
Atodiad 2: Sylwadau a ddaeth i law gan ysgolion sy’n derbyn disgyblion. 

C1. Yn ystod tymor yr Haf, a gawsoch chi gyfleoedd a chymorth digonol i ymgysylltu â disgyblion a'u 

teuluoedd?  

 

 Rwy’n credu ein bod wedi cael.  

 Cafodd y disgyblion gyfle i fynychu diwrnod pontio a bu i rieni ymweld yn ystod y flwyddyn. 

 Do. Cefais fy ngwahodd i Ysgol Rhewl i gwrdd â disgyblion ac i gael trafodaeth gyda’r 

athrawon. Yn ystod yr ymweliad, roedd aelod o staff allanol yn cefnogi disgybl yn bresennol. 

Roedd y cyfle hwn i ymgysylltu yn ddefnyddiol iawn. 

 Hyd y gwn i, ni chawsom unrhyw gyfle i gysylltu â theulu ar wahân i’r diwrnod blasu y 

gwnaethom gynnig i’r plentyn a ddaeth atom ni. 

 
 
C2. A gawsoch wybodaeth ddigonol gan Ysgol Rhewl ynghylch pob disgybl unigol?  

 

 Dim felly, ond dim mwy na llai na’r plant eraill pan maent yn dod i’r ysgol.  

 Ni chafwyd gwybodaeth gan Ysgol Rhewl. 

 Cafodd yr ysgol ffeil ar gyfer pob plentyn. Roedd y rhain yn ddefnyddiol iawn.  

 Ni chefais unrhyw wybodaeth o gwbl gan Ysgol Rhewl ynghylch y plentyn a ddaeth i fy 

nosbarth. 

 Do – cafodd yr ysgol ffeil y disgybl. 

 (Sylwer: Yn dilyn ymatebion gan yr ysgolion yn nodi na dderbyniwyd unrhyw wybodaeth, 

gwnaethpwyd wiriadau pellach gyda’r ysgolion perthnasol, a chafwyd gadarnhad bod yr holl ffeiliau 

wedi cael eu derbyn). 

 

C3. A oes unrhyw wersi y gellir eu dysgu gan y Gwasanaethau Addysg a Phlant wrth gefnogi 

disgyblion wrth drosglwyddo o un ysgol i un arall o ganlyniad i gau ysgolion?  

 

 Efallai y byddai’n syniad i’r pennaeth sy’n derbyn fynd allan i’r ysgol i ymweld â disgyblion a 

rhieni yn y sefyllfa gyfredol cyn iddynt symud drosodd.  

 Mae angen sicrhau bod yr ysgolion sydd yn cau yn cael anogaeth a’r amser i drosglwyddo 

unrhyw wybodaeth.  

 Roeddwn i’n credu bod y trefniadau’n ddigonol.  

 Roedd y plentyn a ddaeth ataf yn teimlo’n drist iawn bod yr ysgol yn cau ac mae dal yn 

teimlo'n gryf am y peth. Nid wyf yn credu roedd digon o gefnogaeth wedi’i roi cyn i’r ysgol 

gau. Byddwn wedi gwerthfawrogi rhyw sgoriau asesu blaenorol a/ neu lyfrau o Ysgol Rhewl i 

weld ble roedd y plentyn yn dechrau. 
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