Dogfen Ymgynghori
Ysgolion yr 21ain Ganrif 2013
Creu Ysgol Gynradd Cyfrwng Saesneg Newydd ag 1.5 Dosbarth
Mynediad ym Mhontprennau gyda meithrinfa â 32 o leoedd
cyfwerth ag amser llawn

4 Mawrth - 26 Ebrill 2013
Gellir darparu’r ddogfen hon mewn Braille neu ar fformat sain.
Gellir hefyd roi gwybodaeth mewn ieithoedd cymunedol eraill yn ôl yr angen.
Er mwyn trefnu hyn, ffoniwch 029 2087 2720.

Beth yw diben yr ymgynghoriad hwn?
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig o ran trefniadaeth ysgolion sydd wedi’i gyflwyno yn eich
ardal. Dyma’ch cyfle i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff eu hystyried pan fydd y Cyngor yn penderfynu ar y
ffordd ymlaen.
Gofynnir am farn amrywiaeth o unigolion a grwpiau ar y cynnig. Mae’r canlynol ymysg y rheini rydym yn bwriadu
ymgynghori â hwy fel rhan o’r broses hon:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plant a phobl ifanc
Rhieni/gofalwyr
Cyrff Llywodraethu Ysgolion
Preswylwyr lleol
Aelodau Etholedig (Cynghorwyr, ACau ac ASau lleol)
Cyfarwyddwyr yr Eglwys yng Nghymru a’r Awdurdod Esgobaethol Catholig
Awdurdodau lleol cyfagos
Ysgolion eraill o fewn dwy filltir i’r ysgolion yr effeithir arnynt yn uniongyrchol gan y cynigion
Undebau llafur perthnasol

Sut gallwch chi gael rhagor o wybodaeth a dweud eich dweud?
Trefnwyd cyfarfodydd a sesiynau galw heibio lle caiff y cynnig ei egluro. Mae’r rhain yn gyfle i chi holi cwestiynau a gwneud
sylwadau a gaiff eu cofnodi. Gallwch hefyd gyflwyno eich barn ar bapur.
Bydd gwybodaeth am y cynnig hwn ar gael yng Nghanolfan Cymunedol Pontprennau ac fe’i harddangosir yn yr ysgolion
cynradd lleol.
At hynny, caiff gweithdai eu trefnu gyda phlant lleol o oedran ysgol gynradd i roi cyfle iddynt ofyn cwestiynau a dysgu mwy
am y cynnig.
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Nodir manylion dyddiadau’r cyfarfodydd ymgynghori isod:

2

Math o Ymgynghoriad

Dyddiad/Amser

Lleoliad

Sesiwn galw heibio

Mercher 27 Mawrth 2013
1.00pm - 3.30pm

Canolfan Gymunedol Pontprennau

Cyfarfod Cyhoeddus

Mercher 10 Ebrill 2013
6.30pm - 8.30pm

Canolfan Gymunedol Pontprennau

Sesiwn galw heibio

Mercher 17 Ebrill 2013
9.30am - 11.30am

Canolfan Gymunedol Pontprennau

Anfonwch eich barn atom
Mae eich barn yn bwysig. Rhowch wybod i ni beth rydych yn ei feddwl am y cynnig drwy:
Gwblhau a dychwelyd yr holiadur amgaeedig i’r cyfeiriad a nodir ar waelod y ffurflen.
Neu, os byddai’n well gennych, gallwch e-bostio eich sylwadau i ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk
Noder bod yn rhaid i unrhyw sylwadau a anfonir yn ysgrifenedig neu drwy e-bost gynnwys enw llawn a
chyfeiriad post llawn yr unigolyn sy’n cyflwyno’r sylwadau.
Gellir gwneud cais i weld unrhyw ymatebion sy’n dod i law dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac efallai y bydd yn
rhaid eu rhannu’n gyhoeddus. Fodd bynnag, caiff unrhyw wybodaeth bersonol, fel enw a chyfeiriad, ei dileu.

