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Ysgol Abersoch 

 

 



 

1 
 

 1 2 (a) 2 (b) 3 4 

 Status Quo Newid ystod oed Ysgol Abersoch o 3-8 oed i 
3-11 oed 

Newid ystod oed Ysgol Abersoch o 3-8 oed i 
3-9 oed 

Ffederaleiddio gydag ysgol gyfagos Ffederaleiddio gydag ysgol gyfagos gan 
leoli’r Cyfnod Sylfaen ar safle Ysgol 

Abersoch, a CA2 ar safle’r ysgol gyfagos 

Maint dosbarthiadau ac 
amrediad oedran 

Maint dosbarthiadau Ysgol 
Abersoch yn parhau yn fach – 1 
dosbarth o 10 (Medi 2020).  
 
Amrediad oedran hyd at 5 mlynedd 
yn parhau yn y dosbarth.  

Maint dosbarthiadau Ysgol Abersoch yn 
parhau yn fach – 1 dosbarth o 10 (Medi 
2020).  
 
Amrediad oedran hyd at 5 mlynedd yn 
parhau yn y dosbarth.  
 

Maint dosbarthiadau Ysgol Abersoch yn 
parhau yn fach – 1 dosbarth o 10 (Medi 
2020).  
 
Amrediad oedran hyd at 5 mlynedd yn 
parhau yn y dosbarth.  
 
 

Maint dosbarthiadau Ysgol Abersoch yn 
parhau yn fach – 1 dosbarth o 10 (Medi 
2020).  
 
Amrediad oedran hyd at 5 mlynedd yn 
parhau yn y dosbarth. 

Disgyblion yn cael eu haddysgu mewn 
dosbarthiadau o faint mwy hyfyw. 
 
Disgyblion yn cael eu haddysgu gyda mwy o 
blant o’r un grŵp oedran. 
 
Amrediad oedran hyd at 4 mlynedd yn y 
dosbarth CS a’r dosbarth CA2. 
 
 
 

Niferoedd Disgyblion Niferoedd isel yn parhau yn Ysgol 
Abersoch. 
 
32 o lefydd gweigion (76%) 
 
Rhagamcanion yr ysgol yn parhau i 
ymddangos yn fregus o ran 
niferoedd. 
 
Agorwyd Cylch Meithrin a Chylch Ti 
a Fi ar safle’r ysgol yn mis Chwefror 
2020, gallai hyn arwain at gynnydd 
yn niferoedd y disgyblion. 

Niferoedd isel yn parhau yn Ysgol Abersoch. 
 
32 o lefydd gweigion (76%) 
 
Rhagamcanion yr ysgol yn parhau i 
ymddangos yn fregus o ran niferoedd. 
 
Mae’n debygol y byddai ymestyn y 
ddarpariaeth hyd flwyddyn 6 yn arwain at 
gynnydd yn niferoedd disgyblion, ac o 
ganlyniad yn lleihau’r llefydd gweigion. 
 
Agorwyd Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi ar 
safle’r ysgol yn mis Chwefror 2020, gallai hyn 
arwain at gynnydd yn niferoedd y disgyblion. 

Niferoedd isel yn parhau yn Ysgol Abersoch. 
 
32 o lefydd gweigion (76%) 
 
Rhagamcanion yr ysgol yn parhau i 
ymddangos yn fregus o ran niferoedd. 
 

Mae’n debygol y byddai ymestyn y 
ddarpariaeth hyd flwyddyn 4 yn arwain at 
gynnydd yn niferoedd disgyblion, ac o 
ganlyniad yn lleihau’r llefydd gwegion, ond 
nid cymaint ag opsiwn 2 (a). 
 

Agorwyd Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi ar 
safle’r ysgol yn mis Chwefror 2020, gallai hyn 
arwain at gynnydd yn niferoedd y disgyblion. 

Niferoedd isel yn parhau yn Ysgol Abersoch. 
 
32 o lefydd gweigion (76%) 
 
Rhagamcanion yr ysgol yn parhau i 
ymddangos yn fregus o ran niferoedd. 
 
Agorwyd Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi ar 
safle’r ysgol yn mis Chwefror 2020, gallai hyn 
arwain at gynnydd yn niferoedd y disgyblion. 

Niferoedd disgyblion yr ysgol yn debygol o 
gynyddu gan mai Ysgol Abersoch fyddai’r  
darparwr addysg CS ar gyfer disgyblion 
dalgylch y 2 ysgol. 
 
