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Y potensial i ad-drefnu’r ddarpariaeth ôl-16 ledled Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – cam 4 ystyried yr opsiynau 

 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd safbwyntiau ar y tri phrif opsiwn 

ar gyfer addysg ôl-16 ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac 

amrywiaeth o ganlyniadau oddi mewn i’r opsiynau hyn. 

 

Yr opsiynau 

Opsiwn 1 – Cadw ambell chweched dosbarth ac uno ambell chweched 

dosbarth i greu canolfannau chweched dosbarth yn cael eu gweithredu 

gan y cyngor  

Opsiwn 2 - Cadw ambell chweched dosbarth ac uno ambell chweched 

dosbarth i greu canolfannau chweched dosbarth yn cael eu gweithredu 

gan Goleg Penybont    

Opsiwn 3 – Cadw pob chweched dosbarth ym mhob ysgol (ond sicrhau 

gwell cydweithredu) 

 

 

 

 

 



Amdanoch chi 

Ticiwch yr opsiwn (opsiynau) sy’n eich disgrifio chi orau fel ymatebydd.  

 Myfyriwr 

 Staff 

 Rhiant     

 Llywodraethwr 

 Busnes 

 Arall (rhowch fanylion) 

 

Rhowch fanylion (os ydych chi wedi dewis ‘Busnes’ neu ‘Arall’): 

 

 

 

 

Grŵp blwyddyn  

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 

Gyda pha ysgol uwchradd ydych chi’n gysylltiedig? 

 Ysgol Uwchradd Gatholig 

Archesgob McGrath  

 Ysgol Brynteg 

 Ysgol Gyfun Bryntirion 

 Coleg Cymunedol Y Dderwen 

 Ysgol Gyfun Cynffig 

 Ysgol Maesteg  

 Ysgol Gyfun Pencoed 

 Ysgol Gyfun Porthcawl 

 Ysgol Gyfun Llangynwyd 

 Coleg Penybont 

 

Rhyw   

 Gwryw  

 Benyw  

 Trawsrywiol 

 Gwell gen i beidio dweud  

 



 

Uno chweched dosbarth  

 

Mae dau fath o uno chweched dosbarth yn cael eu hystyried.  

 

1. Gallai ysgol newid o un ar gyfer ieuenctid 11 i 18 oed i un ar gyfer ieuenctid 11 i 16 

oed yn unig. Mae hyn yn golygu y byddai ei myfyrwyr ôl-16 yn mynd i ysgol wahanol 

neu i ganolfan chweched dosbarth. Bydd hon yn broses statudol sy’n golygu mai’r 

cyngor fydd yn penderfynu pa ysgolion, os o gwbl, fydd yn uno. Byddai’r chweched 

dosbarth neu’r ganolfan newydd yn cael ei rheoli yn annibynnol ar yr ysgolion 11 i 

16.    

 

2. Os bydd ysgolion yn parhau fel ysgolion ar gyfer ieuenctid 11 i 18 oed ac yn uno eu 

chweched dosbarth yn wirfoddol. Byddai’r rhain yn cael eu rheoli ar y cyd gan yr 

ysgolion sy’n uno. Byddai pob ysgol yn cyfrannu adnoddau a staff at y chweched 

dosbarth newydd gydag amserlenni cyffredin rhwng yr ysgolion. 

 

Nodwch a ydych chi’n ffafrio un math neu’r llall o uno chweched dosbarth ai peidio. 

 

 Ffafrio uno statudol gan ddynodi rhai ysgolion yn rhai 11 i 16 oed 

 

 Ffafrio uno gwirfoddol gyda rhai ysgolion yn cadw statws 11 i 18 oed 

 

 Dim ffafriaeth  

 

 

 

 

 



Opsiwn 1 

Canlyniad A – Ysgol Brynteg yn dod yn ganolfan chweched dosbarth ac 

yn croesawu myfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol Gyfun Bryntirion  

Byddai canolfan chweched dosbarth yn cael ei datblygu ar gampws Ysgol 

Brynteg.   

