8 Mai – 18 Mehefin 2014

Gellir darparu’r ddogfen hon mewn Braille, fformat sain neu brint bras.
Gellir hefyd roi gwybodaeth mewn ieithoedd cymunedol eraill yn ôl yr angen.
Er mwyn trefnu hyn, ffoniwch 029 2087 2720.
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Dogfen Ymgysylltu 2014: Pedair Ward

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Cyflwyniad
Mae gan bob Awdurdod Lleol (ALl) ddyletswydd statudol i gynnig digon o leoedd mewn ysgolion. Fel y
nodir yn adroddiadau’r Cabinet ar 23 Medi 2013 a 13 Mawrth 2014, nid oes digon o leoedd cynradd o
bell ffordd yn ardaloedd Butetown, Treganna, Grangetown a Glan-yr-afon a’r cyffiniau (y Pedair Ward o
hyn ymlaen). O ganlyniad, mae’n rhaid i lawer o blant deithio allan o’u dalgylch i fynychu ysgol gynradd.
Rhagwelir y bydd y galw tebygol am leoedd cynradd yn y Pedair Ward yn arwain at ddiffyg cyffredinol o
59 o leoedd mewn Dosbarthiadau Derbyn ym mis Medi 2016 yn seiliedig ar lefelau tai presennol. Caiff y
sefyllfa hon ei gwaethygu gan 111 o leoedd fesul grŵp oedran pan gaiff datblygiadau tai arfaethedig eu
hadeiladu a’u meddiannu gan deuluoedd.
Mae’r diffygion mwyaf yn Grangetown a Butetown. Ar gyfer mis Medi 2016 rhagwelir y lefelau derbyn
canlynol:
• Bydd y galw am leoedd mewn ysgolion cymunedol Saesneg ac ysgolion Ffydd yn ardal Grangetown
yw fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, o 95 o leoedd, gan godi i 142 o leoedd wrth ychwanegu
disgyblion o’r datblygiadau tai newydd arfaethedig;
• Bydd y galw am leoedd mewn ysgolion cymunedol cyfrwng Cymraeg yn ardal Grangetown a
Butetown yw fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, o 26 o leoedd, gan godi i 46 o leoedd wrth
ychwanegu disgyblion o’r datblygiadau tai newydd arfaethedig.
Sefydlwyd tîm project aml-wasanaeth i ystyried a nodi safleoedd posibl a allai fod yn addas i’w datblygu
i ateb y galw yn ardaloedd Grangetown a Butetown.
Yn ei gyfarfod ar 13 Mawrth 2014, cytunodd y Cabinet i swyddogion ymgysylltu â chymunedau lleol i
geisio barn ar y safleoedd a nodwyd gennym. Y rhain yw:
Safle 1 - Safle Canolfan Hamdden Channel View a chyfleusterau cyfagos
Safle 2 - Ysgol Gynradd Parc Ninian
Safle 3 - Tir ger Neuadd y Sir
Safle 4 - Ysgol Gynradd Gatholig St Cuthbert
Safle 5 - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair
Safle 6 - Ysgol Gynradd Mount Stuart

Eglurhad o dermau a ddefnyddir yn y ddogfen hon

Beth yw’r camau?
Bydd 3 cham i’r broses o nodi darpariaeth gynradd cyfrwng Cymraeg, cyfrwng Saesneg, Gwirfoddol a
Gynorthwyir (Ffydd) a Chymunedol ar gyfer ardaloedd Grangetown a Butetown:
•
•
•

Cam 1 – Ymgysylltu cyn yr ymgynghoriad ar safleoedd – gwrando a syniadau. Bydd hyn yn
digwydd cyn cynnal arfarniadau manwl ar opsiynau ac yn bwydo i mewn i’r broses datblygu
opsiynau ffurfiol;
Cam 2 – Ymgynghoriad statudol ar yr opsiynau ffurfiol;
Cam 3 – Cyflwyno Hysbysiad(au) Statudol a chyfnod gwrthwynebu.

Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys gwybodaeth am Gam 1.

