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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 

Mae’r adroddiad yn ceisio amlinellu'r gefnogaeth a ddarparwyd i Ysgol Rhewl 
yn ystod y broses cau. 

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  
 Gofynnwyd am yr adroddiad hwn gan y Pwyllgor yn ei gyfarfod ym mis Hydref 2017.   
 
3.  Beth yw’r Argymhellion? 
 

Bod y problemau o fewn yr adroddiad yn cael eu trafod a bod yr adborth a 
dderbyniwyd yn cael eu defnyddio ar gyfer cynllunio yn y dyfodol o fewn y 
Gwasanaeth. 
 

4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Camau gweithredu a gyflawnwyd gan Addysg a Gwasanaethau Plant. 
 
4.1 Yn ystod y flwyddyn academaidd 2017/18, bu i swyddogion weithio’n agos gyda 

Phennaeth Ysgol Rhewl i gynorthwyo wrth reoli cau Ysgol Rhewl. Ar y flwyddyn olaf 
o addysgu yn yr ysgol roedd 22 o ddisgyblion llawn amser ar gofrestr yr ysgol. Roedd 
4 o’r disgyblion hyn yn trosglwyddo i ddarpariaeth uwchradd a oedd yn golygu bod y 
ffocws ar gefnogi yr 18 disgybl ar ôl yn y broses o geisio darpariaeth arall ar gyfer mis 
Medi 2018. 

 
4.2 Dechreuodd y broses cefnogi yn dilyn penderfyniad gan y Cabinet i gau’r ysgol a’r 

pwysigrwydd o sicrhau bod cyfleoedd i gymuned yr ysgol ymgysylltu mewn 
digwyddiadau o amgylch sefydlu'r adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac 
Ysgol Stryd y Rhos.  Roedd hyn yn cynnwys gwahoddiadau i rieni a disgyblion i 
ddigwyddiadau ymgynghori ar gyfer yr adeilad newydd gan sicrhau ymglymiad 
disgyblion drwy ymweliadau â’r safle adeiladu, fel eu bod yn cael eu cynnwys i’r un 
lefel o ymglymiad â'r disgyblion Ysgol Pen Barras a Ysgol Stryd y Rhos. 

 
4.3 Wrth baratoi at gau’r ysgol, darparwyd gymorth i rieni drwy’r prosesau mynediad i’w 

galluogi i sicrhau lle mewn ysgol amgen. Er bod Ysgol Pen Barras/ Ysgol Stryd y 
Rhos wedi’u henwi fel y darpariaethau amgen yn yr ymgynghoriad a'r hysbysiad 
statudol, roedd rhieni wedi ceisio am ddarpariaeth amgen fel a ganlyn:- 



 
  

Ysgol Leoli Nifer y disgyblion 

Ysgol Stryd y Rhos 8 

Ysgol Borthyn 3 

Ysgol Llanbedr 2 

Ysgol Tremeirchion 2 

Ysgol Bro Cinmeirch 1 

Ysgol Esgob Morgan 1 

Ysgol Trefnant 1 

 
  
4.4 O ganlyniad i’r gwaith hwn, cyflawnwyd gwaith gyda Phennaeth Dros Dro Ysgol 

Rhewl a’r Penaethiaid hynny o’r 7 ysgol fwydo i gynllunio ar gyfer y trosglwyddiad.  
Roedd hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth benodol am ddisgyblion perthnasol i’r 
ysgol a chyfle i Bennaeth pob ysgol drafod gyda Phennaeth Dro Dro Ysgol Rhewl am 
anghenion a gofynion y disgyblion hyn. Nodwyd diwrnod pontio hefyd ar gyfer y 
disgyblion hyn i ymweld â'u hysgolion newydd ac i gyflawni gweithgaredd diwrnod.  
Darparwyd cefnogaeth i gael cludiant. Cynorthwyo drwy ddarparu taleb iwnifform i 
rieni i’w galluogi brynu iwnifform ysgol. 

 
4.5 Darparwyd cymorth personél ar gyfer athrawon a staff yr ysgol drwy AD 

Corfforaethol. Roedd hyn yn cynnwys ystod o swyddogaethau megis cyngor am 
opsiynau, cefnogaeth recriwtio a chefnogaeth cyffredinol.   

