
Atodiad 3: Sylwadau gan y Pennaeth Dros Dro yn Ysgol Rhewl 

 

C1. Yn ystod tymor yr Haf, a gawsoch chi ddigon o gymorth yn eich rôl gan yr adran Gwasanaeth 

Addysg a Phlant?  

A1. Yn bersonol, oherwydd dibynadwyedd, ymroddiad, empathi a phroffesiynoldeb a ddangoswyd 

yn ystod y cyfnod hwn, cafodd effaith gadarnhaol ar ein hyder ac ymddiriedolaeth y bydd yr ysgol yn 

parhau i fod mewn dwylo diogel, ac mi wnaeth y broses fod yn haws drwy fod yn onest wrth 

ddarparu atebion a'n hysbysu.  

C2. A oedd cymorth ac ymgysylltiad digonol i ddisgyblion a’u rhieni gan Benaethiaid ysgolion a oedd 

yn derbyn disgyblion o Ysgol Rhewl? 

A1. Nid oedd hyn yn gyson drwy gydol y clwstwr, roedd rhai penaethiaid yn ymdrechu i ddod i 

adnabod y disgyblion, a'u gwneud hwy a'u teuluoedd a'r staff deimlo eu bod yn cael eu 

gwerthfawrogi. Mae sefydliadau clwstwr gyda llawer mwy o strwythur yn y broses trosglwyddo 

rhwng sectorau cynradd ac uwchradd, ac mewn gwirionedd maent yn dechrau yn gynt yn y flwyddyn 

academaidd.  

Argymhelliad arall – Er budd y disgyblion, rhieni, staff, Awdurdod Lleol ac i ddangos trugaredd a 

pharch at unrhyw un sydd yn mynd drwy'r profiad hwn, cydweithio’n well ac angen trefnu, 

cadarnhau a chadw at weithgareddau addysgeg o fewn anghenion clwstwr, roedd hyn yn lleihau 

problemau gyda straen a phryder, gan gefnogi amgylchedd ddysgu cadarnhaol – y plant yn dod yn 

gyntaf! 

 

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

ganlyniad i gau ysgolion? 

A1. Ni fyddwn wedi gallu gofyn neu ddisgwyl mwy gan y tîm Gwasanaethau Addysg a Phlant. Fodd 

bynnag, roedd cwestiynau yn codi’n aml gan rieni a staff a oedd yn cael eu rhoi ymlaen, ond roedd 

problem gyda’r ymateb gan roedd rhaid i A ofyn wrth B, a wedyn gofyn i C am ateb. 
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