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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i: Pwyllgor Gwaith 
 

Dyddiad: 16 Medi, 2019 
 

Pwnc: Ffederaleiddio Ysgol Goronwy Owen ac Ysgol Moelfre 
 

Aelod(au) Portffolio: Cynghorydd R. Meirion Jones 
 

Pennaeth Gwasanaeth: Mr Rhys Howard Hughes 
 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: 
E-bost: 

Meinir Hughes 
01248752947 
MeinirHughes@ynysmon.gov.uk 
 

Aelodau Lleol:  Cynghorydd Margaret M Roberts 
Cynghorydd Ieuan Williams 
Cynghorydd Vaughan Hughes 

 

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 

 

Cefndir 

Derbyniodd yr Adran Addysg Cyngor Ynys Môn gais gan Gorff Llywodraethu Ysgol Goronwy 

Owen ac Ysgol Moelfre ar 12 Mawrth, 2019 i gynnal ymgynghoriad ar sefydlu trefniant 

ffederasiwn rhwng y ddwy ysgol a hynny erbyn Ionawr 2020. Yn dilyn hyn cafwyd cais gan 

Gadeiryddion y ddau gorff i dderbyn arweiniad pellach ar yr opsiynau a’r broses ymgynghori. 

Cynhaliwyd y cyfarfodydd hyn ar 30 Ebrill [Goronwy Owen] a 7 Mai [Moelfre]. Wedi ystyried nifer 

o opsiynau daethpwyd i’r canlyniad mai ffederaleiddio oedd yr opsiwn gorau i’r ddwy ysgol. Yn 

eu cyfarfod ar 20 Mai, 2019 cymeradwyodd aelodau’r Pwygor Gwaith y cais ac awdurdodwyd 

swyddogion i gychwyn y broses o ymgynghori. 

 

Camau gweithredu 

Cyhoeddodd yr Awdurdod ddogfen ymgynghori ar wefan y Cyngor Sir yn ogystal ag anfon 

copïau caled i nifer o ymgyngoreion. Yn unol â rhestr rhanddeiliaid yn y Cod Trefniadaeth 

Ysgolion 2018 anfonwyd cyswllt i’r cynnig ar safle we'r Cyngor. Hysbyswyd rhanddeiliaid fod 

copïau papur ar gael i’w harchwilio yn y ddwy ysgol yn ogystal ag yn y Llyfrgell ym Menllech. 

 

Cynhaliwyd cyfarfod ymgynghori a chyflwyno gwybodaeth i’r ddau gorff Llywodraethu ar y cyd, 

disgyblion Cyfnod Allweddol 2 ar Cyngor Ysgol. Yn ogystal â hyn trefnwyd cyfnodau galw i 

mewn ar y ddau safle ar 18 a 20 Mehefin, 2019 er mwyn trafod oblygiadau’r cynnig ar 

drefniadaeth y ddwy ysgol. 

 

mailto:MeinirHughes@ynysmon.gov.uk


CC-14562-LB/193934  Tud 2 o 3 

 

Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau yn ystod y cyfnod ymgynghori. Roedd yr ymatebion 

hynod bositif a dderbyniwyd gan rieni'r ddwy ysgol yn ganmoladwy o’r arweinyddiaeth, y staff a’r 

ethos yn y ddwy ysgol.  Yn ogystal â hyn derbyniwyd cwestiynau ynglŷn ag oblygiadau 

ffederaleiddio. Mae hyn yn cael ystyriaeth yn yr adroddiad atodedig. 

 

Argymhellir fod y Pwyllgor Gwaith yn awdurdodi swyddogion i symud ymlaen gyda’r 
broses ffederaleiddio rhwng Ysgol Goronwy Owen ac Ysgol Moelfre.  

