
 
 

Adroddiad i'r:    Cabinet 
 
Dyddiad y Cyfarfod:   14 Ionawr, 2014 
 
Aelod / Swyddog Arweiniol:  Y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol 

dros Addysg 
 
Awdur yr Adroddiad:  Pennaeth Cwsmeriaid a Chefnogaeth Addysg 
 
Teitl:      Cau Arfaethedig Ysgol Llanbedr  
 

 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
  
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwybod i aelodau'r Cabinet am ganfyddiadau'r 
Ymgynghoriad Ffurfiol a gynhaliwyd o 11 Tachwedd 2013 i 23 Rhagfyr, 2013 ynglŷn 
â'r cynnig canlynol: 
 
Cynnig i gau Ysgol Llanbedr ar 31 Awst 2014 a throsglwyddo disgyblion 
presennol i Ysgol Borthyn, Rhuthun yn amodol ar ddewis rhieni. 
 
2. Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
Mae angen penderfyniad gan y Cabinet i gymeradwyo cyhoeddi hysbysiad statudol i 
gau Ysgol Llanbedr o 31 Awst 2014.  
 
3. Beth yw'r argymhellion? 
 
Yr argymhelliad yw y dylai’r Cabinet gymeradwyo cyhoeddi rhybudd statudol ar y 
cynnig i gau Ysgol Llanbedr ar 31 Awst 2014 a throsglwyddo disgyblion presennol i 
Ysgol Borthyn, Rhuthun yn amodol ar ddewis rhieni. 
 

4. Cefndir i’r Cynnig 
 
4.1 Ym mis Tachwedd 2012, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Ddinbych dechrau'r 

Adolygiad Ardal Rhuthun sy’n cynnwys 11 o ysgolion cynradd yn ardal Rhuthun. 
Cynhaliwyd yr Ymgynghoriad Anffurfiol rhwng 4 Chwefror, 2013 a 22 Mawrth 
2013.  

 
4.2 Ar 25 Mehefin, cymeradwyodd y Cabinet 6 cynnig (gellir gweld y rhain yn Atodiad 

A) o ganlyniad i ganfyddiadau'r ymgynghoriad anffurfiol. Yn dilyn cyfnod o 
ymgynghori gydag Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru, Llanelwy, 
cymeradwyodd y Cabinet, ar 29 Hydref, i ddechrau’r Ymgynghoriad Ffurfiol sy’n 
ymwneud ag un o'r cynigion hyn, sef cau Ysgol Llanbedr ar 31 Awst, 2014. 

 
5.   Manylion yr Adroddiad - Ysgol Llanbedr  
   
5.1 Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cynnal cyfnod o ymgynghori ffurfiol ar y cynnig i 

gau Ysgol Llanbedr o 31 Awst, 2014 a throsglwyddo disgyblion presennol i Ysgol 
Borthyn, Rhuthun yn amodol ar ddewis y rhieni. Oherwydd mai’r cynnig yw cau 



 
 

Ysgol dan Reolaeth Gwirfoddol yr Eglwys yng Nghymru, mae’r cynnig yn cyfeirio 
at Ysgol Borthyn, sydd â'r un dynodiad, fel yr ysgol arall.   

 
5.2 Dechreuodd yr ymgynghoriad ffurfiol ar 11 Tachwedd 2013 a daeth i ben ar 23 

Rhagfyr, 2013. Yn ystod y cyfnod ymgynghori cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd 
gyda budd-ddeiliaid, gan gynnwys rhieni, Cyrff Llywodraethol, staff a phlant; 

 

Cyfarfod Ymgynghori Dyddiad 
Cyfarfod Rhieni Ysgol Llanbedr  19/11/2013 

Cyfarfod Staff Ysgol Llanbedr  25/11/2013 

Cyfarfod Corff Llywodraethol Ysgol Llanbedr  02/12/2013 

Cyngor Ysgol, Ysgol Llanbedr  Amh. (gwrthodwyd caniatâd) 

Cyfarfod Rhieni Ysgol Borthyn  20/11/2013 

Cyfarfod Staff Ysgol Borthyn  13/11/2013 

Cyfarfod Corff Llywodraethol Ysgol Borthyn  20/11/2013 

Cyngor Ysgol, Ysgol Borthyn  05/11/2013 

 
5.3 Rhoddwyd ffurflen ymateb safonol i ymgynghorai mewn copi caled a oedd 

ynghlwm wrth y ddogfen ymgynghori ffurfiol. Darparwyd ffurflen ymateb safonol 
yn electronig hefyd trwy 'Survey Monkey' yn Gymraeg ac yn Saesneg. 
Cyhoeddwyd manylion ar sut i ymateb i'r Ymgynghoriad Ffurfiol yn y dogfennau 
Ymgynghori Ffurfiol, ar wefan Cyngor Sir Ddinbych ac mewn datganiad i'r wasg. 