Oherwydd yr arian sydd ei angen ar gyfer ei hadeiladu, efallai na fydd yn 

dechrau cael ei hadeiladu tan 2025 

Gallai’r ganolfan chweched dosbarth gael ei rheoli a’i gweithredu gan y ddwy 

ysgol neu gallai Ysgol Gyfun Bryntirion ddod yn ysgol ar gyfer ieuenctid 11 i 16 

oed a’r ganolfan gael ei gweithredu gan Ysgol Brynteg. 

Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn? 

 Cytuno’n llwyr 

 Cytuno 

 Niwtral  

 Anghytuno 

 Anghytuno’n llwyr 

Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar yr opsiwn hwn? 

 

 

 

 

 



Canlyniad B – Ysgol Gyfun Porthcawl yn cadw ei chweched dosbarth 

Mae gan Ysgol Gyfun Porthcawl chweched dosbarth mawr sydd wedi’i 

sefydlu’n dda gyda 242 o fyfyrwyr. Hefyd, oherwydd y pellter y byddai’n rhaid 

i’r myfyrwyr ei deithio i ysgol arall neu i ganolfan chweched dosbarth, cynigir 

bod Ysgol Gyfun Porthcawl yn cadw ei chweched dosbarth. 

Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn? 

 Cytuno’n llwyr 

 Cytuno 

 Niwtral  

 Anghytuno 

 Anghytuno’n llwyr 

Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar yr opsiwn hwn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canlyniad C – Ysgol Gyfun Cynffig yn cau ei chweched dosbarth neu’n ei 

uno ag Ysgol Gyfun Porthcawl 

Yn Ysgol Gyfun Cynffig mae’r chweched dosbarth lleiaf ym Mhen-y-bont ar 

Ogwr gyda 61 o fyfyrwyr. Oherwydd hyn, cynigir bod y chweched dosbarth yn 

cau, neu’n uno gydag Ysgol Gyfun Porthcawl. 

Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn? 

 Cytuno’n llwyr 

 Cytuno 

 Niwtral  

 Anghytuno 

 Anghytuno’n llwyr 

Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar yr opsiwn hwn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canlyniad D – Ysgol Gyfun Cynffig yn dod yn ganolfan chweched 

dosbarth ac yn croesawu myfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol Gyfun 

Pencoed a Choleg Cymunedol y Dderwen  

Mae lle yn Ysgol Gyfun Cynffig ar gyfer canolfan chweched dosbarth. Pe bai’r 

ganolfan yn cael ei datblygu, byddai’r chweched dosbarth yn Ysgol Gyfun 

Pencoed a Choleg Cymunedol y Dderwen (CCYD) yn cau a byddai’r myfyrwyr 

yn gorfod teithio i Ysgol Gyfun Cynffig. Opsiwn arall fyddai i’r tair ysgol uno eu 

chweched dosbarth unigol.  

Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn? 

 Cytuno’n llwyr 

 Cytuno 

 Niwtral  

 Anghytuno 

 Anghytuno’n llwyr 

Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar yr opsiwn hwn? 

 

 

 

 

 

 

 



Canlyniad E – Ysgol Maesteg yn dod yn ganolfan chweched dosbarth ac 

yn croesawu myfyrwyr chweched dosbarth o Goleg Cymunedol y 

Dderwen 

Oherwydd y pellter y byddai’n rhaid i’r myfyrwyr ei deithio i ysgol arall neu 

ganolfan chweched dosbarth, cynigir datblygu Ysgol Maesteg yn ganolfan 

chweched dosbarth. Pe bai’r ganolfan yn cael ei datblygu, byddai’r chweched 

dosbarth yng Ngholeg Cymunedol y Dderwen (CCYD) yn cau a byddai’r 

myfyrwyr yn mynychu Ysgol Maesteg. Opsiwn arall fyddai i’r ddwy ysgol uno 

eu chweched dosbarth unigol. 

Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn? 

 Cytuno’n llwyr 

 Cytuno 

 Niwtral  

 Anghytuno 

 Anghytuno’n llwyr 

Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar yr opsiwn hwn? 

 

 

 

 

 

 



Canlyniad F – Ysgol Maesteg ac Ysgol Gyfun Pencoed yn dod yn 

ganolfan chweched dosbarth ill dwy a chroesawu myfyrwyr chweched 

dosbarth o Ysgol Gyfun Cynffig a Choleg Cymunedol y Dderwen 

Byddai Ysgol Maesteg ac Ysgol Gyfun Pencoed ill dwy yn dod yn ganolfannau 

chweched dosbarth ac yn croesawu myfyrwyr o Ysgol Gyfun Cynffig a Choleg 

Cymunedol y Dderwen.   