 

 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 

gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

 

Yr opsiwn arall yw parhau gyda’r trefniadau presennol fodd bynnag mae’r ysgolion a’r Cyrff 

Llywodraethu’n awyddus i symud i ymgynghori ar y cynnig hwn oherwydd manteision 

ffederaleiddio. Yn bennaf bydd ffederaleiddio yn galluogi’r ysgolion i gydweithio trwy broses 

strwythuredig ffurfiol, gan rannu un corff llywodraethu, a fydd yn gwneud penderfyniadau er 

budd pennaf y ddwy ysgol, staff a disgyblion o fewn y ffederasiwn hwnnw. 

 

Opsiynau amgen Manteision  Anfanteision 

Ysgol aml safle  Un gyllideb 

 Un wisg ysgol 

 Un enw 

 Un ysgol ar ddau 

safle 

 Cau'r ddwy ysgol 
 Colli hunaniaeth 

 Gwrthwynebiadau lleol 

 

Aros mewn partneriaeth 

gyda dau gorff llywodraethu 

yn rheoli. 

 Cadw aelodaeth y 

cyrff llywodraethu 

yn lleol  

 Anghynaladwy i’r 

pennaeth, gofynion 

amser yn uchel 

 Dim yn sefyllfa 

ddeniadol i ymgeiswyr 

 Dim yn gallu cydlynu'r 
defnydd gorau o 
adnoddau 

 Anodd recriwtio aelodau 

ar gyfer dau gorff 

 

Yng ngoleuni hyn mae’r Awdurdod yn cefnogi’r cais i ffederaleiddio. 

 

 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

 

Mae ffederaleiddio yn ‘newidiad a reoleiddir’ o fewn trefn ail strwythuro ysgolion ac o fewn 

gofynion Côd Trefniadaeth Ysgolion, 011/2018. Penderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith yw hyn  ac 

mae angen iddynt gyhoeddi cynigion ar y newid gan ystyried yr ymatebion. 
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CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 

 

Ydy, er mai dyma’r cynnig cyntaf i ffederaleiddio ym Môn mae’n cyd fynd a’r weledigaeth 

foderneiddio sydd yn anelu at sicrhau addysg o’r radd uchaf i bob disgybl ynghyd a chynnal a 

chodi safonau ymhellach. 

 

 

 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

 

Ydy 

 
                                                                   

                         

DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dim 
Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

 

2 

 

Cyllid / Adran 151 
(mandadol) 

 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  
 

 

4 Adnoddau Dynol (AD)  

5 Eiddo  

6 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu 
(TGCh) 

 

7 Caffael  

8 Sgriwtini  

9 Aelodau Lleol  

10 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill  

 
 

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd  

2 Gwrthdlodi  

3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldeb  

6 Cytundebau Canlyniad  

7 Arall  
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F - Atodiadau: 

Atodiad 1 - Cyflwyniad Corff Llywodraethu – Ffederaleiddio 

Atodiad 2 - Ymatebion/arolwg disgyblion Cyfnod Allweddol 2 a Chyngor ysgol y ddwy ysgol.  

 

 
 

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am 

unrhyw wybodaeth bellach): 

 

Dim 
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ADRODDIAD AR Y CYNNIG I YMGYNGHORI 

YNGLŶN Â FFEDERALEIDDIO YSGOL 
GORONWY OWEN AC YSGOL GYMUNED 

MOELFRE. 
 

Yn weithredol o  
6 Ionawr, 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A. CEFNDIR 
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Ym mis Mawrth 12fed, 2019 derbyniwyd gohebiaeth gan gadeiryddion corff llywodraethu 
y ddwy ysgol yn amlinellu diddordeb i ffederaleiddio Ysgol Gymuned Moelfre ac Ysgol 
Goronwy Owen a hynny erbyn 6 Ionawr 2020. Ar hyn o bryd mae’r ddwy ysgol yn 
gweithio mewn partneriaeth wirfoddol o dan ofalaeth a rheolaeth un pennaeth a 
phennaeth cynorthwyol [Ysgol Moelfre]. Byddai ffurfioli’r bartneriaeth yn golygu parhau 
gyda’r cyd weithio llwyddiannus sydd eisoes yn bodoli o dan arweinyddiaeth y pennaeth 
presennol.  
 
