


Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn cyflwyno cynnig Cyngor Caerdydd i 
greu Partneriaeth Gwella Addysg i godi safonau a pherfformiad ysgolion 
yn Nwyrain Caerdydd.

Ym mis Ionawr 2012, gwnaethom ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol Uwchradd Llanrhymni 
ac Ysgol Uwchradd Tredelerch a sefydlu ysgol uwchradd newydd ar safle Ysgol Uwchradd 
Tredelerch o fis Medi 2014, wrth i ysgol newydd gael ei chodi.

Y cynllun yw adeiladu ysgol newydd sbon, fodern o hyd ond gyda darpariaeth academaidd 
a galwedigaethol i fyfyrwyr dros 16 oed, gan ddisodli Ysgolion Uwchradd Llanrhymni a 
Thredelerch.  NI fyddai modd agor ysgol wedi’i hadeiladu o’r newydd cyn 2016 ac mae’n 
rhaid mynd ati nawr i godi safonau a pherfformiad ysgolion, gan gynnwys gwella presenoldeb 
ac ethos, er lles pobl ifanc yn yr ardal. 

Rydyn ni’n credu y gallwn gyflawni hyn drwy sefydlu Partneriaeth Gwella Addysg yn Nwyrain 
Caerdydd.  

Byddai hyn yn rhoi nifer o opsiynau i’r Cyngor eu hystyried nawr ac mewn perthynas â 
sefydlu ysgol newydd gan gynnwys yr ystod o wasanaethau y gellid eu darparu. Gallai 
hyn gynnwys ystyried a fyddai modd cyflawni’r amcanion allweddol hyn yn gynt pe bai’r 
gwaith o sefydlu ysgol newydd i ddechrau ar safle Ysgol Uwchradd Tredelerch yn dechrau’n 
gynt, ym mis Medi 2013, gan alluogi’r Bartneriaeth Gwella Addysg i weithio gydag un ysgol 
newydd cyn gynted â phosibl. 

Y cefndir a’r cyd-destun

Gwyddom y gallwn wella 
cyfleoedd bywyd ein pobl 

ifanc nawr a chredwn y gellir 
cyflawni hyn drwy greu 

Partneriaeth Gwella Addysg.
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Mae’r sefyllfa bresennol yn Nwyrain Caerdydd yn golygu bod gennym ddwy ysgol lle y mae 
nifer y disgyblion ar draul, y mae’r ddwy ohonynt yn wynebu nifer o heriau anodd:

•	 Rhoddwyd	ym	Mand	5	Llywodraeth	Cymru	ar	gyfer	ysgolion	(y	band	isaf)	
•	 71%	o	lefydd	dros	ben
•	 Perfformiad	TGAU	gwael	–	y	canran	o	ddisgyblion	a	gyflawnodd	trothwy	

lefel	2	gan	gynnwys	Cymraeg/Saesneg	a	Mathemateg	yn	2011	oedd	11.6%	
•	 O	31	Mawrth	2012,	mae’r	Gyllideb	Ddiffyg	wedi	cyrraedd	tua	£755,000	
•	 Ôl-groniad	o	£3miliwn	o	ran	gwaith	atgyweirio

•	 Rhoddwyd	ym	Mand	4	Llywodraeth	Cymru	ar	gyfer	ysgolion	
•	 51%	o	lefydd	dros	ben	
•	 Perfformiad	TGAU	gwael	–	y	canran	o	ddisgyblion	a	gyflawnodd	trothwy	

lefel	2	gan	gynnwys	Cymraeg/Saesneg	a	Mathemateg	yn	2011	oedd	30.6%		
•	 O	31	Mawrth	2012,	mae’r	Gyllideb	Ddiffyg	wedi	cyrraedd	tua	£1,055,000

Y Sefyllfa Bresennol

Ysgol Uwchradd Llanrhymni

Ysgol Uwchradd Tredelerch
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Partneriaeth sy’n cynnwys grwpiau gwahanol o bobl â’r nod o wella safonau mewn maes 
penodol yw Partneriaeth Gwella Addysg.  Mae’n ffordd arloesol o wella safonau yn gyflym ac 
mae’r dull hwn wedi’i ddefnyddio’n llwyddiannus mewn gwledydd eraill fel Awstralia, Lloegr, 
Seland Newydd ac UDA. 