Byddai cyfyngu’r ysgol gyfagos i ddarparu 
addysg ar gyfer disgyblion CA2 yn unig yn 
arwain at leihad yn niferoedd disgyblion CS yr 
ysgol honno.  
 
Agorwyd Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi ar 
safle’r ysgol yn mis Chwefror 2020, gallai hyn 
arwain at gynnydd yn niferoedd y disgyblion. 

Arweinyddiaeth a Staffio Dim newid yn amser digyswllt y 
pennaeth. 
 
 
 

Dim newid yn amser di-gyswllt y pennaeth.  
 
 

Dim newid yn amser digyswllt y pennaeth. 
 
 

Cyfleodd i rannu staff a rhannu arbenigeddau 
ar draws yr ysgolion. Cyfleoedd i gydweithio 
ar faterion cwricwlaidd a datblygu cynlluniau 
ar y cyd.  

Cyfleodd i rannu staff a rhannu arbenigeddau 
ar draws yr ysgolion. Cyfleoedd i gydweithio 
ar faterion cwricwlaidd a datblygu cynlluniau 
ar y cyd.  

Y Gymuned Parhad ym mhresenoldeb yr ysgol – 
golygu na fyddai unrhyw effaith ar y 
berthynas rhwng yr ysgol a’r 
gymuned leol. 
 
Ansicrwydd yn parhau ynglŷn â 
chynaladwyedd hir dymor yr ysgol. 
 
Canran uchel o ddisgyblion dalgylch 
Ysgol Abersoch eisoes yn mynychu 
ysgolion all-dalgylch. 

Parhad ym mhresenoldeb yr ysgol – golygu na 
fyddai unrhyw effaith ar y berthynas rhwng yr 
ysgol a’r gymuned leol. 
 
Os na fyddai’r niferoedd yn cynyddu, byddai’r 
ansicrwydd yn parhau ynglŷn â 
chynaladwyedd hir dymor yr ysgol. 
 
Canran uchel o ddisgyblion dalgylch Ysgol 
Abersoch eisoes yn mynychu ysgolion all-
dalgylch. 

Parhad ym mhresenoldeb yr ysgol – golygu na 
fyddai unrhyw effaith ar y berthynas rhwng yr 
ysgol a’r gymuned leol. 
 
Os na fyddai’r niferoedd yn cynyddu, byddai’r 
ansicrwydd yn parhau ynglŷn â 
chynaladwyedd hir dymor yr ysgol. 
 
Canran uchel o ddisgyblion dalgylch Ysgol 
Abersoch eisoes yn mynychu ysgolion all-
dalgylch. 

Parhad ym mhresenoldeb yr ysgol – golygu na 
fyddai’n effeithio ar y berthynas rhwng yr 
ysgol a’r gymuned leol. 
 
Ansicrwydd yn parhau ynglŷn â 
chynaladwyedd hir dymor yr ysgol. 
 
Canran uchel o ddisgyblion dalgylch Ysgol 
Abersoch eisoes yn mynychu ysgolion all-
dalgylch. 

Parhad ym mhresenoldeb yr ysgol – golygu na 
fyddai unrhyw effaith ar y berthynas rhwng yr 
ysgol a’r gymuned leol. 
 
 

Adnoddau Ariannol Ysgol Abersoch yn parhau’n 
anghynaladwy yn ariannol ac yn 
derbyn dyraniad gwarchodaeth 
ychwanegol (£52,582 yn 2020-21) 
gan yr awdurdod i sicrhau lefelau 
staffio priodol.   
Cyfartaledd cost y disgybl yn 
parhau’n uchel, £17,404, dros 
bedair gwaith yn uwch na’r 
cyfartaledd sirol, a’r uchaf yn y sir. 

Ysgol Abersoch yn parhau’n anghynaladwy yn 
ariannol ac yn derbyn dyraniad gwarchodaeth 
ychwanegol (£52,582 yn 2020-21) gan yr 
awdurdod i sicrhau lefelau staffio priodol.   
Cyfartaledd cost y disgybl yn parhau’n uchel, 
£17,404, dros bedair gwaith yn uwch na’r 
cyfartaledd sirol, a’r uchaf yn y sir. 
  
Pe byddai’r niferoedd yn cynyddu, byddai’n 
arwain at leihad yng nghost y disgybl.  