 
5.4 Cafwyd cyfanswm o 50 o lythyrau a negeseuon e-bost yn ystod y cyfnod 

Ymgynghori Ffurfiol. Hefyd, cafwyd 85 o ffurflenni ymateb safonol (copi caled ac 
electronig) a chyflwynwyd dwy ffeil o Ymgynghoriad Ffurfiol gan yr ysgol yn 
cynnwys ffurflenni ymateb safonol (rhai eisoes wedi’u derbyn gan yr awdurdod) a 
61 o holiaduron cymunedol.  

 

Canfyddiadau'r Ymgynghoriad Ffurfiol 
 

5.5 Isod mae crynodeb o'r themâu allweddol a ddaeth i'r amlwg yn ystod yr 
Ymgynghoriad Ffurfiol. Mae'r Adroddiad Ymgynghori Ffurfiol, (gweler Atodiad D) 
yn nodi’r materion hyn ynghyd ag ymateb gan Gyngor Sir Ddinbych; 

 
 Mae Ysgol Llanbedr yn darparu lefel ragorol o addysg ac yn uwch na chyfartaledd 

Sir Ddinbych a Chymru ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 gyda chyrhaeddiad Lefel 4 +. 
Nid yw'r ddarpariaeth yn Ysgol Borthyn o'r un safon; eisiau safon addysg sydd yr 
un fath neu’n well. 
 

 Byddai'n rhaid i ddisgyblion sy'n trosglwyddo i Ysgol Borthyn gael eu 
haddysgu mewn ystafell ddosbarth symudol; nid oes gan y safle yr un tir a 
chyfleusterau ag Ysgol Llanbedr, nid yw'r adeilad yn addas i'r pwrpas; nid oes 
digon o le. 

 

 Nid yw materion blaenorol yn ymwneud ag arweinyddiaeth a rheolaeth yn yr 
ysgol a arweiniodd at ostyngiad sylweddol yn nifer y disgyblion (2011-2012) 
wedi cael ei ystyried mewn perthynas â nifer y disgyblion presennol; methiant 
gan yr AALl. 

  



 
 

 Mae niferoedd yn tyfu yn Ysgol Llanbedr a bydd yr ysgol yn ôl i'w chapasiti 
llawn mewn ychydig o flynyddoedd. 

  
 Mae Ysgol Llanbedr wedi cael ei thrin yn annheg yn y broses adolygu gydag 

ysgolion eraill ddim yn cael eu cynnig i gau, hyd yn oed y rhai sydd â % tebyg 
o leoedd gwag. 
 

 Byddai cau Ysgol Llanbedr yn cyfyngu ar ddewis rhieni; mae Ysgol Llanbedr 
yn darparu addysg Ffydd cyfrwng Saesneg, mewn lleoliad gwledig, ac nid oes 
ysgol arall yn darparu hyn.  

 

 Mae addysg ffydd yn cael ei danseilio gan gau Ysgol Llanbedr a chynigion o 
fewn yr adolygiad ehangach. 

 
 Nid yw opsiynau eraill, megis Ffederasiwn, wedi cael eu hystyried ar gyfer 

Ysgol Llanbedr, ond maent wedi’u hystyried ar gyfer ysgolion eraill megis 
Ysgol Clocaenog ac Ysgol Cyffylliog.  

 
 Nid yw'r cynnig yn cynhyrchu arbedion mawr; mae'r ddogfen yn nodi £68,000 

 

6. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
Mae'r cynnig yn cefnogi’r flaenoriaeth "Gwella perfformiad mewn addysg ac 
ansawdd adeiladau ein hysgolion" ac wedi cael ei amlygu fel llif gwaith fel a ganlyn; 
 
“Byddwn yn parhau i adolygu'r ddarpariaeth ysgolion yn y Sir er mwyn sicrhau 
ein bod yn darparu'r nifer cywir o leoedd mewn ysgolion, o'r math cywir, yn y 
lleoliad cywir." 
 