Fel Partneriaeth Gwella Addysg gyntaf Cymru, byddem yn edrych ar yr arfer gorau a llwyddiannau 
blaenorol er mwyn datblygu model sy’n briodol i Gaerdydd, ond yn arbennig, wedi’i ddatblygu i 
ddiwallu anghenion penodol Dwyrain y ddinas.

Gan ganolbwyntio ar wella safonau a pherfformiad ysgolion bydd y Bartneriaeth Gwella 
Ysgolion yn gweithio ar feysydd o flaenoriaeth er mwyn sicrhau gwelliannau. Bydd yn rhaid 
i’r Bartneriaeth fynd i’r afael â llawer o heriau gwahanol, felly gallai aelodaeth y bartneriaeth 
amrywio yn dibynnu ar y blaenoriaethau gwella y bydd angen eu hystyried. 

Yn cynnwys cynrychiolwyr o Ysgolion Uwchradd Llanrhymni a Thredelerch, y gymuned a 
sefydliadau allweddol eraill megis y gwasanaethau iechyd a’r Heddlu, bydd y rhestr derfynol 
o’r bobl a fydd yn rhan o Bartneriaeth Gwella Addysg y Dwyrain wedi’i selio ar flaenoriaethau 
a nodwyd gan:

•	 Staff	Ysgol
•	 Disgyblion
•	 Llywodraethwyr	Ysgol
•	 Aelodau	o’r	Ward
•	 Aelodau	eraill	o’r	cyhoedd,	grwpiau	a	diddordeb	a	sefydliadau	sy’n	
 gweithio yn yr ardal

Mae amser yn hollbwysig, ac mae Partneriaethau Gwella Addysg mewn sefyllfa dda i ystyried 
y newidiadau byrdymor a fydd yn creu budd i’r rhai sy’n dysgu neu’n addysgu yn yr ysgolion 
dan sylw ar unwaith, tra bod y gwaith yn dechrau ar adeilad ysgol newydd.   

Er mwyn gwella safonau a pherfformiad ysgolion, bydd angen canolbwyntio ar wella safon o 
ran prosesau arwain, addysgu a dysgu yn ogystal â safon yr amgylchedd dysgu.

Beth yw Partneriaeth Gwella Addysg?

Beth yw’r manteision?

4

D
og

fe
n 

Ym
gy

ng
ho

ri



•	 Yr	ysgolion	sy’n	arwain	y	system	gan	ganolbwyntio	ar	yr	hyn	sy’n	gweithio
•	 Lefelau	uwch	o	welliant
•	 Rhannu’r	gwaith	o	ddarparu	cwricwlwm	ehangach	
•	 Cymell	pob	aelod	o	staff	yr	ysgolion	drwy	ddeialog	proffesiynol	â	phartneriaid
•	 Rhannu’r	gwaith	o	ddarparu	ar	gyfer	disgyblion	trafferthus	a	rhai	sydd	wedi’u	

gwahardd
•	 Rhannu	adnoddau
•	 Datblygu	Addysg	Bellach	a	Hyfforddiant	Galwedigaethol
•	 Ystod	ehangach	o	weithgareddau	y	tu	allan	i’r	ysgol
•	 Hyrwyddwyr	safonau	ysgol
•	 Manteisio	ar	arbenigedd	yn	yr	ysgolion
•	 Mwy	o	gyllid	ar	y	rheng	flaen
•	 Ymdeimlad	o	berchenogaeth	ymhlith	y	gymuned	leol
•	 Wedi’i	haddasu	i	anghenion	lleol

Yn dilyn yr ymgynghoriad hwn, rydym yn gobeithio nodi’r partneriaid a fydd yn rhan 
o Bartneriaeth Gwella Dwyrain Caerdydd. Gallai’r bartneriaeth nodi a dyrannu sgiliau, 
arbenigedd, arweinyddiaeth ac adnoddau er mwyn rhoi egwyddorion ar gyfer gwell 
safonau a pherfformiad ysgol ar waith, gan ganolbwyntio ar flaenoriaethau cytunedig. 