Yn eu cyfarfod ar 20 Mai, 2019 cefnogodd Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn yr 
argymhelliad i gynnal cyfnod o ymgynghori statudol ar y cynnig i sefydlu ffederasiwn 
rhwng Ysgolion Moelfre a Goronwy Owen. 
 
B. Y BROSES YMGYNGHORI 
 
Roedd y cyfnod ymgynghori ar ffederaleiddio Ysgol Goronwy Owen ac Ysgol 
Gymuned Moelfre yn rhedeg am gyfnod o 6 wythnos, rhwng 3 Mehefin a 15 
Gorffennaf 2017.  
 
Cyhoeddwyd y cynnig fel rhan o’r broses ymgynghori, sef un o gyfrifoldebau’r 
cynigydd, yn unol â’r drefn statudol a osodir gan y Rheoliadau Ffedereiddio 2014 a 
Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018.  
 
Cynhaliwyd cyfarfod ymgynghori a chyflwyno gwybodaeth i’r ddau gorff Llywodraethu ar 

y cyd ar 21 Mai, disgyblion Cyfnod Allweddol 2 ar Cyngor Ysgol, 4 Mehefin. Yn ogystal 

â hyn trefnwyd cyfnodau galw i mewn ar y ddau safle ar 18 a 20 Mehefin, 2019 er mwyn 

trafod oblygiadau’r cynnig ar drefniadaeth y ddwy ysgol. 

 

Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau yn ystod y cyfnod ymgynghori. Roedd yr 

ymatebion hynod bositif a dderbyniwyd gan rieni'r ddwy ysgol yn ganmoladwy o’r 

arweinyddiaeth, y staff a’r ethos yn y ddwy ysgol.  Yn ogystal â hyn derbyniwyd 

cwestiynau ynglŷn ag oblygiadau ffederaleiddio. Mae'r rhain yn cael ystyriaeth lawn yn 

yr adroddiad hon. 
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C. YMATEBION 

 

CORFF LLYWODRAETHU 

Cyfarfod 21/5/19 [Cyflwyniad Atodiad 1] 

Roedd aelodau’r ddau gorff yn gytûn wrth gefnogi y cais i ymgynghori ynglŷn â’r cynnig. 

Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau ysgrifenedig gan aelodau’r ddau gorff. 

RHIENI 

Un rhiant fynychodd y sesiwn galw i mewn a hynny yn Ysgol Gymuned Moelfre. Derbyniwyd 

ymateb cadarnhaol gan riant arall a oedd angen atebion i rai cwestiynau fel a ganlyn: 

Prif bryderon : 

 Mwy o bwysau gwaith ar y pennaeth 

 Ysgol Moelfre yn cael llai o adnoddau 

 Oes peryg i Ysgol Moelfre fynd yn llai o ran maint yn raddol a chael ei gorfodi i gau? 

 

YMATEB 

Pwysleisiwyd y byddai'r drefn newydd yn golygu : 

 llai o bwysau gwaith ar y pennaeth 

 cydbwysedd deg o aelodau ar y corff o’r ddwy ysgol 

 cyllid y ddwy ysgol ar wahân a fyddai’n golygu dim newid ond y byddai Ysgol Moelfre yn 

gallu manteisio ar rannu adnoddau gydag Ysgol Goronwy Owen. 

 eglurwyd nad oes cynlluniau ar y gweill i edrych ar Lligwy fel rhan o’r rhaglen 

moderneiddio ar hyn o bryd. 

Yn dilyn hyn cafwyd ymateb ysgrifenedig gan un o’r rhieni : 

‘Do you agree  with the proposal? Yes, It sounds beneficial to both schools. Than you for the 

drop in session it was very helpful and informative.’ 