Beth yw’r cynnig?
Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn cyflwyno cynnig y Cyngor i adeiladau ysgol gynradd gymunedol cyfrwng
Saesneg newydd ag 1.5 dosbarth mynediad ym Mhontprennau a meithrinfa â 32 o leoedd cyfwerth ag amser llawn
(CALl) o fis Medi 2015.

Cefndir y cynnig
Fel rhan o’r rhaglen ad-drefnu ysgolion, mae Cyngor Caerdydd wedi amlinellu gweledigaeth o ysgolion llwyddiannus
sy’n cynnig cyfleoedd dysgu o ansawdd da i godi safonau cyflawni fel rhan o’u rôl ehangach i ymgysylltu â’r
gymuned. Mae’r weledigaeth yn seiliedig ar egwyddorion cydraddoldeb, cynhwysiant, effeithlonrwydd ac ‘ysgolion
lleol i blant lleol’.
Mae’r cynnig hwn yn rhan o raglen buddsoddi cyfalaf Ysgolion yr 21ain Ganrif Cyngor Caerdydd. Fe’i cynlluniwyd i
ateb y galw am addysg gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal Pontprennau’r ddinas.

Pam ein bod yn cynnig y newid?
Mae disgyblion sy’n byw yn ardal Pontprennau yn mynychu nifer o ysgolion ar hyn o bryd ac mae llawer o blant yn
teithio y tu hwnt i’r ardal leol er mwyn cael addysg.

Yn 2012, roedd 1387 o ddisgyblion ysgol gynradd a oedd yn byw yn nalgylchoedd Ysgolion Cynradd Bryn Celyn a
Glyncoed yn mynd i 45 o ysgolion gwahanol yng Nghaerdydd. O’r disgyblion hynny, roedd 149 ohonynt yn mynd
i ysgolion cynradd cymunedol cyfrwng Saesneg yn ardaloedd Llanisien, Llys-faen a Thornhill. Mae’r gorlif hwn i
ysgolion yn Llanisien, Llys-faen a Thornhil wedi golygu bod rhai disgyblion o’r ardaloedd hynny wedi methu â chael lle
yn eu hysgolion lleol.
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Byddai sefydlu’r ysgol gynradd arfaethedig ym Mhontprennau yn golygu bod angen newid dalgylchoedd Ysgolion
Cynradd Bryn Celyn a Glyncoed. Gwasanaethir y dalgylchoedd hynny gan Ysgol Gynradd Gatholig y Santes
Bernadette, Ysgol Gynradd Dewi Sant yr Eglwys yng Nghymru ac Ysgol Pen y Groes hefyd.
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Mae Tabl 1 isod yn dangos yr ysgolion cynradd a fynychwyd gan ddisgyblion oedran cynradd a oedd yn byw yn
nalgylchoedd presennol Ysgolion Cynradd Bryn Celyn a Glyncoed ym mis Ionawr 2012
Tabl 1: Ysgolion cynradd a fynychir gan ddisgyblion oedran cynradd sy’n byw yn nalgylchoedd presennol
Ysgolion Cynradd Bryn Celyn a Glyncoed, Ionawr 2012
Dalgylch

Ysgol Gynradd a fynychir
Ysgolion Cynradd
Cyfrwng
Glyncoed Ffydd
Cymunedol
Cymraeg
Saesneg Eraill
263
87
173
445
38
12
146
98

Bryn Celyn

Bryn Celyn
Glyncoed

119
6

Ardal gyfunol

543

444

99

301

Cyfanswm sy’n
byw yn y dalgylch
1087
300
1387

Mae data’r GIG ar gyfer yr ardal hon, a roddwyd yn 2012, yn awgrymu y bydd nifer y disgyblion sy’n dechrau yn y
dosbarth Derbyn mewn ysgolion cymunedol Saesneg yn parhau i gynyddu yn ardal Ysgol Gynradd Bryn Celyn yn y
dyfodol, hyd at o leiaf fis Ionawr 2016, sef y flwyddyn ddiweddaraf y mae data ar gael ar ei chyfer.
Mae Tabl 2 isod yn dangos nifer y disgyblion cynradd cymunedol Saesneg yn y flwyddyn Dderbyn a ragwelir yn
nalgylchoedd presennol Ysgolion Cynradd Bryn Celyn a Glyncoed