Gallai enghreifftiau gynnwys cynrychiolwyr o’r canlynol:

•	 Cymorth	a	chwnsela	o	ran	ymddygiad
•	 Gwasanaethau	Presenoldeb
•	 Seicoleg	Addysg
•	 Darpariaeth	amgen	i	ddysgwyr	sydd	wedi’u	gwahardd/mewn	perygl	o	gael	eu		 	
 gwahardd o’r ysgol
•	 Gwasanaeth	Cymorth	Ieuenctid	(e.e.	beichiogrwydd	yn	yr	arddegau	a		 	 	
	 chamddefnyddio	sylweddau)
•	 Gwasanaethau	iechyd	meddwl
•	 Cyngor	Gyrfaoedd
•	 Cymorth	i	rieni
•	 Gwasanaethau	gofal	iechyd	cynradd	a	chymunedol
•	 Ysgolion	uwchradd	eraill	–	lleol	neu	fel	arall
•	 Ysgolion	Cynradd
•	 Timau	Rheoli	Cymdogaethau

Fel rhan o’r Bartneriaeth byddem yn gweithio’n agos gyda darparwyr Addysg Bellach i 
ddatblygu a darparu opsiynau eang o ran addysg bellach, gan gynnwys Safon Uwch, a fydd 
yn helpu pobl ifanc yn y gymuned i gyflawni eu llawn botensial yn ogystal â lleihau nifer y 
bobl ifanc, yn Nwyrain Caerdydd, nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth nac Hyfforddiant 
(NEET).

Manteision Posibl Partneriaeth Gwella Addysg i Ddwyrain Caerdydd

Beth ydym am ei wneud? 
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Cynhelir yr ymgynghoriad rhwng 1 Hydref a 12 Tachwedd 2012 a byddwn yn cael gwybod gan 
amrywiaeth o wahanol grwpiau o bobl a sefydliadau sy’n gweithio yn Nwyrain Caerdydd am 
eu blaenoriaethau a sut y dylai’r Bartneriaeth Gwella Addysg weithio yn eu barn nhw. Bydd 
hyn yn cynnwys rhieni, athrawon ac amrywiaeth o sefydliadau cymunedol. Bydd Gwasanaeth 
Ieuenctid y Cyngor hefyd yn cynnal ymgynghoriad gyda disgyblion Ysgolion Uwchradd 
Llanrhymni a Thredelerch ac Ysgol Uwchradd Gatholig Illtyd Sant.  Bydd yr ymgynghoriad 
hefyd yn cynnwys disgyblion mewn ysgolion cynradd yn nalgylchoedd Ysgolion Uwchradd 
Llanrhymni a Thredelerch.

Darllenwch y llyfryn hwn a rhowch eich sylwadau a’ch barn. Mae eich barn yn bwysig a bydd yn 
helpu i lunio dyfodol Addysg yn Nwyrain y ddinas.   

Yn ogystal â’r ymgynghoriad hwn, mae dau gyfarfod cyhoeddus wedi’u trefnu lle byddwch yn 
cael cyfle i gyfrannu a rhoi eich sylwadau a’ch barn ar sut y dylai Partneriaeth Gwella Addysg 
weithio yn Nwyrain y ddinas.  

Cynhelir y rhain yn y lleoliadau canlynol:

 Ysgol Uwchradd Llanrhymni ddydd Mawrth 6 Tachwedd am 7.00pm 

 Ysgol Uwchradd Tredelerch ddydd Mercher 7 Tachwedd am 7.00pm

Os	hoffech	fynychu	un	o’r	sesiynau	hyn	a	fyddech	gystal	â	rhoi	gwybod	i	ni	ymlaen	llaw	drwy	
e-bostio	ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu ffonio 029 2087 2720.

Gallwch hefyd roi gwybod i ni drwy gwblhau eich manylion ar ddiwedd y ffurflen ymgynghori 
hon.

Cynhelir cyfarfodydd ar wahân â staff a Llywodraethwyr Ysgolion Uwchradd Llanrhymni a 
Thredelerch.