Ysgol Abersoch yn parhau’n anghynaladwy yn 
ariannol ac yn derbyn dyraniad gwarchodaeth 
ychwanegol (£52,582 yn 2020-21) gan yr 
awdurdod i sicrhau lefelau staffio priodol.   
Cyfartaledd cost y disgybl yn parhau’n uchel, 
£17,404, dros bedair gwaith yn uwch na’r 
cyfartaledd sirol, a’r uchaf yn y sir. 
  
Pe byddai’r niferoedd yn cynyddu, byddai’n 
arwain at leihad yng nghost y disgybl.  

Ysgol Abersoch yn parhau’n anghynaladwy yn 
ariannol ac yn derbyn dyraniad gwarchodaeth 
ychwanegol (£52,582 yn 2020-21) gan yr 
awdurdod i sicrhau lefelau staffio priodol.   
Cyfartaledd cost y disgybl yn parhau’n uchel, 
£17,404, dros bedair gwaith yn uwch na’r 
cyfartaledd sirol, a’r uchaf yn y sir. 
  

Cyfle i rannu adnoddau a chyfle i ddefnyddio 
cyllidebau ar draws ysgolion y ffederasiwn.  
 

Ysgol Abersoch yn parhau’n anghynaladwy yn 
ariannol ac yn derbyn dyraniad gwarchodaeth 
ychwanegol (£52,582 yn 2020-21) gan yr 
awdurdod i sicrhau lefelau staffio priodol.   
  
Cost y disgybl yn debygol o barhau i fod yn 
uchel. 
 
Cyfle i rannu adnoddau a chyfle i ddefnyddio 
cyllidebau ar draws ysgolion y ffederasiwn.  

Allwedd  
Ffont Glas– Manteision 

Ffont Coch – 
Anfanteision  
Ffont Du – Ffeithiau / 
Sylwadau 
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Yn sgil agor Cylch Meithrin a Chylch 
Ti a Fi ar safle Ysgol Abersoch, mae 
potensial i gynhyrchu incwm drwy 
godi ffi ar y darparwyr gofal plant 
am y defnydd o’r ysgol.  
 

 
Yn sgil agor Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi ar 
safle Ysgol Abersoch, mae potensial i 
gynhyrchu incwm drwy godi ffi ar y darparwyr 
gofal plant am y defnydd o’r ysgol.  
 

 
Yn sgil agor Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi ar 
safle Ysgol Abersoch, mae potensial i 
gynhyrchu incwm drwy godi ffi ar y darparwyr 
gofal plant am y defnydd o’r ysgol.  
 

Byddai unrhyw arbediad rheolaethol fyddai’n 
deillio o’r trefniant yn cael ei gadw gan yr 
ysgolion i redeg y ffederasiwn. 
 

Yn sgil agor Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi ar 
safle Ysgol Abersoch, mae potensial i 
gynhyrchu incwm drwy godi ffi ar y darparwyr 
gofal plant am y defnydd o’r ysgol.   

 
Pe byddai’r niferoedd yn cynyddu, byddai’n 
arwain at leihad yng nghost y disgybl. 
 
Byddai unrhyw arbediad rheolaethol fyddai’n 
deillio o’r trefniant yn cael ei gadw gan yr 
ysgolion i redeg y ffederasiwn. 
 
Yn sgil agor Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi ar 
safle Ysgol Abersoch, mae potensial i 
gynhyrchu incwm drwy godi ffi ar y darparwyr 
gofal plant am y defnydd o’r ysgol.  

Yr Iaith Gymraeg Dim newid yn y sefyllfa ieithyddol. 
 
Addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau 
ym mhentref Abersoch – parhau i 
hybu a hwyluso’r defnydd o’r 
Gymraeg yn lleol/ o fewn y 
gymuned. 

Dim newid yn y sefyllfa ieithyddol. 
 
Addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau ym 
mhentref Abersoch – parhau i hybu a 
hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn lleol/ o 
fewn y gymuned. 

Dim newid yn y sefyllfa ieithyddol. 
 
Addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau ym 
mhentref Abersoch – parhau i hybu a 
hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn lleol/ o 
fewn y gymuned. 

Dim newid yn y sefyllfa ieithyddol. 
 

Addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau ym 
mhentref Abersoch – parhau i hybu a 
hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn lleol/ o 
fewn y gymuned. 

Dim newid yn y sefyllfa ieithyddol. 
 

Addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau ym 
mhentref Abersoch – parhau i hybu a 
hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn lleol/ o 
fewn y gymuned. 

Ffactorau Daearyddol Dim newid.  
 
