddent yn gallu cael mynediad at gyllid drwy “Raglen Atgyweiriadau a
Chynnal a Chadw” Llywodraeth Cymru a weinyddir drwy’r Esgobaeth.
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24. Sut fyddai unrhyw waith ailfodelu newydd yn cael ei gyllido?
24.1.

Ni fyddai’r Ysgol Gynradd angen unrhyw waith ailfodelu i newid ei ddynodiad
ysgol.

J. CAMAU NESAF
24.2.

O 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:

24.3.

Crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion;

24.4.

Ymateb i bob un o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion drwy gyfrwng eglurhad
ynghyd â rhesymau ategol;

24.5.

Barn Estyn yn llawn (gan ei fod yn cael ei ddarparu yn ei ymateb i'r ymgynghoriad)
o rinweddau cyffredinol y cynnig; a

24.6.

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.

24.7.

Bydd yr adroddiad ymgynghori ffurfiol yn cael ei ystyried gan y Cabinet ym mis
Rhagfyr 2019. 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 Rhybudd Statudol.

24.8.

Mae'r cyfnod gwrthwynebu statudol yn para am 28 diwrnod (mae rhaid i 15
diwrnod fod yn ddiwrnodau ysgol). I gael ei ystyried fel gwrthwynebiad statudol,
mae'n rhaid i wrthwynebiadau gael eu gwneud yn ysgrifenedig neu drwy e-bost a
anfonir at Gyngor Sir y Fflint.

24.9.

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.

24.10. 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 cael eu
gwneud os bydd Rhybudd Statudol yn cael ei gyhoeddi. Os bydd Hysbysiad
Statudol yn cael ei gyhoeddi, yna 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.
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24.11. Mae gan Gyngor Sir y Fflint 16 wythnos o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu i
benderfynu p'un ai i weithredu'r cynnig ai peidio. Gelwir hyn yn 'penderfynu ar y
cynnig'.
24.12. 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.
24.13. O dan adran 54 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 gall y
cyrff canlynol o fewn 28 diwrnod gyfeirio'r cynnig at Weinidogion Cymru i'w
ystyried;
24.14. Awdurdod lleol arall yr effeithir arno gan y cynnig;
24.15. Y corff crefyddol priodol ar gyfer unrhyw ysgol yr effeithir arni;
24.16. Corff llywodraethu ysgol wirfoddol neu ysgol sefydledig sy'n ddarostyngedig i'r
cynigion;
24.17. Eiddo a gaiff ei ddal mewn ymddiriedolaeth ar ran yr ysgol wirfoddol neu ysgol
sefydledig sy’n destun y cynigion; a
24.18. Sefydliad addysg bellach yr effeithir arno gan y cynigion
24.19. Bydd angen i'r cyrff sy'n gwneud yr atyfeiriad nodi pam eu bod yn credu bod y
penderfyniad a wnaed gan yr awdurdod lleol yn anghywir.
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K. FFURFLEN YMATEB I’R YMGYNGHORIAD FFURFIOL
https://www.surveymonkey.co.uk/r/LixwmRe-Designation
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L. ATODIADAU
Atodiad 1
25. Rhestr o'r Ymgyngoreion
25.1.

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);
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 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.
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Atodiad 2
26. Adroddiad Estyn ar Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm
Rhagfyr 2016
Crynodeb
Perfformiad presennol yr ysgol
Rhagolygon yr ysgol ar gyfer gwelliant

Da
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
mae prosesau hunanwerthuso yn rhoi ystyriaeth dda i ddata perfformiad ysgolion
a chanlyniadau o brofion disgyblion
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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.
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