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Atodiad 3 

 

C1. Dderbynioch chi unrhyw wybodaeth gan yr Awdurdo d Addysg Lleol ar ddewis ysgol 
gynradd i’ch plentyn?

�   Do  �   Naddo (ewch i C3)
 
C2.     Pa wybodaeth dderbynioch gan yr Awdurdod Ad dysg Lleol?   
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

C3. Dderbynioch chi unrhyw wybodaeth o unrhyw ffynh onnell arall e.e Llywodraeth Cynulliad 
Cymru ar ddewis ysgol gynradd i’ch plentyn? 

�   Do � Naddo (ewch i C6)
 
C4. Oddi wrth bwy dderbynioch chi wybodaeth? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

C5.     Pa wybodaeth dderbynioch chi?   
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
C6 Dderbynioch chi unrhyw wybodaeth gan yr Awdurdod  Addysg Lleol ar ddewis cyfrwng 

addysg (Cymraeg / Saesneg) i’ch plentyn?

�   Do �   Naddo (ewch i C8)
 
C7.     Pa wybodaeth dderbynioch chi gan yr Awdurdo d Addysg Lleol?   
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
C8. Dderbynioch chi unrhyw wybodaeth o unrhyw ffynh onnell arall ar ddewis cyfrwng addysg 

(Saesneg/Cymraeg) i’ch plentyn?  

�   Do � Naddo (ewch i C11) 
 

C9.     Gan bwy dderbynioch chi wybodaeth ?      …………………………………………… 
 
C10.   Pa wybodaeth dderbynioch chi?  
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

C11. Pa mor bell o Ysgol A/B dych chi’n byw?  

�   Llai na milltir 

�   rhwng 1-2 filltir 

�   rhwng 2-3 milltir 

�   dros tair milltir 
 

C11.   Dych chi’n byw yn nalgylch yr ysgol? (Ysgol C)

�   Ydw  �   Nac ydw, os na ble dych chi’n byw? ....................................

C12. Wnaethoch chi ystyried danfon eich plentyn i y sgol arall? 

�   Do �   Naddo (ewch i C14)   
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C13. Os do, beth wnaeth i chi benderfynu yn erbyn d anfon eich plentyn i’r ysgol honno? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

C14.   Beth oedd eich prif reswm dros ddewis Ysgol C yn hytrach nag ysgol arall? 
 

………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

C15. I ba raddau wnaeth y ffactorau isod ddylanwadu  ar eich penderfyniad i ddewis ysgol i’ch 
plentyn?    Nodwch gryfder y dylanwad drwy dicio’r bocs priodol. 

 

 Cryf 
iawn Cryf Cymedrol  Gwan Gwan 

iawn 
Dim o 
gwbl 

Lleoliad yr ysgol  
     

Canlyniadau Profion Athrawon   
     

Adroddiad Arolwg yr ysgol       

Cyfrwng yr addysg (Cymraeg)  
     

Polisi’r Llywodraeth  
     

Enw da’r ffrwd Gymraeg  
     

Ysgol Gyfun yn y dyfodol   
     

Cyfleoedd Allgyrsiol   
     

Mynychu noson rieni cyn i’ch  
plentyn ddechrau yn yr ysgol  

 
     

Cwrdd â Phennaeth yr ysgol cyn 
i’ch plentyn ddechrau yn yr ysgol 

 
     

Dylanwad aelodau o’r teulu  
     

Dylanwad ffrindiau  
     

Arall   (nodwch isod os gwelwch yn dda)  
     

 

…………………………………………………………………………………………………………................…… 

 
C16. Wnaethoch chi ystyried rhoi eich plentyn yn y ffrwd Saesneg?  

�   Do  � Naddo, os na pam?.......................................... …………..…………..  

            ……………………………………………………………….(ewch i C18)

 
C17. Os do, beth wnaeth i chi benderfynu yn erbyn r hoi eich plentyn yn y ffrwd Saesneg? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
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C18. Cyn i’ch plentyn ddechrau yn Ysgol C, edrychoc h chi ar ganlyniadau profion athrawon yr 
ysgol?  

�   Do  � Naddo (ewch i C20)
 
C19. Gymharoch chi ganlyniadau’r ffrwd Gymraeg gyda  chanlyniadau’r ffrwd Saesneg?  

�   Do  � Naddo
 
C20.  Pa ysgol Gyfun bydd eich plentyn yn mynychu ym mlwy ddyn 7?   

�   Bryngwyn  

�   Coedcae 

�   St John Lloyd 

�   Strade 

�   Arall, os arall nodwch isod 
  ….……………............................……………….

 
C21. Cyn dewis ysgol gynradd edrychoch chi ar ganly niadau TGAU yr ysgol gyfun y bydd eich 

plentyn yn mynychu ym mlwyddyn  7?  

�   Do  � Naddo (ewch i C23)
 
C22. Os do, gymharoch chi’r canlyniadau yma gyda ch anlyniadau ysgol arall?  

�   Do � Naddo
 
C23.    Beth yw prif iaith cyfathrebu gyda’ch plent yn gartref?  

�   Cymraeg yn unig  

�   Saesneg yn unig 
 

�   y ddau’n gyfartal 

�   Cymraeg yn    
        bennaf 

�   Saesneg yn     
        bennaf 

 
C24. Pa iaith yw eich iaith gyntaf chi ? …………………...........................……… 
 
C25.  Ydych chi’n siarad, darllen neu ysgrifennu un rhyw iaith arall heblaw Saesneg yn weddol 

rugl?  