Y Dull Ymgynghori
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Ymgynghoriad ar sefydlu Partneriaeth Gwella Addysg ar gyfer Dwyrain Caerdydd.

Mae	eich	barn	yn	bwysig	i	ni.	Os	hoffech	roi	eich	sylwadau	i	ni	a	fyddech	gystal	ag	ateb	y	cwestiynau	
canlynol a dychwelyd y ffurflen hon yn yr amlen Rhadbost.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw Dydd Llun 12 Tachwedd. 

Gallwch	hefyd	ymateb	ar-lein	yn	www.surveys.cardiff.gov.uk/pga 

Fel	arall,	gallwch	e-bostio	unrhyw	sylwadau	pellach	i	ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk

Ydw  Nac ydw

Os	na,	oes	gennych	chi	unrhyw	syniadau	eraill	ar	sut	i	wella	safonau	addysg	yn	Nwyrain	Caerdydd?

Opsiynau

Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu 
hyfforddiant	(NEET)

Gwella safonau cyflawni disgyblion, cyflawni gwell canlyniadau 
mewn arholiadau

Gwella lefelau presenoldeb ysgol

Gwella ymddygiad

Ymestyn y gwasanaethau y gallai’r ysgol eu darparu 
e.e. Darpariaeth Ieuenctid, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau astudio

Gwella	ethos	(e.e.	hunan-barch,	gwisg	ysgol,	balchder	yn	yr	ysgol)

Gwella’r gweithlu

Arall	-	(nodwch)

Dylid ei
gynnwys

Lefel blaenoriaeth 1- 5 
1 = Uchel 5 = Isel

FFUrFLen YMATeB I YMGYnGhOrIAD

Beth yw eich barn?

C1. Ydych chi’n cytuno â chreu Partneriaeth Gwella Addysg yn nwyrain Caerdydd?

C2. Pa Flaenoriaethau y dylai Partneriaeth Gwella Addysg yn nwyrain Caerdydd ganolbwyntio arnynt?
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Byddwn  Na fyddwn

Ydw  Nac ydw

FFUrFLen YMATeB I YMGYnGhOrIAD

C3. Pa rai o’r partneriaid canlynol y dylid eu cynnwys ym Mhartneriaeth Gwella 
Addysg Dwyrain Caerdydd ?

C4. Ydych chi’n cytuno y dylid creu Pwyllgor rheoli Partneriaeth i oruchwylio dros 
Bartneriaeth Gwella Addysg Dwyrain Caerdydd?

C5. Pwy ddylai fod yn rhan o’r Pwyllgor hwn?

C6. A fyddech chi’n barod i fod yn rhan o Bwyllgor o’r fath?
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Ysgolion Uwchradd Llanrhymni a Thredelerch
Ysgolion eraill yn nalgylch ysgolion Llanrhymni a Thredelerch gan 
gynnwys ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion ffydd
Gwasanaethau cymorth a chwnsela o ran ymddygiad
Gwasanaethau Presenoldeb 
Dechrau’n Deg
Timau Rheoli Cymdogaethau
Seicoleg Addysg
Gwasanaeth	Cymorth	Ieuenctid	(e.e.	beichiogrwydd	yn	yr	arddegau	a	
chamddefnyddio	sylweddau)
Gwasanaethau gofal iechyd 
Gwasanaethau gyrfaoedd 
Cymorth i rieni 
Yr heddlu 
Arall	-	(nodwch)

Ticiwch yr holl rai sy’n 
berthnasol 

Opsiynau

Athrawon
Llywodraethwyr
Partneriaid
Cynrychiolwyr Cymunedol
Rhieni
Disgyblion
Arall	(nodwch)

Ticiwch yr holl rai sy’n 
berthnasol 



C10. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynigion i sefydlu Partneriaeth Gwella Addysg 
yn nwyrain Caerdydd neu ynghylch materion addysg yn nwyrain Caerdydd yn gyffredinol?

FFUrFLen YMATeB I YMGYnGhOrIAD

Ydw	–	os	ydych,	sut	yr	hoffech	iddynt	gael	eu	hailfrandio?

