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Cau Ysgol Uwchradd Llanrhymni



Diogelu data Sut y byddwn yn defnyddio’r farn a’r wybodaeth a  
roddwch inni

 Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld yn llawn 
gan staff Llywodraeth Cymru sy’n gweithio ar y materion y mae’r 
ymgynghoriad hwn yn ymdrin â nhw. Mae’n bosibl y bydd aelodau 
eraill o staff Llywodraeth Cymru yn gweld yr ymateb hefyd, er mwyn 
eu helpu i gynllunio ymgyngoriadau ar gyfer y dyfodol.

 Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o’r 
ymatebion i’r ddogfen hon. Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn 
cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu 
ran o gyfeiriad) yr unigolyn neu sefydliad a anfonodd yr ymateb yn 
cael eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Mae hynny’n helpu i ddangos bod 
yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol. Os nad ydych yn  
dymuno i’ch enw a’ch cyfeiriad gael eu cyhoeddi, rhowch wybod 
inni yn ysgrifenedig wrth anfon eich ymateb. Byddwn wedyn yn 
cuddio’ch manylion.     

 Mae’n bosibl y bydd yr enwau a’r cyfeiriadau y byddwn wedi’u 
cuddio yn cael eu cyhoeddi’n ddiweddarach, er nad yw hynny’n 
debygol o ddigwydd yn aml iawn. Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu 
i’r cyhoedd gael gweld gwybodaeth a gedwir gan lawer o gyrff 
cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Mae hynny’n cynnwys 
gwybodaeth sydd heb ei chyhoeddi. Fodd bynnag, mae’r gyfraith 
hefyd yn caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn ôl dan rai amgylchiadau. 
Os bydd unrhyw un yn gofyn am gael gweld gwybodaeth a gadwyd 
yn ôl gennym, bydd rhaid inni benderfynu a ydym am ei rhyddhau ai 
peidio. Os bydd rhywun wedi gofyn inni beidio â chyhoeddi ei enw 
a’i gyfeiriad, bydd hynny’n ffaith bwysig i ni ei chadw mewn cof. 
Fodd bynnag, fe allai fod rheswm pwysig dros orfod datgelu enw 
a chyfeiriad unigolyn, er ei fod wedi gofyn i ni beidio â’u cyhoeddi. 
Byddem yn cysylltu â’r unigolyn ac yn gofyn am ei farn cyn gwneud 
unrhyw benderfyniad terfynol i ddatgelu’r wybodaeth. 



Cynnwys 
 
Cefndir y cynnig 
 
Pam mae’r Gweinidog am ddilyn trywydd gwahanol?  
 
Beth yw’r anfanteision o ddilyn trywydd gwahanol y Gweinidog? 
 
Sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad  
 



Cefndir y cynnig  
 
Testun yr ymgynghoriad hwn yw cynnig y Gweinidog Addysg a Sgiliau i 
gyfarwyddo Cyngor Dinas Caerdydd (“yr awdurdod”) i gau Ysgol Uwchradd 
Llanrhymni, hynny o ddiwedd mis Awst 2013.  
 
Bydd y cynnig yn golygu bod holl ddisgyblion Llanrhymni, o fis Medi 2013, yn 
mynychu Ysgol Uwchradd Tredelerch neu ysgol arall os dyna fyddai’n well 
gan rieni a bwrw bod lle yno ar gyfer y grwpiau blwyddyn perthnasol.  
 
Mae Adran 19 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (“Deddf 1998”) yn 
galluogi Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo awdurdod lleol i gau ysgol y bernir 
gan Estyn bod angen Mesurau Arbennig arni.  Estyn yw’r corff sy’n gyfrifol am 
arolygu ysgolion yng Nghymru. Diffinnir Mesurau Arbennig i olygu:  
 
“Bydd angen mesurau arbennig mewn perthynas ag ysgol os nad yw’r ysgol 
yn cynnig addysg o safon dderbyniol i’w disgyblion ac os nad yw’r bobl sy’n 
gyfrifol am arwain, rheoli neu lywodraethu’r ysgol yn dangos y gallant 
gyflawni’r gwelliant sydd ei angen ar yr ysgol.” 
 