Hefyd byddai’r myfyrwyr yn cael cyfle i fynychu canolfan chweched dosbarth 

yn Ysgol Gyfun Pencoed. Fodd bynnag, mae disgwyl i Ysgol Gyfun Pencoed 

fod â galw am lefydd sy’n fwy na’i chapasiti.   

Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn? 

 Cytuno’n llwyr 

 Cytuno 

 Niwtral  

 Anghytuno 

 Anghytuno’n llwyr 

Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar yr opsiwn hwn? 

 

 

 

 

 

 



Crynodeb o’r Canlyniadau 

Nodwch y dewisiadau rydych yn eu ffafrio yn eu trefn ar gyfer Canlyniadau A i F yn 

Opsiwn 1. 

Rhifwch yr opsiynau o un i chwech os gwelwch yn dda. 

 

 Canlyniad A – Ysgol Brynteg yn dod yn ganolfan chweched dosbarth ac yn 

croesawu myfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol Gyfun Bryntirion   

 

 Neu A2 – Ysgol Brynteg ac Ysgol Gyfun Bryntirion yn datblygu darpariaeth 

chweched dosbarth ar y cyd 

 

 Canlyniad B – Ysgol Gyfun Porthcawl yn cadw ei chweched dosbarth 

 

 Canlyniad C – Ysgol Gyfun Cynffig yn cau ei chweched dosbarth neu’n ei uno 

ag Ysgol Gyfun Porthcawl 

 

 Canlyniad D – Ysgol Gyfun Cynffig yn dod yn ganolfan chweched dosbarth ac 

yn croesawu myfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol Gyfun Pencoed a Choleg 

Cymunedol y Dderwen  

 

 Canlyniad E – Ysgol Maesteg yn dod yn ganolfan chweched dosbarth ac yn 

croesawu myfyrwyr chweched dosbarth o Goleg Cymunedol y Dderwen 

 

 Canlyniad F – Ysgol Maesteg ac Ysgol Gyfun Pencoed yn dod yn ganolfannau 

chweched dosbarth ill dwy ac yn croesawu myfyrwyr chweched dosbarth o 

Ysgol Gyfun Cynffig a Choleg Cymunedol y Dderwen 

 



 

Opsiwn 2 

Canlyniad A – Canolfan chweched dosbarth yng nghanol tref Pen-y-bont 

ar Ogwr yn cael ei gweithredu gan y coleg ar gyfer myfyrwyr o Ysgol 

Gyfun Cynffig, Coleg Cymunedol y Dderwen ac Ysgol Gyfun Pencoed ac 

Ysgol Gyfun Bryntirion (os na fydd Bryntirion yn uno â Brynteg). 

Byddai rhan o ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei hailddatblygu i 

ddarparu campws newydd ar gyfer Coleg Penybont, a fyddai’n cynnwys 

canolfan chweched dosbarth newydd. 

Mae Coleg Penybont yn fwy tebygol o ddatblygu canolfan chweched dosbarth 

sy’n gallu cefnogi mwy o ddysgwyr.    

Byddai disgwyl i’r ganolfan hon ddenu myfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol 

Gyfun Cynffig, Coleg Cymunedol y Dderwen ac Ysgol Gyfun Pencoed ac 

Ysgol Gyfun Bryntirion (os na fydd Bryntirion yn uno â Brynteg). 

Efallai y bydd problem gyda chystadleuaeth a dyblygu cyrsiau gyda’r 

chweched dosbarth yn Ysgol Brynteg. 

Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn? 

 Cytuno’n llwyr 

 Cytuno 

 Niwtral  

 Anghytuno 

 Anghytuno’n llwyr 

 



 

Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar yr opsiwn hwn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canlyniad B – Canolfan chweched dosbarth ar Gampws Pencoed Coleg 

Penybont yn cael ei gweithredu gan y coleg ac yn croesawu myfyrwyr 

chweched dosbarth o Ysgol Gyfun Pencoed, Ysgol Gyfun Cynffig a 

Choleg Cymunedol y Dderwen. 