Partneriaeth Gwella Addysg Dwyrain Caerdydd 
Ysgol Uwchradd Cymunedol Dwyrain Caerdydd
Coleg Cymunedol Dwyrain Caerdydd
Arall	(nodwch)

Nac	ydw	–	os	na,	pam?

Ydw  Nac	ydw		 –	os	na,	pam?

C7. Cyn sefydlu ysgol newydd, ydych chi’n cytuno y dylid ailfrandio Ysgolion Uwchradd 
Llanrhymni a Thredelerch, o dan faner y Bartneriaeth Gwella Addysg?

C8. O gofio na ellir sefydlu Ysgol Uwchradd newydd ar safle Ysgol Uwchradd Tredelerch cyn 
mis Medi 2013 ydych chi’n cytuno y dylem ddechrau cynnig mwy o weithgareddau a gwersi i 
ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Llanrhymni ar safle Ysgol Uwchradd Tredelerch yn ystod y flwyddyn 
academaidd gyfredol er mwyn sicrhau budd o’r Bartneriaeth Gwella Addysg ar unwaith?
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C9. Cyn sefydlu ysgol newydd ydych chi’n credu y byddai o fudd, dan ymbarél Partneriaeth Gwella 
Addysg, pe bai Ysgolion Uwchradd Tredelerch yn datblygu trefniadau llywodraethu ar y cyd? 

Ydw  Nac	ydw		 –	os	na,	pam?



GwYBODAeTh BerSOnOL

Ydw  Nac ydw

Os	ydych,	i	ba	ysgol(ion)	y	mae	eich	plant	yn	mynd?

Os	na,	ym	mha	rhinwedd	ydych	chi’n	ymateb	i’r	arolwg	hwn?
Disgybl
Llywodraethwr
Aelod o staff

Preswyliwr Lleol
Arall
Os	arall,	pa	sefydliad	neu	grŵp(iau)	
cymunedol	ydych	chi’n	eu	cynrychioli?

Ysgolion uwchradd
 Ysgol Uwchradd Llanrhymni
 Ysgol Uwchradd Tredelerch
 Ysgol Uwchradd Gatholig 

Illtyd Sant

Ysgolion Cynradd
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 
Nghymru Bishop Childs
Ysgol Gynradd Bryn Hafod 
Ysgol	Gynradd	Glan-yr-Afon
Ysgol Gynradd Greenway 
Ysgol Gynradd Meadowlane 
Ysgol	Gynradd	Oakfield
Ysgol	Gynradd	Pen-y-Bryn	
Ysgol Gynradd Tredelerch

Ysgolion Cynradd
Ysgol Gynradd Gatholig Sain Cadog
Ysgol Gynradd Gatholig Sant John Lloyd
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru 
Llaneirwg
Ysgol Gynradd Trowbridge
Ysgol	Gynradd	Willowbrook
Ysgol Bro Eirwg
Ysgol Pen y Pil

Ydych chi’n rhiant â phlentyn sy’n mynychu ysgol yn nwyrain Caerdydd? 

Caiff unrhyw ddata a roddwch ar y ffurflen hon ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf 
Diogelu Data ac wrth ei roi rydych chi’n rhoi caniatâd i Gyngor Caerdydd brosesu’r data at y 
diben y’i rhoddwyd. Bydd yr holl wybodaeth gyfrinachol yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol 
a’i defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu i eraill i ddiben a ganiateir gan y gyfraith.

C11. Beth yw eich cod post?

Diolch am roi o’ch amser i gwblhau’r arolwg hwn. Mae eich barn yn bwysig iawn i ni.

Os hoffech ddod i un o’r cyfarfodydd cyhoeddus, nodwch hynny isod a rhowch eich manylion cyswllt:

hoffwn fynd i’r cyfarfod canlynol:

 Ysgol Uwchradd Llanrhymni ddydd Mawrth 6 Tachwedd am 7.00pm 

 Ysgol Uwchradd Tredelerch ddydd Mercher 7 Tachwedd am 7.00pm

enw: 

Cyfeiriad: 
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