 
4.6 Ar ôl i’r ysgol gau ar ddiwedd tymor yr Haf ym mis Gorffennaf, swyddogion o’r Adran 

Addysg oedd yn gyfrifol am reoli’r adeilad.  Roedd hyn yn cynnwys ailgylchu cyfarpar 
addas i’w defnyddio yn yr ysgolion eraill a clirio hen gyfarpar o’r adeilad. 

 
4.7 Adborth a dderbyniwyd 
 
4.7 O ran effaith y cymorth hyn, ceisiwyd safbwyntiau rhieni cyn ddisgyblion Ysgol 

Rhewl; safbwyntiau Penaethiaid eraill ynghyd â’r safbwynt Pennaeth Dros Dro Ysgol 
Rhewl.   

 
4.8 Dim ond 2 ymateb ddaeth gan rieni cyn ddisgyblion Ysgol Rhewl (Atodiad 1) yn dilyn 

cyhoeddi’r holiadur ar ddechrau 2019. Oherwydd mai nifer cyfyngedig o ymatebion a 
ddaeth i law roedd yn anodd gwneud dyfarniad.  Yn ystod cyfnodau cau ysgolion 
blaenorol, mae rhieni wedi bod yn amharod i ail-ymgysylltu â’r gwasanaeth yn syth ar 
ôl y digwyddiad a gall hyn fod wedi effeithio ar yr ymateb. 

 
4.9 O’r 7 Pennaeth a gysylltwyd â hwy a dderbyniodd ddisgyblion, bu i 5 Pennaeth 

ymateb i’r cais (Atodiad 2). Mae'r ymatebion hyn ond yn cynnwys 10 o'r 22 disgybl, 
gan nad yw'r ysgol sydd wedi derbyn i nifer uchaf o ddisgyblion heb ymateb i'r 
cais.Mae’n ymddangos bod cymysgedd o safbwyntiau am y gefnogaeth a gafwyd.  
Darparwyd yr un lefel o gymorth i’r 7 ysgol, ac mae’n anodd sefydlu pam fod 
gwahanol ganfyddiadau ynghylch yr un wybodaeth a dderbyniwyd. 

 



4.10 Mae’r ymateb gan y Pennaeth Dros Dro yn yr ysgol hefyd yn dangos i lefel o 
gefnogaeth a ddarparwyd iddynt yn ystod cyfnod anodd ac yn rhoi awgrymiadau ar 
gyfer y dyfodol. (Atodiad 3) 

 
 
4.10 Bydd yr wybodaeth a gafwyd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi digwyddiadau tebyg yn y 

dyfodol.   
 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  
 Roedd y penderfyniad yn rhan o adolygiad ehangach Rhuthun.  Mae hyn yn gysylltiedig 

â’r Cynllun Corfforaethol i barhau i foderneiddio ysgolion drwy raglen Ysgolion yr 21ain 
ganrif.  Mae’r arbedion wrth gau Ysgol Rhewl wedi cael eu defnyddio ar gyfer 
buddsoddi yn y rhaglen hwn. 

 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi’n uniongyrchol o'r adroddiad hwn. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
 

Nid yw’n berthnasol gan nad oes angen gwneud penderfyniad o'r adroddiad hwn. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 

Mae’r adroddiad yn cynnwys adborth gan ymgynghoriad gyda chyn rhieni a 
Phenaethiaid a gafodd eu heffeithio gan y cynnig. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi’n uniongyrchol o'r adroddiad hwn. 
 
10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 

 Nid yw’n berthnasol gan nad oes angen gwneud penderfyniad o'r adroddiad hwn. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

 Mae Adran 7.2.3 o Gyfansoddiad y Cyngor yn nodi y gall Craffu ystyried unrhyw fater 
sy'n effeithio ar ardal y Cyngor neu ei thrigolion, ac mae Adran 7.4.1 yn amlinellu 
pwerau Pwyllgorau Craffu o ran datblygu ac adolygu polisi, gan gynnwys dadansoddi 
effaith penderfyniadau. 

 Swyddog Cyswllt: 
 Swyddog Moderneiddio Addysg 
 Ffôn:  01824 712043 