Mae gan Goleg Penybont gynlluniau i adeiladu canolfan newydd ar ei gampws 

ym Mhencoed ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a’r Celfyddydau 

a Chyfryngau.  

Hefyd bydd cynllun y ganolfan yn galluogi ar gyfer ei hehangu yn y dyfodol i 

gynnwys canolfan chweched dosbarth. 



Mae Ysgol Gyfun Pencoed yn gweithio mewn partneriaeth â’r coleg eisoes. 

Byddai’r cynnig hwn yn golygu bod disgyblion chweched dosbarth Ysgol Gyfun 

Pencoed yn trosglwyddo yn llwyr i’r coleg.       

Gallai Ysgol Gyfun Pencoed ddod yn ysgol 11 i 16 neu uno ei chweched 

dosbarth â’r coleg. 

Mae disgwyl y byddai’r ganolfan chweched dosbarth AB hon yn denu myfyrwyr 

o Ysgol Gyfun Cynffig a Choleg Cymunedol y Dderwen hefyd.  

Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn? 

 Cytuno’n llwyr 

 Cytuno 

 Niwtral  

 Anghytuno 

 Anghytuno’n llwyr 

Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar yr opsiwn hwn? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crynodeb 

Nodwch y dewisiadau rydych yn eu ffafrio yn eu trefn ar gyfer Canlyniadau A a 

B yn Opsiwn 2. 

Rhifwch yr opsiynau o un i ddau os gwelwch yn dda. 

 Canlyniad A – Canolfan chweched dosbarth yng nghanol tref Pen-y-bont 

ar Ogwr yn cael ei gweithredu gan y coleg 

 

 Canlyniad B – Canolfan chweched dosbarth ar Gampws Pencoed Coleg 

Penybont yn cael ei gweithredu gan y coleg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Opsiwn 3 

Cadw chweched dosbarth ym mhob ysgol. 

Mae cadw pob chweched dosbarth yn cael ei weld fel dull cadarnhaol o 

weithredu gan ei fod yn cynnal y cyswllt rhwng myfyrwyr y chweched dosbarth 

a gweddill yr ysgol, yn enwedig fel modelau rôl ac i gefnogi dysgwyr iau. Fodd 

bynnag, nid yw rhai myfyrwyr yn cael yr un dewis neu ansawdd o ran pynciau 

â myfyrwyr mewn ysgolion eraill.  

Ydych chi’n cytuno â’r cynnig hwn? 

 Cytuno’n llwyr 

 Cytuno 

 Niwtral  

 Anghytuno 

 Anghytuno’n llwyr 

Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar yr opsiwn hwn? 

 

 

 

 

 

 

 



Crynodeb 

Nodwch y dewisiadau rydych yn eu ffafrio yn eu trefn ar gyfer Opsiynau 1, 2 a 

3.               

Rhifwch yr opsiynau o un i dri os gwelwch yn dda. 

 Opsiwn 1 – Cadw ambell chweched dosbarth ac uno ambell chweched 

dosbarth i greu canolfan chweched dosbarth yn cael ei gweithredu gan y 

cyngor 

 

 Opsiwn 2 - Cadw ambell chweched dosbarth ac uno ambell chweched 

dosbarth i greu canolfan chweched dosbarth yn cael ei gweithredu gan 

Goleg Penybont  

 

 

 Opsiwn 3 – Cadw pob chweched dosbarth ym mhob ysgol (ond sicrhau 

gwell cydweithredu) 

 

 

 

 

 

 

 



Ychwanegwch unrhyw sylwadau pellach rydych chi’n dymuno eu gwneud i 

gefnogi’r dewisiadau rydych yn eu ffafrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myfyrwyr Coleg Penybont 

Rydych chi wedi dweud wrthym eich bod yn fyfyriwr yng Ngholeg Penybont. Rhowch eich 

rhesymau dros fynd i’r coleg. 