 

RHIENI 

Derbyniwyd pump ymateb ysgrifenedig trwy e-bost. 

3 rhiant Goronwy Owen 2 riant Ysgol Moelfre 

Roedd y tri ymateb yn hynod gadarnhaol a chanmoladwy i waith y pennaeth a’i staff ‘..a sense 

of team spirit and clear direction, which I can only assume stems from the strong and 

supportive leadership of the current headteacher.’ 

‘I have not personally seen any change at all in terms of standards dropping since the head has 

been covering both schools and see no reason why this would change, should this become a 

permanent arrangement.’  

‘in the trial period of our headmistress covering both schools over the past year I have seen 

benefits already. .....I am looking forward to seeing what further benefits the federation will have 

on our school.’ 

‘Moelfre school in my opinion has gone from strength to strength over the last 18 months under 
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the leadership of the current headteacher and I believe that this partnership would enhance the 

progression of Moelfre school to enable it to become more efficient and effective.’ 

 

DISGYBLION 

Casglwyd sylwadau disgyblion Cyfnod Allweddol 2 trwy gyfrwng holiadur yn ystod Mis 

Chwefror, 2019. [Atodiad 2] 

Prif ganfyddiadau: 

Derbyniwyd 98 ymateb o’r ddwy ysgol. Roedd 76 yn gwbl hapus gyda’r trefniadau, 20 ddim yn 

siŵr a 2 ddim yn hapus.  

Yn ogystal â hyn treuliodd swyddog addysg gyfnod yn trafod ffederaleiddio gyda Cynghorau 

Ysgol y ddwy ysgol ar 4 Mehefin. 

Prif bryderon: 

 gorfod rhannu adnoddau 

 poeni fod y ddwy ysgol yn mynd i fynd yn un. 

 Pryder y byddai'r pennaeth yn treulio llai o amser yn Ysgol Goronwy Owen 

Prif obeithion 

 Rhannu tripiau 

 Effaith bositif ar chwaraeon, cystadlaethau a gemau. 

 Newid ysgol ac athrawon am ddiwrnod 

 Cyfarfod plant eraill a gwneud ffrindiau newydd 

 Rhannu teithiau addysgol, adnoddau amrywiol, gweithgareddau allgyrsiol e.e. disgo a 

phartïon 

 Trefnu gweithgareddau Cymreig ar y cyd, rhannu addoliad ar y cyd. 

Mae’n amlwg yn dilyn y ddau ymarfer yma fod y disgyblion yn cefnogi ffurfioli’r bartneriaeth 

sydd yn bodoli eisoes. 

ESTYN 

Ymateb Estyn i’r cynnig gan Gyngor Sir Ynys Môn i:  
Ffederaleiddio Ysgol Gymunedol Moelfre ac Ysgol Goronwy Owen.  
Paratowyd yr adroddiad hwn gan Arolygwyr Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng 
Nghymru.  
O dan delerau Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a’i Chod cysylltiedig, 
mae’n ofynnol i gynigwyr anfon dogfennau ymgynghori i Estyn. Fodd bynnag, nid yw Estyn yn 
gorff y mae’n ofynnol iddo weithredu yn unol â’r Cod ac nid yw’r Ddeddf yn gosod unrhyw 
ofynion statudol ar Estyn o ran materion trefniadaeth ysgolion. Felly, fel corff yr ymgynghorir ag 
ef, bydd Estyn yn rhoi eu barn ar rinweddau cyffredinol cynigion trefniadaeth ysgolion yn unig.  
Mae Estyn wedi ystyried yr agweddau addysgol ar y cynnig ac mae wedi llunio’r  
ymateb canlynol i’r wybodaeth a ddarparwyd gan y cynigiwr.  
 