7. Faint fydd yn hyn yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
Ni fydd y cynnig yn cael effaith ar wasanaethau eraill yn y sefydliad.  
 
Bydd y cynnig hwn yn rhyddhau arbedion refeniw o £68,000 y flwyddyn a bydd y 
£68,000 yn cael ei ddefnyddio ar gyfer benthyciadau darbodus. Yn seiliedig ar y 
raddfa benthyciad darbodus cyfredol byddai £68,000 yn cynhyrchu £884k. Byddai 
hyn yn cael ei ddyrannu ar gyfer cynlluniau'r dyfodol. 
 
Yn seiliedig ar drosglwyddo’r holl ddisgyblion presennol i Ysgol Borthyn yn Rhuthun, 
amcangyfrifwyd y byddai costau cludiant yn tua £26,000 (ar gyfer disgyblion sy'n 
gymwys o dan Bolisi Cludiant Ysgol Sir Ddinbych). Cost y ddarpariaeth yn Ysgol 
Llanbedr yw £8,498 fesul disgybl, a dyma'r ail gyfradd uchaf fesul disgybl yn Sir 
Ddinbych. Cost y ddarpariaeth yn Ysgol Borthyn yw £4,583 fesul disgybl, a byddai 
hyn yn lleihau os byddai nifer o ddisgyblion yn trosglwyddo o Ysgol Llanbedr i Ysgol 
Borthyn pe byddai’r cynnig presennol yn cael ei weithredu 
 

8. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb (EqIA) a 
gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylid cynnwys templed yr Asesiad o Effaith ar 
Gydraddoldeb a gwblhawyd fel atodiad i’r adroddiad. 



 
 

 
8.1 Mae'r EqIA a gynhaliwyd mewn perthynas â'r cynnig yn nodi bod Ysgol Llanbedr 
yn ysgol dan reolaeth wirfoddol (yr Eglwys yng Nghymru) sy'n darparu addysg 
gynradd sy'n seiliedig ar ffydd yn Saesneg. Os byddai'r cynnig yn datblygu, byddai’r 
ddarpariaeth hon yn dod i ben yn Llanbedr.  
 
8.2 Mae Ysgol Borthyn wedi cael ei henwi fel yr ysgol arall yn y cynnig oherwydd bod 
yr ysgol hon hefyd yn darparu addysg ffydd cyfrwng Saesneg o fewn 3 milltir i 
bentref Llanbedr.   
 
8.3 Mae’r EqIA llawn yn Atodiad C.  
 

9. Pa ymgynghori a wnaed gyda'r Pwyllgor Archwilio ac eraill?  
 

     Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol llawn gyda'r holl fudd-ddeiliaid a gellir dod o hyd i 
ganfyddiadau’r Ymgynghoriad Ffurfiol ym mhrif gorff yr adroddiad.  
 
10. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
Bydd cau’r ysgol yn arwain at arbedion yng nghyllideb yr ysgolion ac yn lleihau 
costau fesul y disgybl. Bydd yr arbedion yn cael eu cadw o fewn cyllideb yr ysgolion 
a bydd unrhyw gynnydd yng nghyllideb cludiant ysgolion yn cael ei ariannu gan y 
Cyngor. Bydd yn rhaid ystyried y cynnydd hwn wrth bennu cyllidebau yn y dyfodol. 

 
11. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w lleihau? 
 
Mae posibilrwydd cryf y gallai'r cynnig arwain at gyhoeddusrwydd anffafriol ar gyfer y 
Cyngor a sylwadau cyhoeddus andwyol.   

 
Er mwyn lleihau'r risg hwn, bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau cyfathrebu clir gyda’r holl 
fudd-ddeiliaid. 
 
12. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
Deddf Safonau a Sefydliadau Ysgolion (Cymru) 2013 
Fframwaith Bolisi Moderneiddio Addysg (cymeradwywyd gan y Cabinet ym mis 
Ionawr 2009) 
 