Mae gan Awdurdodau Lleol a Gweinidogion Cymru ill dau’r pwerau i ymyrryd 
pan fydd ysgol yn peri gofid.  
 
Rhoddwyd Ysgol Uwchradd Llanrhymni o dan Fesurau Arbennig yn dilyn ei 
harolygu gan Estyn ym mis Hydref 2012.  Dywed adroddiad arolygiad Estyn:  
 
Mae’r perfformiad presennol yn anfoddhaol oherwydd:  
 

• mae’r perfformiad ym mron pob dangosydd cyfnod allweddol 4 yn 
cymharu’n anffafriol â pherfformiad ysgolion tebyg: 

• nid oes digon o gynnydd yn sgiliau darllen ac ysgrifennu mwyafrif y 
disgyblion, na chwaith yn eu gwybodaeth bynciol;  

• ceir diffygion pwysig yn y rhan fwyaf o wersi; 
• ceir camymddwyn gan ddisgyblion mewn lleiafrif o wersi gan amharu ar 

y dysgu ynddynt; 
• ceir lleiafrif o athrawon nad ydynt yn rheoli ymddygiad y disgyblion yn 

ddigon da; 
• mae ansawdd yr asesiadau o waith disgyblion yn amrywio gormod ac 

yn aml, nid ydynt yn rhoi syniad digon da i’r disgyblion sut gallent wella;  
• ceir diffygion yng ngweithdrefnau diogelu yr ysgol; 
• mae lleiafrif y disgyblion yn dweud bod bwlio’n gyffredin ac nad 

ymdrinnir â’r mater yn effeithiol bob tro; a 
• nid yw’r ysgol yn ateb y gofyn am sesiwn ddyddiol o addoli ar y cyd. 

 
Mae’r argoelion ar gyfer gwella yn anfoddhaol oherwydd:  
 

• nid yw gweithgareddau hunanwerthuso’r ysgol yn rhoi darlun digon 
cywir o berfformiad yr ysgol;  

• nid yw’r cynlluniau gwella wedi llwyddo i sicrhau gwelliant mewn 
meysydd pwysig fel safonau cyfnod allweddol 4, presenoldeb ac 
ymddygiad;  



• nid yw’r strategaethau ar gyfer rheoli ymddygiad a delio â bwlio wedi 
bod yn ddigon effeithiol; 

• ers yr arolygiad diwethaf, nid yw arweinwyr wedi herio tanberfformiad â 
digon o arddeliad; 

• nid yw’r ysgol wedi gwneud digon i gynnal y rhan fwyaf o’r argymhellion 
yn adroddiad yr arolygiad diwethaf;  

• mae effeithiolrwydd yr arweinwyr canol o ran sicrhau gwelliannau yn 
amrywio gormod;  

• nid yw’r corff llywodraethu yn herio’r ysgol i wella yn ddigon effeithiol; a 
• mae gan yr ysgol ddiffyg o ryw dri chwarter miliwn o bunnau yn ei 

chyllideb.  
 
Cewch weld adroddiad llawn Estyn yn: 
 
http://www.estyn.gov.uk/english/provider/6814052/
 
Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn dweud y dylai awdurdodau lleol 
ystyried cau ysgolion sydd o dan fesurau arbennig os oes lleoedd mewn 
ysgolion gerllaw sy’n cyflawni’n well.  
 
Cynnig yr awdurdod lleol  
 
Mae’r awdurdod eisoes yn cynnig cau Ysgol Uwchradd Llanrhymni.  Cynnig 
llawn yr awdurdod yw cau Ysgolion Uwchradd Llanrhymni a Thredelerch ym 
mis Awst 2014 a sefydlu ysgol Uwchradd 11-16 oed yn eu lle ar gyfer mis 
Medi 2014.  Ar gyfer blwyddyn academaidd 2013-14, y cynnig yw lleoli 
Ysgolion Uwchradd Llanrhymni a Thredelerch ar safle Tredelerch.  
Cyhoeddodd yr awdurdod hysbysiad statudol ar gyfer y cynnig hwn ar 18 
Ionawr 2013 ac ni ddaeth unrhyw wrthwynebiadau i law cyn diwedd y cyfnod 
gwrthwynebu.  Rhaid i’r awdurdod benderfynu erbyn 18 Mai 2013 a yw am 
fwrw ymlaen â’i gynnig.   
 