Cyflwyniad  
Mae’r cynnig hwn yn cael ei gyflwyno gan Gyngor Sir Ynys Môn i ffederaleiddio Ysgol 
Gymunedol Moelfre ac Ysgol Goronwy Owen.  
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Crynodeb/Casgliad  
Mae’r cynigiwr wedi darparu cynnig cynhwysfawr, gan gynnwys gwybodaeth ddefnyddiol sy’n 
esbonio’r rhesymeg tu ôl y cynnig yn glir.  
Mae Estyn o’r farn fod y cynnig yn debygol o gynnal, neu wella, y safonau presennol o ran 
addysg, darpariaeth ac arweinyddiaeth a rheolaeth.  
 
Disgrifiad a manteision  
Mae’r cynigiwr wedi rhoi rhesymwaith clir a threfnus ar gyfer y cynnig hwn. Pwrpas y cynnig yw 
ffurfioli partneriaeth sydd eisoes yn bodoli rhwng y ddwy ysgol. Golyga hyn y bydd y ddwy ysgol 
yn cadw eu hunaniaeth o ran enw, gwisg ysgol a chynnal cyllidebau ar wahân, ond y byddai 
ganddynt yr un pennaeth a’r un corff llywodraethol.  
Mae’r cynigiwr wedi mynd ati i edrych ar effaith y cynnig hwn yn fanwl a nodir y manteision a’r 
anfanteision yn deg. Er enghraifft, bydd ffederaleiddio yn golygu sefydlogrwydd o ran 
arweinyddiaeth yr ysgolion drwy rannu un corff llywodraethol ac un pennaeth a gellir cydlynu’r 
defnydd gorau o adnoddau a chyllidebau’r ysgolion. 
Mae’r risgiau yn cael eu hystyried yn llawn yn y cynnig, yng nghyd â mesurau rheoli i liniaru’r 
risg. Er enghraifft, y risg fwyaf cyn ffederaleiddio yw diffyg cyfathrebu clir a chamddealltwriaeth. 
Mae hyn yn cael ei lliniari drwy gynnal cyfarfodydd, llythyru a sicrhau fod uwch aelodau staff y 
ddwy ysgol mewn cyswllt rheolaidd gyda’r rhieni. 
Mae’r cynnig wedi ystyried opsiynau amgen addas gan restri’r manteision ac anfanteision yn 
deg.  
Ni fydd unrhyw ysgol yn cau, yn symud dalgylch neu’n newid mewn maint oherwydd y 
ffederaleiddio, felly mae’n rhesymol i dderbyn na fydd newid ar drefniadau teithio dysgwyr o 
ganlyniad i’r cynnig. Mae hefyd yn rhesymol i dderbyn na fydd lleoedd dros ben yn cael eu 
heffeithio o gwbl gan y cynnig. 
 
Agweddau addysgol ar y cynnig  
Mae’r cynigiwr wedi ystyried yn addas y cynnig ar ansawdd y deilliannau, y ddarpariaeth a’r 
arweinyddiaeth a rheolaeth. Er enghraifft, y potensial i alluogi’r ddwy ysgol i gyd weithio ar 
gynnal a chodi safonau ymhellach trwy’r cyfleoedd a roddir i’r disgyblion. 
Mae’r cynigiwr wedi cwblhau Asesiad Effaith Chydraddoldeb ac mae’n rhesymol i gredu na fydd 
y cynnig yn cael effaith negyddol ar y ddarpariaeth bresennol a gynigir ar gyfer disgyblion ag 
anghenion addysgol arbennig, nac ar gyfer grwpiau unigol o ddisgyblion, fel y rheiny sy’n 
gymwys i gael prydau ysgol neu unrhyw grŵp â nodweddion gwarchodedig. 
Mae’r cynigiwr wedi darparu cymhariaeth deg o’r ddwy ysgol gan ystyried adroddiadau arolygu 

mwyaf diweddar Estyn yn ogystal â barn yr awdurdod lleol ar ansawdd yr arweinyddiaeth a 

rheolaeth. Nid ydynt wedi darparu dadansoddiad o berfformiad yr ysgol. 