Tabl 2: Nifer y disgyblion cymunedol cyfrwng Saesneg yn y flwyddyn Dderbyn
yn nalgylchoedd presennol Ysgolion Cynradd Bryn Celyn a Glyncoed

Ysgol Gynradd Bryn Celyn
Ysgol Gynradd Glyncoed
Nifer y disgyblion

Nifer
Derbyn
30
60
90

Dosbarthiadau mynediad
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Ysgol

Nifer ar y Gofrestr
Medi 2012

Nifer y disgyblion a ragwelir yn y dalgylch
Medi 2015
Medi 2014
Medi 2013

29
52
81

84
42
126

93
45
138

97
40
137

2.7

4.2

4.6

4.6

Fel y dengys y tabl uchod, rhagwelir diffyg o tua 47 o leoedd ysgol cymunedol cyfrwng Saesneg yn yr ardal.
Byddai creu ysgol gynradd newydd ym Mhontprennau ynghyd a newid y dalgylchoedd yn sicrhau bod digon o leoedd
cymunedol cyfrwng Saesneg i ateb y galw yn lleol.
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Pe bai’r cynnig yn cael ei weithredu o fis Medi 2015 byddai nifer y lleoedd mewn ysgolion cymunedol Saesneg a fyddai
ar gael yn y dosbarth mynediad (Dosbarth Derbyn) yn cynyddu tua 45 o leoedd (1.5 dosbarth mynediad).
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Beth yw manteision addysgol y cynnig hwn?
Disgwylir y manteision canlynol o’r cynnig hwn:
• Byddai adeiladu ysgol newydd yn sicrhau lleoedd ysgol ychwanegol i wasanaethau’r ardal leol, a byddai hefyd yn
ei gwneud yn haws i ardaloedd eraill, gan gynnwys Llanisien, Llysfaen a Thornhill, ateb y galw lleol.
• Caiff disgyblion eu haddysgu mewn adeiladau modern o safon a fydd yn gallu cefnogi’r gwaith o ddarparu
cwricwlwm eang a chytbwys

Safle arfaethedig y datblygiad































  



Materion safle-benodol
Mae safle arfaethedig yr ysgol wrth ymyl Canolfan Gymunedol Pontprennau. Mae swyddogion o’r adrannau
perthnasol yn cydweithio i ystyried a ellir sicrhau manteision o ran gwella cyfleusterau a/neu arbedion cost ar gyfer yr
ysgol a’r ganolfan gymunedol drwy ystyried y ddwy fel un safle mawr.

Trefniadau dalgylch
Mae safle arfaethedig yr ysgol newydd yn nalgylch Ysgol Gynradd Bryn Celyn. Dan y trefniadau presennol, mae
dalgylch Ysgol Gynradd Bryn Celyn yn gwasanaethu ardal orllewinol ward Pontprennau a Phentref Llaneirwg ac ardal
ogleddol ward Pentwyn.
Mae’r map isod yn dangos dalgylchoedd presennol Ysgol Gynradd Bryn Celyn ac Ysgol Gynradd Glyncoed.
Fodd bynnag, os caiff y cynnig ei weithredu, bydd angen cynnal ymgynghoriad maes o law ar ddiwygio trefniadau’r
dalgylchoedd er mwyn sicrhau bod poblogaethau’r dalgylchoedd yn cyfateb yn well â nifer y lleoedd a geir yn yr
ysgolion lleol.
Bwriedir i’r ysgol newydd wasanaethu rhan o ward Pontprennau a Phentref Llaneirwg, ac i’r dalgylchoedd presennol
yn ward Pontprennau a Phentref Llaneirwg a ward Pentwyn gael eu diwygio’n briodol naill ai’n rhannol neu’n gyfan
gwbl. Yr ysgolion cynradd cymunedol cyfrwng Saesneg eraill sy’n gwasanaethu’r ardaloedd hyn yw Ysgolion Cynradd
Glyncoed, Llanedern a Springwood, yn ogystal ag Ysgol Gynradd Bryn Celyn.
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Ystyrir bod y safle arfaethedig yn ddigon mawr ar gyfer ysgol newydd ag 1.5 dosbarth mynediad os defnyddir y caeau
chwarae cyfagos fel caeau chwaraeon oddi ar safle’r ysgol.
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Dalgylchoedd Presennol
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2.