Ysgol o fewn pellter cerdded o 
gartref mwyafrif o ddisgyblion 
dalgylch Ysgol Abersoch. 

Dim newid.  
 
Ysgol o fewn pellter cerdded o gartref 
mwyafrif o ddisgyblion dalgylch Ysgol 
Abersoch. 

Dim newid.  
 
Ysgol o fewn pellter cerdded o gartref 
mwyafrif o ddisgyblion dalgylch Ysgol 
Abersoch. 

Dim newid.  
 
Ysgol o fewn pellter cerdded o gartref 
mwyafrif o ddisgyblion dalgylch Ysgol 
Abersoch. 

Dim newid i ddisgyblion y CS. 
 

Ysgol yn parhau i fod o fewn pellter cerdded 
o’r cartref i mwyafrif o ddisgyblion CS 
dalgylch Ysgol Abersoch. 
 

Byddai’n rhaid i rai disgyblion deithio 
ymhellach i’r ysgol nac y gwnaent ar hyn o 
bryd – angen ystyried yr effaith amgylcheddol 
fyddai’n deillio o hyn. 

 Ystyriaethau pellach 
 
 

  Dim torri ar draws darpariaeth CA2 yr ysgol – 
gall arwain at well parhad o’r cwricwlwm gan 
fod yr ysgol yn cynnig addysgu 2 gyfnod 
cyflawn (CS + CA2). 
 
Ystod oed yr ysgol yn gyson gyda’r mwyafrif o 
ysgolion cynradd y sir.  
 
Ni fyddai’r adeilad/safle presennol, heb 
addasiadau yn addas ar gyfer cynnydd mawr 
yn niferoedd y disgyblion. 

Ni fyddai ystod oed yr ysgol yn gyson gyda’r 
mwyafrif o ysgolion cynradd y sir.  
 
Ni fyddai’r adeilad/safle presennol, heb 
addasiadau yn addas ar gyfer cynnydd mawr 
yn niferoedd y disgyblion. 
 

Ffederasiwn yn fodel sy’n ddibynnol ar 
barodrwydd ysgolion eraill i ymuno â’r 
trefniant i gyd-weithio. 

Ffederasiwn yn fodel sy’n ddibynnol ar 
barodrwydd ysgolion eraill i ymuno â’r 
trefniant i gyd-weithio. 
 
Posibilrwydd y byddai angen cynnal proses 
statudol i newid ystod oed yr ysgolion 
fyddai’n rhan o’r ffederasiwn.  
 
Posib y byddai’n arwain at ostyngiad yn 
niferoedd yr ysgol gyfagos, gan y byddai’n ei 
chyfyngu i ddarparu addysg CA2 yn unig.  

Rhai sylwadau gan aelodau’r 
PAY 

Gall dosbarthiadau bychain fod yn 
fantais. 
 
Potensial i’r niferoedd gynyddu 
trwy fenter tai lleol. 
 
Cyfleoedd parhaus i gryfhau’r 
Gymraeg yn yr ysgol a’r gymuned.  
 
Dyfarnwyd Gwobr Aur Siarter Iaith 
Gwynedd i Ysgol Abersoch  

Gall dosbarthiadau bychain fod yn fantais. 
  
Dyfarnwyd Gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd i 
Ysgol Abersoch 

Gall dosbarthiadau bychain fod yn fantais. 
 
Disgyblion yn cael yr opsiwn i barhau i gael eu 
haddysgu am flwyddyn ychwanegol yn Ysgol 
Abersoch. 
 
Dyfarnwyd Gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd i 
Ysgol Abersoch 

Gall dosbarthiadau bychain fod yn fantais. 
  
Pryder am ddiffyg cynrychiolaeth lawn o’r 
cymunedau ar y corff llywodraethu ffederal. 
 
Dyfarnwyd Gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd i 
Ysgol Abersoch 

Pryder am ddiffyg cynrychiolaeth lawn o’r 
cymunedau ar y corff llywodraethu ffederal. 
  
Gall dosbarthiadau rhy fawr o ran niferoedd 
disgyblion fod yn anfanteisiol - ond, onid yw’n 
wir y byddai lle i ddau ddosbarth CS yn Ysgol 
Abersoch a thri dosbarth CA2 yn Ysgol Sarn 
Bach? 
 
Gallasai’r newid arwain at rieni’n dewis 
peidio ag anfon eu plant i’r ysgol. 
 