Mae’r awdurdod wedi sefydlu Partneriaeth Gwella Addysg er mwyn helpu’r 
ddwy ysgol i wella’u safonau a gweithio gyda’i gilydd.  
 
Mae’r awdurdod yn bwriadu penodi corff llywodraethu dros dro a phenodi 
pennaeth erbyn mis Medi 2013 os aiff y cynnig yn ei flaen.  
 
Byddai gan yr ysgolion eu penaethiaid a’u cyrff llywodraethu eu hunain o hyd 
tan eu bod yn cael eu cau.  O dan y cynigion hyn, byddai hynny’n digwydd ym 
mis Medi 2014.  
 
Cynnig y Gweinidog  
 
Fel ag a ddisgrifiwyd, mae’r Gweinidog yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol 
Uwchradd Llanrhymni ddiwedd mis Awst 2013 yn hytrach na mis Awst 2014 
fel ag a gynigir gan yr Awdurdod.  Ym mis Medi 2013, byddai holl ddisgyblion 
Llanrhymni yn cael mynychu Ysgol Uwchradd Tredelerch neu ysgol arall sydd 
â lleoedd ynddi.  
 

http://www.estyn.gov.uk/english/provider/6814052/


Pam mae’r Gweinidog am ddilyn trywydd gwahanol?  
 
Mae Estyn wedi rhoi Mesurau Arbennig ar Ysgol Uwchradd Llanrhymni.  Mae 
gan yr ysgol hefyd nifer arwyddocaol o leoedd gwag a diffyg arwyddocaol yn 
ei chyllideb.  Er bod yr awdurdod yn bwriadu cau Ysgol Uwchradd Llanrhymni 
fel rhan o’i gynnig i gau Ysgolion Uwchradd Llanrhymni a Thredelerch, ym 
marn Llywodraeth Cymru byddai’n well cau Llanrhymni’n gynt a 
throsglwyddo’r disgyblion i Ysgol Uwchradd Tredelerch o 1 Medi 2013.  
 
Mae’r Gweinidog wedi ystyried y materion perthnasol canlynol:  
       
Ysgol Lleoedd  Nifer ar y 

Gofrestr  
Ion 2012 

Lleoedd gwag 

Llanrhymni  1432 497 935 
Tredelerch  1407 659 748 
Cyfanswm   1156  
 
Y rhagolygon o ran nifer y disgyblion yn Llanrhymni yw y bydd y nifer ar y 
gofrestr yn cwympo eto i ryw 340 ym mis Medi 2015, gyda’r lleoedd gwag yn 
cynyddu i ryw 1092 o leoedd (76% yn lleoedd gwag).  Ar gyfer Ysgol 
Uwchradd Tredelerch, mae’r rhagolygon diweddaraf ar gyfer nifer y disgyblion 
yn dangos y bydd y nifer ar y gofrestr yn disgyn eto i 616 ym mis Medi 2015, 
gyda chynnydd o ganlyniad yn y lleoedd gwag i ryw 791 o leoedd (56% yn 
lleoedd gwag).  
 
Mae’n amlwg bod digon o le yn Ysgol Uwchradd Tredelerch ar gyfer yr holl 
ddisgyblion, yn awr ac yn y dyfodol rhagweladwy.  Mae’r awdurdod lleol wedi 
hysbysu’r Gweinidog bod yr holl adeiladau yn Ysgol Uwchradd Tredelerch, er 
bod angen buddsoddi ynddynt, yn fwy addas i ddarparu’r cwricwlwm yn y 
tymor byr na’r rheini yn Ysgol Uwchradd Llanrhymni. 
 
