
Atodiad 1: 
 

Ysgol Llanaelhaearn  

Cymhariaeth y sefyllfa bresennol, a sefyllfa pe gwireddir y cynnig gyda ffactorau’r Strategaeth ‘Addysg 

Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd’ 

 Y sefyllfa bresennol Y sefyllfa wedi gwireddu’r cynnig 

Maint 

dosbarthiadau 

Un dosbarth o 3 disgybl ac un dosbarth o 5 

disgybl. 

Maint dosbarthiadau'r ysgol amgen yn 25 

disgybl ar gyfartaledd. 

Niferoedd 

disgyblion 

8 disgybl. 

Dengys rhagamcanion y bydd 5 disgybl 

erbyn 2022. 

Niferoedd presennol yr ysgol amgen yn 68 

disgybl (a 6 Meithrin). 

Dengys rhagamcanion 65 disgybl (+ 9 

Meithrin) erbyn 2022. 

Arweinyddiaeth 

a staffio 

Rhannu Pennaeth gyda dwy ysgol arall. Y 

Pennaeth yn treulio 1 diwrnod yr wythnos 

yn arwain Ysgol Llanaelhaearn. 

Athro llawn amser a chymhorthydd llawn 

amser. 

Yn ogystal â phennaeth llawn amser, mae gan 

yr ysgol amgen dri athro a phedwar 

cymhorthydd. 

Y Gymuned Disgyblion yn cael eu haddysgu mewn ysgol 

sydd yn ganolbwynt i weithgareddau 

cymunedol gan gyfoethogi profiadau a 

chyfleoedd i’r disgyblion. 

Disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol 

sydd yn ganolbwynt i weithgareddau 

cymunedol gan gyfoethogi profiadau a 

chyfleoedd i’r disgyblion, fel y sefyllfa 

bresennol 

Adnoddau 

Ariannol 

Costau o £17,051 y disgybl yn bresennol yn 

Ysgol Llanaelhaearn. Y cyfartaledd sirol ar 

gyfer yr un cyfnod yw £4,198 y disgybl. 

Costau o £4,296 y disgybl yn Ysgol Bro Plenydd 

ac felly yn rhesymoli cost fesul disgybl mewn 

ysgolion a fyddai’n lleihau’r amrediad mewn 

cost y disgybl i holl blant Gwynedd. 

Arbedion net arfaethedig rhwng £92,213 a 

£105,813, yn ddarostyngedig ar y niferoedd a 

fyddai’n derbyn cludiant am ddim i’w hysgol 

newydd. 

Yr Iaith 

Gymraeg 

Disgyblion yn cael eu haddysgu mewn ysgol 

cyfrwng Cymraeg 

Disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgol 

cyfrwng Cymraeg, fel y sefyllfa bresennol,  ac 

mewn ysgol ble mae defnydd cymdeithasol o’r 

Gymraeg yn gryf 

Ffactorau 

Daearyddol 

Disgyblion yn derbyn eu haddysg mewn 

ysgol o fewn pellter rhesymol i’w cartrefi. 

Byddai’r disgyblion yn parhau i dderbyn eu 

haddysg mewn ysgol o fewn pellter rhesymol 

i’w cartrefi ac yn derbyn cludiant yn unol â 

pholisi'r Cyngor.  

Byddai dalgylch Ysgol Bro Plenydd yn cynnwys 

dalgylch Ysgol Llanaelhaearn ar gyfer y dyfodol.  

Ffynonellau:  Cyfrifiad Ysgolion Medi 2019 

   Dyraniad Cyllideb Ysgolion Gwynedd 2020/21 