Dyfarnwyd Gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd i 
Ysgol Abersoch 
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 5 6 7 8 (a) 8 (b) 

 Ffederaleiddio gydag ysgolion cyfagos gan 
leoli’r Cyfnod Sylfaen + Blwyddyn 3 a 4 + 
Blwyddyn 5 a 6 ar safle 3 ysgol wahanol 

Cau Ysgol Abersoch a chynnig lle i’r 
disgyblion mewn ysgol amgen 

Lleoli canolfan iaith ar safle Ysgol 
Abersoch 

Sefydlu Cylch Meithrin yn Ysgol Abersoch Newid ystod oed Ysgol Abersoch o 3-8 oed i 
3-9 oed + sefydlu Cylch Meithrin Ysgol 

Abersoch 

Maint dosbarthiadau ac 
amrediad oedran 

Disgyblion yn cael eu haddysgu mewn 
dosbarthiadau o faint mwy hyfyw. 
 
Disgyblion yn cael eu haddysgu gyda mwy o 
blant o’r un grŵp oedran. 
 
 

Disgyblion yn cael eu haddysgu mewn 
dosbarthiadau o faint mwy hyfyw. 
 
Disgyblion yn cael eu haddysgu gyda 
mwy o blant o’r un grŵp oedran. 
 
Amrediad oedran hyd at 4 mlynedd yn y 
dosbarth CS + dosbarth CA2. 

Maint dosbarthiadau Ysgol Abersoch 
yn parhau yn fach – dosbarth o 10 
(Medi 2020).  
 
Amrediad oedran hyd at 5 mlynedd 
yn parhau yn y dosbarth. 

Maint dosbarthiadau Ysgol Abersoch yn 
parhau yn fach – dosbarth o 10 (Medi 2020).  
 
Amrediad oedran hyd at 5 mlynedd yn 
parhau yn y dosbarth. 

Maint dosbarthiadau Ysgol Abersoch yn 
parhau yn fach – dosbarth o 10 (Medi 2020).  
 
Amrediad oedran hyd at 5 mlynedd yn 
parhau yn y dosbarth.  
 
 

Niferoedd Disgyblion Niferoedd disgyblion yr ysgol yn debygol o 
gynyddu gan mai Ysgol Abersoch fyddai’r  
darparwr addysg CS disgyblion  dalgylch y 3 
ysgol  
 
Byddai cyfyngu’r ysgolion cyfagos i ddarparu 
addysg ar gyfer disgyblion 3 a 4 + 5 a 6  yn unig 
yn arwain at leihad yn niferoedd disgyblion yr 
ysgolion hynny. 
 
Agorwyd Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi ar safle’r 
ysgol yn mis Chwefror 2020, gallai hyn arwain at 
gynnydd yn niferoedd y disgyblion. 

Niferoedd disgyblion yr ysgol fyddai’n 
darparu addysg ar gyfer yr ardal yn fwy 
cadarn a chynaliadwy i’r dyfodol.  
 
Lleihad yng nghanran y llefydd gweigion 
yn yr ardal. 

Niferoedd isel yn parhau yn Ysgol 
Abersoch. 
 
Rhagamcanion yr ysgol yn parhau i 
ymddangos yn fregus o ran 
niferoedd. 
 
Agorwyd Cylch Meithrin a Chylch Ti a 
Fi ar safle’r ysgol yn mis Chwefror 
2020, gallai hyn arwain at gynnydd 
yn niferoedd y disgyblion. 
  

Niferoedd isel yn parhau yn Ysgol Abersoch. 
 
32 o lefydd gweigion (76%) 
 
Rhagamcanion yr ysgol yn parhau i 
ymddangos yn fregus o ran niferoedd. 
 
Agorwyd Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi ar 
safle’r ysgol yn mis Chwefror 2020, gallai 
hyn arwain at gynnydd yn niferoedd y 
disgyblion. 

Niferoedd isel yn parhau yn Ysgol Abersoch. 
 
32 o lefydd gweigion (76%) 
 
Rhagamcanion yr ysgol yn parhau i 
ymddangos yn fregus o ran niferoedd. 
 

Mae’n debygol y byddai ymestyn y 
ddarpariaeth hyd flwyddyn 4 yn arwain at 
gynnydd yn niferoedd disgyblion, ac o 
ganlyniad yn lleihau’r llefydd gwegion, ond 
nid cymaint ag opsiwn 2 (a). 
 