1.

Dalgylchoedd Presennol Ysgolion Cynradd
1.

Dalgylch Ysgol Gynradd Bryn Celyn

2.

Dalgylch Ysgol Gynradd Glyncoed

Atgynhyrchwyd o fap yr arolwg ordnans gyda
chaniatâd Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi.
Hawlfraint y Goron.
Mae atgynhyrchu heb ganiatâd yn torri
hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyniad
neu gamau sifil.
Cynhyrchwyd y copi hwn yn benodol
i gyflenwi gwybodaeth y Cyngor.
Ni chaniateir cynhyrchu rhagor o gopïau.
CYNGOR SIR CAERDYDD
Rhif Trwydded LA09005L.

Bydd angen i’r dalgylchoedd fod o faint ac mewn ardaloedd daearyddol sy’n gallu cynnal ysgolion â’r nifer o
ddisgyblion a gynigir, a rhaid iddynt fod yn ddigon cyfleus i’r rhan fwyaf o ddisgyblion a rhieni yn yr ardal.
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Disgwylir cynnal ymgynghoriad o’r fath ar ddechrau 2014, a byddai’r trefniadau’n cael eu gweithredu ym mis Medi
2015 yn unol â gofynion Cod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru.

Dalgylchoedd Arfaethedig

1.

3.

Map 2: Trefniadauʼr dalgylch diwygiedig arfaethedig o fis Medi 2015
1.

Safle ysgol/dalgylch arfaethedig newydd ysgol gynradd Pontprennau

2.

Dalgylch diwygiedig arfaethedig
Ysgol Gynradd Bryn Celyn

Atgynhyrchwyd o fap yr arolwg ordnans gyda
chaniatâd Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi.
Hawlfraint y Goron.
Mae atgynhyrchu heb ganiatâd yn torri
hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyniad
neu gamau sifil.

3.

Dalgylch diwygiedig arfaethedig
Ysgol Gynradd Glyncoed

Cynhyrchwyd y copi hwn yn benodol
i gyflenwi gwybodaeth y Cyngor.
Ni chaniateir cynhyrchu rhagor o gopïau.
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2.

CYNGOR SIR CAERDYDD
Rhif Trwydded LA09005L.

Mae’r map isod yn dangos dalgylchoedd arfaethedig Ysgol Gynradd Bryn Celyn, Ysgol Gynradd Glyncoed a’r ysgol
newydd arfaethedig.
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Materion Ariannol
Cafodd y cynnig a amlinellwyd yn y ddogfen ymgynghori hon ei gynnwys yng nghynnig y Cyngor i Lywodraeth Cymru am
gyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif. Mae’r rhaglen yn ei chyfanrwydd wedi’i chymeradwyo mewn egwyddor gan Lywodraeth
Cymru. Mae Cyngor Caerdydd erbyn hyn yn aros am benderfyniad ar ôl cyflwyno achos busnes i geisio sicrhau cyllid cyfalaf.

Materion Trafnidiaeth
Dan y cynnig hwn, nid oes cynlluniau i newid polisi’r Cyngor o ran trafnidiaeth i ddisgyblion yn ôl ac ymlaen o’r ysgol. Bydd
unrhyw ddisgyblion yr effeithir arnynt gan y cynigion hyn o ganlyniad i newid dalgylchoedd yn cael yr un cymorth trafnidiaeth
ag a ddarperir ym mhob rhan o Gaerdydd, ac yn unol â’r un meini prawf sy’n berthnasol drwy’r ddinas. Gellir darllen polisi
trafnidiaeth i blant ysgol y Cyngor ar wefan y Cyngor (www.caerdydd.gov.uk).
Ystyrir goblygiadau traffig a thrafnidiaeth fel rhan o’r Asesiad Trafnidiaeth y byddai angen ei gynnal i gael caniatâd cynllunio
ar gyfer gwaith adeiladu pe bai’r cynnig hwn yn cael ei weithredu.