Tystiolaeth arolygiadau Estyn  
 
Hyd at 2010, câi arolygiadau eu cloriannu trwy ofyn saith cwestiwn allweddol 
a rhoi graddau ar sail graddfa pum pwynt fel a ganlyn: 
 
Gradd 1 Da gyda nodweddion rhagorol 
Gradd 2 Nodweddion da a dim diffygion pwysig  
Gradd 3 Nodweddion da yn gorbwyso diffygion 
Gradd 4 Rhai nodweddion da, ond diffygion mewn meysydd 

pwysig 
Gradd 5 Llawer o ddiffygion pwysig 
 



 
 Barnodd y tîm arolygu ym mis Hydref 2008  (cyhoeddwyd yr adroddiad ym 
mis Rhagfyr 2008) bod gwaith Ysgol Uwchradd Tredelerch fel a ganlyn:  
 

Ysgol Uwchradd 
Tredelerch 

 

 
Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni? 3 
Pa mor dda yw’r addysgu, yr hyfforddi a’r asesu? 2 
Pa mor dda y mae’r profiadau dysgu yn cwrdd ag 
anghenion a diddordebau dysgwyr a’r gymuned 
ehangach? 

3 

Pa mor dda yw’r gofal, y cyfarwyddyd a’r gefnogaeth i 
ddysgwyr? 

1 

Pa mor effeithiol yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth  
strategol?  

3 

Pa mor dda y mae’r arweinwyr a’r rheolwyr yn arfarnu 
ac yn gwella ansawdd a safonau?  

2 

Pa mor effeithlon yw’r arweinwyr a’r rheolwyr wrth 
ddefnyddio adnoddau?  
 

2 

  
O ganlyniad i newidiadau a wnaed yn 2011 gan Estyn i feini prawf yr 
arolygiadau, aseswyd Ysgol Uwchradd Llanrhymni trwy ofyn tri phrif gwestiwn 
a’i harfarnu gan ddefnyddio graddfa pedwar pwynt fel a ganlyn:  
 
Barn Yr hyn mae’r farn yn ei olygu 
Rhagorol  Llawer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau arwyddocaol o arfer sy’n 

arwain y sector 
Da  Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig sydd angen eu gwella’n 

sylweddol 
Digonol Mae cryfderau’n gorbwyso’r meysydd i’w gwella. 
Anfoddhaol  Mae’r meysydd pwysig i’w gwella yn gorbwyso’r cryfderau. 
 
Cafodd Ysgol Uwchradd Llanrhymni ei harolygu ym mis Hydref 2012.  
Arfarnwyd perfformiad yr ysgol fel a ganlyn: 
 
Crynodeb Cyffredinol o’r Arfarniad   
Perfformiad presennol yr ysgol  Anfoddhaol  
Rhagolygon gwella’r ysgol  Anfoddhaol  
Cwestiynau Allweddol   
Pa mor dda yw’r deilliannau? Anfoddhaol  
Pa mor dda yw’r ddarpariaeth? Anfoddhaol  
Pa mor dda yw’r arweinyddiaeth a rheolaeth? Anfoddhaol  
 
Mae Ysgol Uwchradd Llanrhymni wedi’i rhoi ym mand 5 yn system bandio 
ysgolion Llywodraeth Cymru ac mae Ysgol Uwchradd Tredelerch wedi’i rhoi 
ym mand 4.  
 
Hefyd, mae gan Lanrhymni ddiffyg arwyddocaol yn ei chyllideb o ryw 
£750,000.  
 



O ystyried cynigion yr awdurdod a’r pwyntiau perthnasol uchod, mae’r 
Gweinidog wedi penderfynu bod cyfiawnhad dros gau Llanrhymni cyn pryd.  
 