Agorwyd Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi ar 
safle’r ysgol yn mis Chwefror 2020, gallai 
hyn arwain at gynnydd yn niferoedd y 
disgyblion. 

Arweinyddiaeth a Staffio Cyfleodd i rannu staff a rhannu arbenigeddau ar 
draws yr ysgolion. Cyfleoedd i gydweithio ar 
faterion cwricwlaidd a datblygu cynlluniau ar y 
cyd.  

Diswyddiadau staff.  Dim newid i amser digyswllt y 
pennaeth. 

Dim newid i amser digyswllt y pennaeth. Dim newid i amser digyswllt y pennaeth. 

Y Gymuned Parhad ym mhresenoldeb yr ysgol – golygu na 
fyddai unrhyw effaith ar y berthynas rhwng yr 
ysgol a’r gymuned leol. 
 
 

Colli presenoldeb ysgol ym mhentref 
Abersoch 
 
Noder fod canran uchel o ddisgyblion 
dalgylch Ysgol Abersoch eisoes yn 
mynychu ysgolion all-dalgylch, felly mae 
cyswllt rhwng yr ysgolion cyfagos a’r 
gymuned yn Abersoch eisoes yn bodoli. 

Parhad ym mhresenoldeb yr ysgol – 
golygu na fyddai unrhyw effaith ar y 
berthynas rhwng yr ysgol a’r 
gymuned leol. 
 

Os na fyddai’r niferoedd yn cynyddu, 
byddai’r ansicrwydd yn parhau 
ynglŷn â chynaladwyedd hir dymor 
yr ysgol. 
 

Canran uchel o ddisgyblion dalgylch 
Ysgol Abersoch eisoes yn mynychu 
ysgolion all-dalgylch. 

Parhad ym mhresenoldeb yr ysgol – golygu 
na fyddai unrhyw effaith ar y berthynas 
rhwng yr ysgol a’r gymuned leol. 
 

Os na fyddai’r niferoedd yn cynyddu, 
byddai’r ansicrwydd yn parhau ynglŷn â 
chynaladwyedd hir dymor yr ysgol. 
 

Canran uchel o ddisgyblion dalgylch Ysgol 
Abersoch eisoes yn mynychu ysgolion all-
dalgylch. 

Parhad ym mhresenoldeb yr ysgol – golygu 
na fyddai unrhyw effaith ar y berthynas 
rhwng yr ysgol a’r gymuned leol. 
 

Os na fyddai’r niferoedd yn cynyddu, 
byddai’r ansicrwydd yn parhau ynglŷn â 
chynaladwyedd hir dymor yr ysgol. 
 

Canran uchel o ddisgyblion dalgylch Ysgol 
Abersoch eisoes yn mynychu ysgolion all-
dalgylch. 

Adnoddau Ariannol Cyfle i rannu adnoddau a chyfle i ddefnyddio 
cyllidebau ar draws ysgolion y ffederasiwn.  
 
Pe byddai’r niferoedd yn cynyddu, byddai’n 
arwain at leihad yng nghost y disgybl. 
 
Byddai unrhyw arbediad rheolaethol fyddai’n 
deillio o’r trefniant yn cael ei gadw gan yr 
ysgolion i redeg y ffederasiwn. 
 
Yn sgil agor Cylch Meithrin a Chylch Ti a Fi ar 
safle Ysgol Abersoch, mae potensial i gynhyrchu 

Gall arwain at gynnydd yng nghostau 
cludiant i’r awdurdod (os yw’r ysgol 
amgen fwy na 2 filltir o gartrefi’r 
disgyblion)  
 
Ni fyddai’r ysgol yn parhau yn y rhwyd 
diogelu staffio. 
 
Cost y disgybl o addysgu yn agosach at y 
cyfartaledd sirol.  
  

Ysgol Abersoch yn parhau’n 
anghynaladwy yn ariannol ac yn 
derbyn dyraniad gwarchodaeth 
ychwanegol (£52,582 yn 2020-21) 
gan yr awdurdod i sicrhau lefelau 
staffio priodol.   
Cyfartaledd cost y disgybl yn 
parhau’n uchel, £17,404, dros bedair 
gwaith yn uwch na’r cyfartaledd 
sirol, a’r uchaf yn y sir. 
Ni fyddai gweithredu’r opsiwn yn 
cynhyrchu incwm i’r ysgol o 
safbwynt y ganolfan iaith. 

Potensial i gynhyrchu incwm drwy godi ffi ar 
y darparwyr gofal plant.  
 
