
Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm

Dogfen Ymgynghori Plant a Phobl 
Ifanc

Medi 2019



Pwy ydym ni?

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am 
yr holl ysgolion yn ein hardal. 

Rydym yn rhan o dîm sy'n gweithio i'r 
Cyngor i gefnogi ysgolion.



Ein Hamcanion

• Rhoi’r cyfle gorau i bob plentyn i ddysgu mewn 
ysgolion ardderchog yn ein hardal.

• Sicrhau adeiladau ysgol diogel a chryf.
• Sicrhau bod arian ar gyfer plant ac ysgolion yn 

ein hardal yn cael ei wario mewn ffordd deg.
• Rhoi cyfle i bawb i leisio eu barn a sicrhau eu bod 

yn cael eu clywed ac y gwrandewir arnynt, o ran 
penderfyniadau fydd yn effeithio arnynt.



Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 
(CCUHP)

‘Mae gan blant yr hawl i roi eu barn ynghylch beth 
ddylai ddigwydd, pan fydd oedolion yn gwneud 
penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw, ac i gael sylw 
i’w barn’.

Erthygl 12: Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn (CCUHP)

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Safonau Cyfranogiad 
Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc ewch i:

http://www.youngwales.wales/images/Participation
Standards_Poster_9.pdf

http://www.youngwales.wales/images/ParticipationStandards_Poster_9.pdf


Nid yw’n bosibl i bob ysgol aros fel y mae 
bob amser, ac weithiau mae hyn yn golygu 
bod rhaid i’r Cyngor wneud newidiadau 
pwysig.

Gall newidiadau helpu i roi'r cyfle gorau i 
bawb i ddysgu, yn yr ysgol orau bosibl.

Newidiadau



Gallai hyn olygu y gallai Ysgol Gynradd 
Gymunedol Licswm ddod yn Ysgol Wirfoddol a 
Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru ar 1 Medi 
2020. 

Pe byddai Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn 
dod yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys 
yng Nghymru, fe allwch aros yn eich ysgol.

Beth mae hyn yn ei olygu?



Beth fyddai’n newid a pham?

Pe byddai Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn dod yn 
Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru, fe 
allwch gael gwisg ysgol newydd ac enw newydd ar yr ysgol. 

Rydym yn gwybod fod yr ysgol yn un dda ac rydym o’r farn
y byddai dod yn ysgol Eglwysig yn ei gwneud yn lle a fyddai 
hyd yn oed yn fwy dymunol. Mae’r Llywodraethwyr wedi 
gofyn i’r Eglwys i weithio gydag Ysgol Licswm a’i 
chynorthwyo. Mae’r Eglwys wedi dweud y bydd yn gwneud 
hynny cyn belled â bod y plant a'r rhieni hefyd o'r farn fod 
hynny'n syniad da.



Pa mor hir y mae pethau'n cymryd?

Pobl yn dweud 
wrthym beth 
yw eu barn.

Rydym yn casglu'r holl 
ymatebion ac yn 
dweud wrth bawb 
beth yw'r prif 

sylwadau.

Bydd y Cyngor yn 
cynnal cyfarfod i 
benderfynu beth i’w 
wneud nesaf. Yna 
byddwn yn rhoi 
gwybod i bawb beth 

yw'r penderfyniad.

Bydd unrhyw 
newidiadau y 
cytunir arnynt yn 
cychwyn o’r 
dyddiad hwn.

Medi/Hydref
2019

Tach 2019 Ion/Chwef
2020

Medi 2020

Os y cytunir yr 
hoffai’r Cyngor 
newid y math o 
ysgol yna bydd yna 
Gyfnod 
Gwrthwynebu.

Maw/Ebr 2020 

Ar ddiwedd y Cyfnod 
Gwrthwynebu bydd y 
Cyngor yn gwneud 
penderfyniad terfynol 
ar p’run ai i newid y 
math o ysgol yw Ysgol 
Licswm.

Meh/Gorff 2020

Cyfnod Ymgynghori Cyfnod Gwrthwynebu



Os ydych chi eisiau gwybod mwy, mae 
gwybodaeth mewn dogfen lawer mwy ar y 
rhyngrwyd i rieni, gofalwyr, athrawon, staff, 
llywodraethwyr ac aelodau o gymuned eich 
ysgol. 
Ewch i:
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Sc
hools/School-Modernisation-
Related/Home.aspx

Eisiau gwybod mwy?

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


Mae'n bwysig iawn ein bod yn siarad gyda 
llawer o bobl wahanol am y syniad hwn, yn 
enwedig plant. Mae eich barn yn bwysig i ni. 

Yn y llyfryn hwn fe allwch ysgrifennu unrhyw 
beth rydych yn dymuno ei ddweud wrthym 
ac unrhyw syniadau sydd gennych.

Beth yw eich barn chi?



I ba ysgol rydych chi’n mynd, a beth yw eich 
oedran? 

Ysgrifennwch eich
atebion yn y blwch



Sut fyddech chi’n teimlo pe bai Ysgol Gynradd Gymunedol 
Licswm yn newid i fod yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru? 

Dywedwch wrthym beth
yw eich barn drwy
ysgrifennu eich atebion yn
y blwch



A oes yna unrhyw beth arall yr hoffech chi ei weld 
yn digwydd yn hytrach na hynny? 

Dywedwch wrthym beth
yw eich barn drwy
ysgrifennu eich atebion yn
y blwch



Postiwch eich llyfryn wedi ei gwblhau i ni erbyn 
11 Tachwedd 2019. os gwelwch yn dda. Yn 
anffodus ni fyddwn yn gallu derbyn unrhyw beth 
rydych yn ei anfon i ni ar ôl y dyddiad hwn.

Cyfeiriad: Tîm Moderneiddio Ysgolion, Addysg ac 
Ieuenctid, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr 
Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NB.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Neu gallwch Ebostio eich sylwadau i: 
21stcenturyschools@flintshire.gov.uk

mailto:21stcenturyschools@flintshire.gov.uk


HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 

Fe hoffai Cyngor Sir y Fflint glywed eich barn er mwyn helpu i wneud penderfyniad ar y 

cynllun i newid Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr 

Eglwys yng Nghymru o 1 Medi 2020.

Bydd y wybodaeth yn cael ei chasglu ar-lein drwy Survey Monkey. Unwaith y bydd 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 am dair blynedd, yn ogystal â’r flwyddyn gasglu bresennol.

At y diben hwn yn unig fydd y wybodaeth rydych wedi'i darparu'n cael ei defnyddio. Fe 

allai'r wybodaeth gael ei rhannu gyda Swyddogion y Cyngor a Chynghorwyr Sir sy’n 

ymwneud â'r ymgynghoriad, er mwyn sicrhau fod eich safbwyntiau'n cael eu clywed a 

galluogi ymdrin ag unrhyw faterion y gallech fod wedi eu codi.

Cesglir y wybodaeth hon yn unol ag Erthygl 6.1. (e) o Reoliad Diogelu Data Cyffredinol yr 

UE (GDPR).

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:

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Data-Protection-and-FOI/Privacy-Notice.aspx

Beth fydd yn digwydd i’ch gwybodaeth?

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Data-Protection-and-FOI/Privacy-Notice.aspx


Diolch yn fawr