Trefniadau Derbyn
Nid oes cynlluniau i newid polisi’r Cyngor ar dderbyn plant i ysgolion o ganlyniad i’r cynnig hwn.
Ceir gwybodaeth fanwl am drefniadau derbyn yn llyfryn Derbyn i Ysgolion y Cyngor. Gellir gweld y wybodaeth hon hefyd ar
wefan y Cyngor (www.caerdydd.gov.uk).

Materion Cydraddoldeb
Cynhaliwyd Asesiad cychwynnol o Effaith ar Gydraddoldeb a ddaeth i’r casgliad na fyddai’r cynnig yn effeithio’n andwyol
ar unrhyw grŵp penodol yn y gymdeithas. Caiff yr asesiad hwn ei adolygu ar ôl cynnal ymgynghoriad. Pe bai’r cynnig yn
mynd rhagddo, byddai asesiadau pellach o’r effaith ar gydraddoldeb yn cael eu cynnal, gan gynnwys asesiad o effaith
dyluniad adeilad yr ysgol gynradd newydd.

Materion Cynaliadwyedd
Mae Asesiad Amgylcheddol Strategol o’r cynnig wedi’i gynnal yn unol â Deddfwriaeth Ewropeaidd. Mae’r asesiad yn
cadarnhau bod y cynnig yn cydymffurfio ag amcanion amgylcheddol a nodwyd yn Asesiad Amgylcheddol Strategol
Caerdydd ar Ysgolion yr 21ain Ganrif: Fframwaith Strategol ar gyfer Rhaglen Gwella Adeiladau Ysgol. Pe bai’r cynnig yn
mynd rhagddo, byddai asesiad amgylcheddol yn cael ei gynnal fel rhan o’r broses gynllunio.
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Ystyried yr Effaith Gymunedol
Mae angen i ni gynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael mewn ysgolion cymunedol Saesneg heb effeithio’n negyddol ar y
gymuned. Felly byddwn yn ystyried y canlynol wrth asesu’r cynnig; Mannau Agored Cyhoeddus, parcdir, sŵn a thraffig.
Byddem yn gweithio gydag ysgolion ac unrhyw grwpiau cymunedol i sicrhau bod y cynnig yn osgoi effeithiau negyddol lle
bynnag y bo’n bosibl.

Cwestiynau Cyffredin
• A fydd darpariaeth feithrin ar gael pan fo’r ysgol newydd yn agor?
Cynigir y bydd 32 o leoedd meithrin CALl (64 o leoedd rhan amser) ar gael pan gaiff yr ysgol newydd ei hagor.
• Pan fydd yr ysgol newydd yn agor, a fydd yn derbyn plant i grwpiau blwyddyn hŷn?
Cynigir y caiff plant eu derbyn i’r grwpiau oedran Meithrin a Derbyn o fis Medi 2015 gyda’r ysgol yn datblygu i
gapasiti llawn wrth i’r plant symud drwy’r grwpiau oedran.
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• Beth fydd yn digwydd i frodyr a chwiorydd hŷn sydd eisoes mewn ysgolion cynradd eraill?
Byddai brodyr a chwiorydd hŷn sydd eisoes mewn ysgolion eraill yn aros yn yr ysgolion hynny.
• Pryd caiff Corff Llywodraethu ei ffurfio?
Os caiff y cynnig ei gymeradwyo, caiff corff llywodraethu dros dro ei greu ar gyfer yr ysgol newydd yn
ystod haf 2013, ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol. Byddai ystod o randdeiliaid yn cael eu cynrychioli ar y
corff llywodraethu dros dro, gan gynnwys rhieni, athrawon, staff nad ydynt yn addysgu, cynrychiolwyr o’r
Awdurdod Lleol a phartneriaid cymunedol. Y Cyngor a fyddai’n penodi llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol,
rhai o blith staff nad ydynt yn addysgu a rhiant-lywodraethwyr. Y corff llywodraethu a fyddai’n penodi athrolywodraethwyr a llywodraethwyr cymunedol.
• Beth fydd y wisg ysgol?
Corff llywodraethu’r ysgol a fyddai’n penderfynu ar wisg yr ysgol.
• A fyddai modd ehangu’r safle yn y dyfodol?
Dim ond lle i ddatblygu ysgol gynradd ag 1.5 dosbarth mynediad sydd ar y safle.