Dyma brif resymau’r Gweinidog dros gredu bod angen ei chau’n gynt: 
 

• Câi’r disgyblion eu symud i ysgol nad yw o dan fesurau arbennig;  
• Byddai’r arbedion yng nghostau staff yn debygol o gael eu gwireddu yn 

gynt gan mai dim ond un pennaeth a thîm staff uwch fyddai eu hangen, 
yn lle 2 bennaeth fel ar hyn o bryd a darpar bennaeth yn  yr ysgol 
newydd;  

• Dim ond un corff llywodraethu, yn hytrach na 2, y byddai gofyn i’r 
awdurdod neu’r Bartneriaeth Gwella Addysg weithio ag ef. Gallai hynny 
olygu cyfathrebu gwell a gwelliant cyflymach yng nghanlyniadau’r 
disgyblion;  

• Byddai’r disgyblion yn cael bod yn rhan o un ysgol ar unwaith yn 
hytrach na rhannu safle ag ysgol arall; a 

• Byddai’r cyfnod pontio yn llawer byrrach a byddai’r cyfnod o 
ansicrwydd i staff, disgyblion a rhieni hefyd yn fyrrach.  Byddai hynny’n 
golygu y gellid canolbwyntio ymdrechion ar godi safonau yn yr ysgol 
fwy o 1 Medi 2013.  

 



Beth yw’r anfanteision o ddilyn trywydd gwahanol y 
Gweinidog? 
 

• Gallai disgyblion a rhieni feddwl bod y cyfnod cyn cau’r ysgol yn rhy fyr 
ac nad yw’n rhoi digon o amser iddynt feddwl a ydynt am symud i 
Dredelerch neu i ysgol arall allai fod â lle ynddi.  Barn y Gweinidog 
serch hynny, yw ei bod yn well dileu’r ansicrwydd yn gyflym a bod 
disgyblion yn cael mynd i ysgol heb fesurau arbennig cyn gynted â 
phosibl.  

• Bydd staff Ysgol Uwchradd Llanrhymni yn gweld bod eu swyddi mewn 
perygl.  Mae’r Gweinidog yn gresynu unrhyw ansicrwydd o’r fath, ond 
mae’n credu y caiff yr athrawon gorau swyddi eraill.  

• Gallai’r ffaith bod yr amserlen ar gyfer cau Llanrhymni wedi’i chwtogi 
beri anawsterau logistaidd a gweithredol i’r awdurdod.  Fodd bynnag, 
mae’n rhesymol cydnabod bod cynlluniau’r awdurdod wedi’u hen 
ddatblygu a bod yr ysgolion wedi’u clustnodi ar gyfer eu cau ers tro.  
Cyhoeddwyd y cynnig cyntaf i’w cau yn 2009.  Bydd hynny’n lleddfu 
effeithiau byrhau’r cyfnod.  At hynny, gallai’r ffaith mai’r bwriad yw 
lleoli’r holl ddisgyblion a staff ar safle Ysgol Tredelerch o fis Medi 2013 
olygu mewn gwirionedd na chaiff cyfnod rhybuddio byrrach fawr o 
effaith os o gwbl na allai’r awdurdod ei hun ei lliniaru trwy reoli 
prosesau personél ac ati yn effeithiol yn ystod y flwyddyn academaidd.  
Fel rhan o’r broses ymgynghori hon, gofynnir i’r awdurdod am ei farn 
am hynny.  

• Bydd rheoli’r llif disgyblion o Lanrhymni a pharhau â’r ymdrechion i 
wella yn her i dîm arweinwyr Ysgol Uwchradd Tredelerch ac i’r 
awdurdod.  Fel rhan o’r broses ymgynghori hon, gofynnir i Estyn, yr 
awdurdod ac eraill am eu barn am hyn.  

 



Sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad  
 
Bydd yr ymgynghoriad yn para o 27 Chwefror tan 27 Mawrth 2013. 
 
Bydd copïau o’r ddogfen ymgynghori ar gael i’r cyhoedd ei gweld trwy wefan 
Llywodraeth Cymru.  Hysbysir rhieni, gwarcheidwaid, plant, staff a 
llywodraethwyr yr ysgolion yr effeithir arnynt am yr ymgynghoriad ac fe’u 
gwahoddir i ymateb.  
 
Ar ôl yr ymgynghoriad, bydd Gweinidog Cymru’n ystyried y safbwyntiau a 
fynegir ac yna’r penderfynu a ddylai fynd â’r cynnig yn ei flaen.  
 
 
 