Ymateb i gais Estyn. 

‘Nid ydynt wedi darparu dadansoddiad o berfformiad yr ysgol.’ 

 

O edrych ar berfformiad y ddwy ysgol o ran deilliannau/lefelau disgwyliedig ar ddiwedd cyfnod 

allweddol mae’n amlwg fod y disgyblion yn y ddwy ysgol yn cwrdd â’u targedau yn 

llwyddiannus. Golyga hyn fod y safonau yn cael eu cynnal yn y ddwy ysgol er bod nifer uwch o 
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ddisgyblion anghenion dysgu ychwanegol yn mynychu bellach. 

 

O edrych ar gynnydd y disgyblion rhwng yr Asesiad Sylfaen  ar fynediad a pherfformiad ar 

ddiwedd y Cyfnod Sylfaen yn 2019, mae cynnydd y disgyblion cyfatebol yn uwch na’r disgwyl. 

67.7% yn llwyddo yn yr asesiad sylfaen a 94.1% o ddisgyblion cyfatebol yn llwyddo yn y 

Dangosydd Cyfnod Sylfaen. Golyga hyn fod  26.4% o’r disgyblion cyfatebol wedi gwneud mwy 

o gynnydd yn ystod y cyfnod hwn na’r hyn sydd  yn ddisgwyliedig. 

 

Erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2 mae nifer y disgyblion cyfatebol eto yn gwneud y cynnydd 

disgwyliedig rhwng y ddau gyfnod allweddol. 

 

Golyga hyn fod y ddarpariaeth a’r safonau yn y ddwy ysgol yn cwrdd ag anghenion y disgyblion.  

 

AALl 

Mae’r AA yn cefnogi’r cais i ffederaleiddio'r ddwy ysgol gan fod: 

 Partneriaeth a chydweithio llwyddiannus eisoes wedi ei sefydlu 

 Bod safonau yn y ddwy ysgol yn dda 

 Rhieni a disgyblion yn cefnogi’r cynnig  

 Manteision amlwg i’r disgyblion a staff y ddwy ysgol 

 

‘Mae hwn yn esblygiad cynhyrfus o ran datblygu ein hysgolion yn Ynys Môn er mwyn iddynt fod 

yn cwrdd â disgwyliadau o ran Cwricwlwm a Gweledigaeth Genedlaethol. Mae cynnal 

partneriaeth rhwng y ddwy ysgol yn amlwg wedi profi yn llwyddiant o dan arweinyddiaeth 

gadarn iawn. O gynnal yr amodau hyn, rhannu arferion da iawn sydd yn bodoli eisoes disgwylir 

y bydd y ddwy ysgol yn anelu am ragoriaeth i’r dyfodol.’ 

 

D. PRIF FATERION I’W HYSTYRIED 

 

Bydd angen ystyried sut y bydd Ysgolion Goronwy Owen a Moelfre yn plethu o fewn 

rhaglen moderneiddio ysgolion Ynys Môn. 

 
Sicrhau fod cyfansoddiad y Corff Llywodraethu a’r aelodau wedi eu dethol yn unol â 
chanllawiau Cenedlaethol. 
 
Fod trefniadaeth, rhaglen weithredu ac amserlen y corff newydd wedi eu sefydlu cyn 
Ionawr 2020. 
 
E. CASGLIADAU 
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1. Dylai’r Cyngor symud i gyhoeddi cynnig ar ffurf hysbysiad statudol i ffederaleiddio 
Ysgol Goronwy Owen ac Ysgol Gymuned Moelfre, yn weithredol o 6 Ionawr, 
2020. 