Dyddiadau pwysig
Beth yw’r dyddiadau allweddol a gynigir ar gyfer yr ymgynghoriad hwn a’r broses gyffredinol?
4 Mawrth i 26 Ebrill 2013
•

Y Cyfnod Ymgynghori

Haf 2013
• Adroddiad ar ganlyniadau’r ymgynghoriad
• Bydd Cyngor Caerdydd yn ystyried pob ymateb cyn penderfynu pa gamau i’w cymryd
• Os bydd Cyngor Caerdydd yn penderfynu bwrw yn ei flaen â’r cynnig, caiff Hysbysiad Statudol ei gyhoeddi
yn rhoi mis i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau.
Bydd rhaid i’r cynigion (oni chânt eu tynnu’n ôl) gael cymeradwyaeth Gweinidogion Cymru,
• Os, o fewn 2 fis ar ôl anfon copi o’r cynigion at Weinidogion Cymru, eu bod yn ein hysbysu bod angen
cymeradwyaeth o’r fath; neu
• Os bydd gwrthwynebiadau wedi’u cyflwyno yn ystod y cyfnod gwrthwynebu a’u bod heb eu tynnu’n ôl yn
ystod y cyfnod hwnnw.

Medi 2015
• Os bydd y cynnig yn mynd rhagddo, disgwylir i’r gwaith o adeiladu’r ysgol newydd gael ei gwblhau erbyn
mis Medi 2015.
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• Os daw unrhyw wrthwynebiadau i law, cânt eu hanfon at Lywodraeth Cymru gyda sylwadau’r Cyngor, a
bydd Gweinidogion Cymru’n gwneud y penderfyniad terfynol.
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Ffurflen Ymateb i Ymgynghoriad (pontprennau)
Mae eich barn yn bwysig. Rhowch wybod i ni beth rydych yn ei feddwl am y cynnig drwy:
Gwblhau a dychwelyd yr holiadur amgaeedig i’r cyfeiriad a nodir ar waelod y ffurflen;
Neu, os byddai’n well gennych, gallwch e-bostio eich sylwadau i ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk
Noder fod yn rhaid i unrhyw sylwadau a anfonir yn ysgrifenedig neu drwy e-bost gynnwys enw llawn a chyfeiriad
post llawn yr unigolyn sy’n cyflwyno’r sylwadau.
Noder y gellir gwneud cais i weld unrhyw ymatebion dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac efallai y bydd yn rhaid eu
rhannu’n gyhoeddus. Fodd bynnag, caiff unrhyw wybodaeth bersonol, fel enw a chyfeiriad, ei dileu.

A ydych yn cefnogi’r cynnig?
Ydw		

Nac ydw

Os nad ydych yn cefnogi’r cynnig, rhowch eich rhesymau ynghyd ag unrhyw newidiadau neu
ddewisiadau eraill yr hoffech eu hawgrymu
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A oes gennych unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu gwneud?
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Eich enw : 							Dyddiad:
Cyfeiriad:
Cod Post:
Eich statws:
Rhiant
Llywodraethwr
Arall (nodwch)
Disgybl
Aelod o staff
Diolch am eich sylwadau.
Anfonwch y ffurflen hon i’r Tîm Ad-drefnu Ysgolion, Ystafell 213, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW
erbyn dydd Gwener 26 Ebrill 2013.