 

 

 

 

 

A fyddech chi’n hoffi derbyn e-bost pan mae adroddiad yr ymgynghoriad ar gael? (*pobl 

dros 16 oed yn unig)  

 Byddwn  Na fyddwn 

Os ydych chi wedi ateb ‘byddwn’, nodwch eich cyfeiriad e-bost isod: 

 



 

 

I’n helpu i sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaethau’n deg i bawb sydd eu hangen, byddem yn 

ddiolchgar os gallech ateb rhai cwestiynau eraill am eich hun. Bydd y wybodaeth rydych yn ei rhoi 

yn cael ei chadw’n cyfrinachol, ac ni chaiff ond ei defnyddio at y diben o fonitro cydraddoldeb. 

Nid oes rhaid ateb y cwestiynau hyn fel rhan o’r holiadur. Nid oes rhaid I chi ateb unrhyw 

gwestiynau os nad ydych eisiau gwneud hynny. Fel arall, gallwch ddewis ateb rhai ond nid 

eraill drwy ddewis yr opsiynau ‘Byddai’n well gennyf beidio dweud’. 

 

A ydych chi’n fodlon ateb ychydig o gwestiynau eraill amdanoch eich hun? Dewiswch un 

opsiwn yn unig. 

 Ydw  Nac ydw 

Dewiswch eich categori oedran. Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Dan 18 

 18 - 24 

 25 - 34 

 35 - 44 

 45 - 54 

 55 - 64 

 65 - 74 

 75+ 

 Mae’n well gennyf  

 beidio ag ateb 

 

Ydych chi’n ystyried eich bod yn anabl? Dewiswch un yn unig. 

 Ydw (teipiwch yn y blwch isod) 

 Nac ydw 

 Mae’n well gennyf beidio ag ateb 

 
 

Sut y byddech yn disgrifio eich cenedligrwydd? Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Cymro/Cymraes 

 Sais/Saesnes 

 Albanwr/Albanes 

 Gwyddel/Gwyddeles           

Ogledd Iwerddon 

 Prydeiniwr 

 Arall (nodwch yn y blwch isod) 

 Mae'n well gennyf beidio ag ateb 

 

 

I ba grŵp ethnig yr ydych chi'n perthyn? Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Gwyn 

 Cymysg / sawl grŵp ethnig 

 Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig 

 Du / Affricanaidd / Caribiaidd / du 

Prydeinig 

 Grŵp ethnig arall (nodwch yn y blwch 

isod) 

 Mae'n well gennyf beidio ag ateb

Monitro cydraddoldeb (*pobl dros 16 oed yn unig) 

 

 

 

 



 

Beth yw eich crefydd neu eich cred? Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Dim Crefydd 

 Cristnogaeth 

 Bwdhaidd 

 Hindŵaidd 

 Iddewig 

 Mwslimaidd 

 Sikh 

 Unrhyw grefydd neu gred arall 

(teipiwch yn y blwch isod) 

 Mae'n well gennyf beidio ag ateb 

 

 

Beth yw eich rhyw? Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Gwryw 

 Benyw 

 Trawsryweddol 

 Mae'n well gennyf beidio ag ateb 

 

A ydych chi’n feichiog? Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Ydy  Nac ydy   

  

 Mae'n well gennyf 

beidio ag ateb 

 

A ydych chi wedi rhoi genedigaeth yn ystod y 26 wythnos diwethaf? Dewiswch un opsiwn 

yn unig. 

 Ydy     Nac ydy   

  

 Mae'n well gennyf 

beidio ag ateb 

Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol? Dewiswch un opsiwn yn unig.

 Heterorywiol / strêt 

 Dyn Hoyw 

 Lesbiaidd / merch hoyw 

 Deurywiol 

 Arall 

 Mae'n well gennyf beidio ag ateb 

 

Beth yw eich statws priodasol? Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Sengl 

 Â phartner 

 Priod 

 Mewn partneriaeth 

sifil 

 Wedi ysgaru 

 Gweddw 

 Mae'n well gennyf 

beidio ag ateb 

 
A ydych chi'n gallu… 
Dewiswch mewn un opsiwn ym mhob rhes 

 Ddim o gwbl Rhywfaint Yn eithaf da Yn rhugl Mae'n well gennyf 
beidio ag ateb 

siarad Cymraeg?      

darllen Cymraeg?      

Ysgrifennu Cymraeg?      

Diolch yn fawr 

 