Ysgol Abersoch yn parhau’n anghynaladwy 
yn ariannol ac yn derbyn dyraniad 
gwarchodaeth ychwanegol (£52,582 yn 
2020-21) gan yr awdurdod i sicrhau lefelau 
staffio priodol.   
Cyfartaledd cost y disgybl yn parhau’n uchel, 
£17,404, dros bedair gwaith yn uwch na’r 
cyfartaledd sirol, a’r uchaf yn y sir. 
  

Potensial i gynhyrchu incwm drwy godi ffi ar 
y darparwyr gofal plant.  
 
Ysgol Abersoch yn parhau’n anghynaladwy 
yn ariannol ac yn derbyn dyraniad 
gwarchodaeth ychwanegol (£52,582 yn 
2020-21) gan yr awdurdod i sicrhau lefelau 
staffio priodol.   
Cyfartaledd cost y disgybl yn parhau’n uchel, 
£17,404, dros bedair gwaith yn uwch na’r 
cyfartaledd sirol, a’r uchaf yn y sir. 
  



 

4 
 

incwm drwy godi ffi ar y darparwyr gofal plant 
am y defnydd o’r ysgol. 
 

Posib y byddai’r 3 ysgol angen dyraniad 
ychwanegol er mwyn sicrhau lefelau staffio 
priodol.  

 

Yn sgil agor Cylch Meithrin a Chylch 
Ti a Fi ar safle Ysgol Abersoch, mae 
potensial i gynhyrchu incwm drwy 
godi ffi ar y darparwyr gofal plant am 
eu defnydd o’r ysgol.  
 

Pe byddai’r niferoedd yn cynyddu, 
byddai’n arwain at leihad yng nghost 
y disgybl. 

Pe byddai’r niferoedd yn cynyddu, byddai’n 
arwain at leihad yng nghost y disgybl. 
 

Pe byddai’r niferoedd yn cynyddu, byddai’n 
arwain at leihad yng nghost y disgybl. 
 

Yr Iaith Gymraeg Dim newid yn y sefyllfa ieithyddol. 
 
Addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau ym 
mhentref Abersoch – parhau i hybu a hwyluso’r 
defnydd o’r Gymraeg yn lleol/ o fewn y 
gymuned. 

Colli darpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg ym mhentref Abersoch. 
 
Darpariaeth addysg Cymraeg cyffelyb yn 
cael ei gynnig yn yr ysgol amgen. 

Dim newid yn y sefyllfa ieithyddol. 
 
Addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau 
ym mhentref Abersoch – parhau i 
hybu a hwyluso’r defnydd o’r 
Gymraeg yn lleol/ o fewn y 
gymuned. 

Dim newid yn y sefyllfa ieithyddol. 
 
Addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau ym 
mhentref Abersoch – parhau i hybu a 
hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn lleol/ o 
fewn y gymuned. 

Dim newid yn y sefyllfa ieithyddol. 
 
Addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau ym 
mhentref Abersoch – parhau i hybu a 
hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn lleol/ o 
fewn y gymuned. 

Ffactorau Daearyddol Dim newid i ddisgyblion y CS.  
 

Ysgol yn parhau i fod o fewn pellter cerdded o’r 
cartref i mwyafrif o ddisgyblion CS dalgylch Ysgol 
Abersoch. 
 

Byddai’n rhaid i rai disgyblion deithio ymhellach 
i’r ysgol nac y gwnaent ar hyn o bryd – angen 
ystyried yr effaith amgylcheddol fyddai’n deillio 
o hyn. 
 

Ni fydd unrhyw ddisgybl yn yr ardal yn 
teithio pellter afresymol i’r ysgol. 
 
Byddai’n rhaid i rai disgyblion deithio 
ymhellach i’r ysgol nac y gwnaent ar hyn 
o bryd – angen ystyried yr effaith 
amgylcheddol fyddai’n deillio o hyn.  

Dim newid.  
 
Ysgol o fewn pellter cerdded o 
gartref mwyafrif o ddisgyblion 
dalgylch Ysgol Abersoch. 

Dim newid.  
 
Ysgol o fewn pellter cerdded o gartref 
mwyafrif o ddisgyblion dalgylch Ysgol 
Abersoch. 

Dim newid.  
 
Ysgol o fewn pellter cerdded o gartref 
mwyafrif o ddisgyblion dalgylch Ysgol 
Abersoch. 