2. O symud i gyhoeddi cynnig statudol dylai’r Cyngor ystyried caniatáu i 
swyddogion symud ar y cynnig yn syth os na ddaw unrhyw wrthwynebiadau i law 
o fewn y cyfnod o 28 diwrnod o rybudd i gyflwyno gwrthwynebiadau. Buasai hyn 
yn hwyluso trefniadau i’r ysgolion. Dilynir hyn i fyny gydag adroddiad i’r Cyngor. 
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ATODIAD 2 

Ymateb disgyblion CA2 yr ysgolion. 

Derbyniwyd 35 o ymatebion gan ddisgyblion Ysgol Gymuned Moelfre a 63 o ymatebion gan 

ddisgyblion Ysgol Goronwy Owen. Dyma grynodeb o sylwadau/ymatebion disgyblion Ysgol 

Gymuned Moelfre ac Ysgol Goronwy Owen. 

Ysgol 1. Sut wyt ti`n teimlo? 

 

  

 

Ysgol Gymuned Moelfre 26 7 2 

Ysgol Goronwy Owen 50 13 0 

Cyfanswm 76 20 2 

2. Oes unrhyw beth yn dy boeni am hyn? 

Ysgol Gymuned Moelfre 

 

 Derbyniwyd 30 ymateb yn nodi nad oedd ganddynt bryderon, ac 5 yn 
ymateb yn nodi fod ganddo ef/hi bryderon. 

 Cafwyd 1 yn ymateb fod ganddo ef/hi dipyn o bryder ond ddim wedi 
ymhelaethu. 

 Nododd 2 ymatebydd eu bod yn poeni y byddent yn rhannu gormod. 

 Cafwyd 2 ymatebydd yn nodi`r pryder y byddai ysgolion Moelfre a Goronwy 
Owen yn troi i mewn i un ysgol ond ar ddwy safle. 

Ysgol Goronwy Owen  Derbyniwyd 62 ymateb yn nodi nad oedd ganddynt bryderon ac 1 yn 
ymateb yn nodi fod ganddo ef/hi bryder. 

 Cafwyd 1 ymatebydd yn nodi`r pryder y byddai`r Pennaeth yn gwario llai o 
amser yn Ysgol Goronwy Owen. 

3. Beth hoffet ti weld yn digwydd fel rhan o`r newid yma? 

Ysgol Gymuned Moelfre  Derbyniwyd sawl ymateb oedd yn nodi`r gobaith i gael tripiau ysgol ar y cyd. 

 Yn ogystal, roedd rhai ymatebwyr yn gobeithio y byddai`r newid yn cael 
effaith bositif ar weithgareddau megis chwaraeon, gemau pêl-droed, 
cystadlaethau gymnasteg a gemau rownderi. 

 Cafwyd un ymateb oedd yn nodi y byddai newid ysgol am ddiwrnod yn 
syniad da ac un ymateb yn cynnig newid athrawon am ddiwrnod. 

 Nododd un ymateb y byddai`r newid yn rhoi cyfle i gyfarfod disgyblion 
gwahanol a gwneud ffrindiau newydd. 

Ysgol Goronwy Owen  Derbyniwyd sawl ymateb oedd yn nodi`r gobaith i gael tripiau ysgol ar y cyd. 

 Nifer yn nodi`r awydd i rannu mwy gyda Ysgol Moelfre megis teithiau 
addysgol, adnoddau amrywiol, gweithgareddau allgyrsiol e.e. disgo a 
partion. 

 Cafwyd un ymateb yn nodi y byddai trefnu gweithgareddau Cymreig ar y 
cyd yn un newid y byddai ef/hi yn hoffi gael. 

  Nododd un ymateb y byddai ef/hi yn hoffi cael gwasanaethau addoli ar y 
cyd fyddai yn rhoi cyfle i`r disgyblion rannu eu cyflwyniadau gyda`u gilydd. 

 Cynigwyd gan un ymatebydd ei ddymuniad i `r ddwy ysgol adeiladu un 
ysgol ar y cyd. 

 Yn ogystal, nodwyd y byddai gweld mwy ar y Pennaeth yn un newid y 
byddent yn ei hoffi. 
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