�   Ydw, os ydw nodwch …………………………………………. 

�   Nac ydw (ewch i C27) 
  
C26. Wnaeth bod yn ddwyieithog ddylanwadu ar eich d ewis o ysgol?  

�   Do, os do sut?……………………..................………………………………………  

�   Naddo 
 
C27.   Ydych chi’n credu bod yna fanteision i fod y n ddwyieithog? 

�   Ydw   � Nac ydw (ewch i C29) 
 
C28.   Os ydw, beth ydych chi’n credu yw’r manteisi on yma? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

C29. Fasech chi wedi rhoi’ch plentyn yn Ysgol C pet ai’r ysgol dim ond yn cynnig addysg 
cyfrwng Saesneg?   

� Baswn       �   Na faswn, os na nodwch 
pam?................................................  
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C30.  Darllenwch y datganiadau isod a thiciwch pa u n ai ydych chi’n credu eu bod nhw’n wir  
neu’n gau 

 Gwir Gau Ddim yn 
gwybod 

Dymuna Llywodraeth Cynulliad Cymru i Gymru fod yn genedl 
wirioneddol ddwyieithog 
 

   

Mae’r holl ysgolion yng Nghymru’n galluogi disgyblion i fod yn siaradwyr 
Cymraeg cwbl rugl. 

   

Dymuna Llywodraeth Cynulliad Cymru weld cynnydd yn nifer a chanran 
y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg.   

   

Yn 2009 addysgwyd Cymraeg fel iaith gyntaf i tua 20% o blant mewn 
ysgolion cynradd a gynhelir. 

   

 
C31. Darllenwch y datganiadau canlynol a thiciwch i  ba raddau yr ydych yn cytuno neu 

anghytuno gyda phob un.  
 

Cytuno’n 
gryf Cytuno 

Ddim yn 
cytuno 

nac 
anghytuno  

Anghytuno  Anghytuno’n 
gryf 

Hoffwn i’m plentyn allu siarad Cymraeg 
yn rhugl      

Dylai pob plentyn adael yr ysgol yn 
rhugl yn y Gymraeg waeth pa ysgol y 
mynychodd ef/hi. 

     

 
C32.   Beth ystyriwch yw’ch cenedl?  

� Seisnig  �  Gwyddelig �  Albanaidd     �  Cymreig �   Arall 
 

Os arall nodwch ................................................ 

 
C33. Pa rai o’r cymwysterau hyn sy’n berthnasol i c hi?  (ticiwch y cymhwyster ucha’ )  

�   Dim cymwysterau   

�   1+ lefel O / TGAU / CSEs (unrhyw radd)  

�   5+ lefel O / TGAU (A-C) / CSEs (gradd 1) 

�   1+ lefel A / lefel UG 

�   2+ lefel A, 4+ lefel UG 

�   Gradd gyntaf (ee BA, BSc) 
 
 

� Cymhwyster ôl radd (ee MA,  
         PhD, TAR) 

� NVQ lefel 1, GNVQ sylfaen 

� NVQ lefel 2, GNVQ canolradd 

� NVQ lefel 3, GNVQ uwch 

� NVQ lefel 4, HNC, HND 

� Cymhwyster arall (ee  City & Guilds, 
         RSA/OCR, BTEC/Edexcel) 

 
C34. Unrhyw sylwadau eraill: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Diolch am gwblhau’r holiadur hwn.  
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Atodiad 5 

 

1. Sut ydych chi’n marchnata’r ysgol? 

 

2. Beth ydych chi’n ei farchnata? 

 

3. I ba raddau caiff dwyieithrwydd ei farchnata? 

 

4. Pam mae rhieni yn eich barn chi wedi dewis gosod eu plant yn 

Ysgol X? 

 

5. Yn eich barn chi, i ba raddau caiff canlyniadau academaidd yr 

ysgol (asesiadau athrawon) ddylanwad ar ddewis rhieni o ysgol? 

 

6. Pa mor hawdd yw hi i rieni ddod o hyd i ganlyniadau asesiadau 

athrawon? 

 

7. I ba raddau, yn eich barn chi, caiff adroddiad arolygiad gan  

Estyn ddylanwad ar ddewis rhieni o ysgol gynradd? 

 

8. Pa mor hawdd yw hi i rieni ddod o hyd i gopi o’r adroddiad mwyaf 

diweddar? 

 

9. Yn eich barn chi, i ba raddau caiff canlyniadau TGAU ysgolion 

cyfun yr ardal ddylanwad ar ddewis rhieni o ysgol gynradd? 

 

10. Pa mor hawdd yw hi i rieni ddod o hyd i ganlyniadau TGAU? 

 

11. I ba raddau, yn eich barn chi, caiff ysgol gyfun y dyfodol 

ddylanwad ar ddewis rhieni o ysgol gynradd? 

 

12. Yn eich barn chi, i ba raddau mae cyfrwng yr addysg yn 

dylanwadu ar ddewis rhieni o ysgol gynradd? 
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13. Yn eich barn chi, i ba raddau caiff polisi llywodraeth ddylanwad ar 

ddewis rhieni o ysgol gynradd? 

 

14. Ydych chi’n credu bod rhieni yn ymwybodol o’r gwahaniaethau 

ieithyddol sydd rhwng gwahanol ysgolion? 

 

15. I ba raddau, yn eich barn chi, y gall yr AALl hyrwyddo addysg 

cyfrwng-Cymraeg ar draul addysg cyfrwng-Saesneg? 

 