 Ystyriaethau pellach 
 
 

Ffederasiwn yn fodel sy’n ddibynnol ar 
barodrwydd ysgolion eraill i ymuno â’r trefniant 
i gyd-weithio. 
 

Nid yw’n bosib ffederaleiddio ysgolion sydd â 
statws cyfreithiol gwahanol.  
 

Posibilrwydd y byddai angen cynnal proses 
statudol i newid ystod oed yr ysgolion fyddai’n 
rhan o’r ffederasiwn. 
 

Posib y byddai’n arwain at ostyngiad yn 
niferoedd yr ysgolion cyfagos, gan y byddai’n eu 
cyfyngu i ddarparu addysg CA2 yn unig. 
 

Disgyblion yn trosglwyddo 3 gwaith yn ystod eu 
cyfnod yn yr ysgol gynradd.  

 Aberthu gofod dysgu er mwyn 
lleoli’r ganolfan.  
 

Pryderon ynglŷn â’r diffyg galw am 
ddarpariaeth canolfan iaith 
ychwanegol yn yr ardal. 

Aberthu gofod dysgu er mwyn lleoli’r Cylch 
Meithrin.  
 

Aberthu gofod dysgu er mwyn lleoli’r Cylch 
Meithrin.  
 

Rhai sylwadau gan 
aelodau’r PAY 

Pryder am ddiffyg cynrychiolaeth lawn o’r 
cymunedau ar y corff llywodraethu ffederal. 
  
Gall dosbarthiadau rhy fawr o ran niferoedd 
disgyblion fod yn anfanteisiol. 
 
Gallasai’r newid arwain at rieni’n dewis peidio 
ag anfon eu plant i’r ysgol. 
 
Dyfarnwyd Gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd i 
Ysgol Abersoch 

Bydd cau’r ysgol yn arwain at gau Cylch 
Meithrin, Ti a Fi, Cangen o’r Urdd, Clwb 
Crefft Hunaniaith a phob menter 

gymunedol arall mae'r ysgol yn 
ymwneud â hi gan gynnwys: 

 defnyddio'r gwasanaeth bws  i’r 
Ganolfan Hamdden yn wythnosol 
(pryna'r plant eu tocynnau eu hunain, 
dysgu sut i drin arian, defnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus) 

 beirniadu cystadlaethau addurno 
ffenestri siopau/busnesau ar gyfer y 
Nadolig a Gŵyl Ddewi 

 cyngherddau Nadolig a Gŵyl Ddewi 

 canu ym moreau Paned Gwener Age 
Cymru, siopau lleol a mudiadau eraill  

 ymweliadau â'r traeth 

Gall dosbarthiadau bychain fod yn 
fantais. 
  
Dyfarnwyd Gwobr Aur Siarter Iaith 
Gwynedd i Ysgol Abersoch 

Gall dosbarthiadau bychain fod yn fantais. 
 
Dyfarnwyd Gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd 
i Ysgol Abersoch 

Gall dosbarthiadau bychain fod yn fantais. 
 
Dyfarnwyd Gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd 
i Ysgol Abersoch 
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 a llawer mwy! 
 

Y Gymuned: 
Nid oes gan ysgolion cyfagos 
bresenoldeb arwyddocaol na chyswllt â 
chymuned leol Abersoch. 
Nid yw'n bosibl efelychu cyfraniad y 
gymuned os nad yw'r ysgol wedi'i lleoli 
yn y pentref, e.e. cost trafnidiaeth o ran 
yr effaith ar arian ac amgylchedd yn 
erbyn cerdded 
 

Effaith ar gyswllt dyddiol â rhieni wrth i 
bob plentyn gael ei ollwng a'i gasglu yn 
Ysgol Abersoch y hytrach na dal bws, 
gan ganiatáu ar gyfer cyfathrebu a 
datblygu parhaus amhrisiadwy a 
hanfodol, yn annog dysgwyr Cymru i 
wella eu Cymraeg. 
 

Yr Iaith Gymraeg: 
Byddai colli addysg cyfrwng Cymraeg yn 
Abersoch a'r  gymuned ehangach yn 
effeithio ar ddefnydd o'r Gymraeg fel 
iaith fyw a gwaith (gweler Atodiad 
Hunaniaith Gwynedd – Cynllun 
Gweithredu Hyrwyddo’r Gymraeg yn 
Abersoch). 
 

Colli bod yn rhan o weithgareddau 
megis Shwmae Su’mae i ddosbarthu 
taflenni i’r siopau/ busnesau 

 

 