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ystyr statws cyfyngedig yw safle ysgol sydd heb gaeau chwarae glaswellt, neu sydd â mynediad cyfyngedig
i gaeau chwarae glaswellt, ac felly bydd angen mynediad i gaeau chwarae oddi ar y safle yn yr ardal leol.
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Sylwer bod 1DM yn golygu 1 dosbarth ymhob grŵp Blwyddyn (30 o blant mewn grŵp Blwyddyn). Mae
2DM yn golygu 2 ddosbarth ymhob grŵp Blwyddyn (60 o blant mewn grŵp Blwyddyn). Mae 3DM yn
golygu 3 dosbarth ymhob grŵp Blwyddyn (90 o blant mewn grŵp Blwyddyn).
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Amserlen Arfaethedig
Cyfnod ymgysylltu – 8 Mai 2014 tan 18 Mehefin 2014
Canlyniad yr ymarfer ymglymu yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet ym mis Medi 2014
Cyfnod Ymgynghori Statudol – mis Hydref 2014 tan fis Tachwedd 2014
Adrodd i’r Cabinet ym mis Ionawr 2015
Yn amodol ar gymeradwyaeth i Gyhoeddi Hysbysiad(au) Statudol ym mis Chwefror 2015 am
gyfnod o fis
Penderfyniad ar y ffordd ymlaen (Penderfyniad) ym mis Ebrill 2015 / Mai 2015

CAM 1
Ymgysylltu cyn ymgynghori
Pam ydyn ni’n gofyn am eich barn?
Hoffem i chi edrych ar y wybodaeth ynghylch pob un o’r safleoedd a mynegi eich barn. Nod y
ddogfen ymgysylltu yw:
• Rhoi dealltwriaeth i bobl o’r safleoedd a nodwyd fel rhai a allai fod yn addas ar gyfer
darpariaeth newydd / ymestyn darpariaeth;
• Deall prif ofidiau pobl am y safleoedd a nodwyd;
• Nodi anghenion a dyheadau pobl ynghylch addysg gynradd yn eu hardal;
• Rhoi cyfle i bobl awgrymu unrhyw safleoedd eraill y dylid eu hystyried;
• Annog pobl i ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.

Sut ydyn ni’n bwriadu ymgysylltu â chi
Hoffem ymgysylltu â chi drwy’r prosesau canlynol:
• Sesiynau galw heibio yn y gymuned;
• Dosbarthu’r ddogfen ymgysylltu a holiadur i ysgolion, teuluoedd â phlant 0-3 oed sy’n byw yn y
Pedair Ward, darparwyr gwasanaeth lleol a busnesau ynghyd â Chynghorwyr lleol, ACau, ASau a
chynrychiolwyr Cymunedol;
• Sesiynau anffurfiol gyda grwpiau presennol. Bydd y rhain yn gyfleoedd i swyddogion ymgysylltu
â grwpiau penodol o ddefnyddwyr, megis teuluoedd â phlant bach, disgyblion cynradd ac eraill;
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Gallwch ddweud eich dweud yn un o’r cyfarfodydd cyhoeddus neu sesiynau galw heibio, fel y
nodir isod:
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Dyddiad

Amser

Lleoliad

Math o gyfarfod

Dydd Llun 19 Mai

10 am i 12 pm

Llyfrgell Grangetown

Sesiwn galw heibio

Dydd Llun 19 Mai

6 pm i 8 pm

Canolfan Gymunedol Butetown

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Mercher 21 Mai

5 pm i 7 pm

Llyfrgell Treganna

Sesiwn galw heibio

Dydd Llun 2 Mehefin

6.30 pm i 8.30 pm

Canolfan Hamdden Channel View

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Mawrth 3 Mehefin

11 am i 1 pm

Canolfan Gymunedol Butetown

Sesiwn galw heibio

Dydd Iau 5 Mehefin

6.30 pm i 8.30 pm

Neuadd Gymunedol Treganna

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Llun 9 Mehefin

12 pm i 2 pm

Yr Hyb, Sgwâr Loudoun

Sesiwn galw heibio

Dydd Llun 9 Mehefin

6 pm i 8 pm

Canolfan Gymunedol Butetown

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Mawrth 10 Mehefin

12 pm i 2 pm

Neuadd Gymunedol Treganna

Sesiwn galw heibio

Dydd Mercher 11 Mehefin

12 pm i 2 pm

Canolfan Hamdden Channel View

Sesiwn galw heibio

Mynegwch eich barn i ni
Ar eich cyfer chi y mae’r wybodaeth yn y llyfryn hwn, er mwyn i chi ei hystyried a lleisio barn. Gallwch
wneud hyn yn un o’n cyfarfodydd a/neu yn ysgrifenedig, drwy ymateb i’r cwestiynau yn y ddogfen
hon, neu drwy anfon e-bost gyda’ch barn.
E-bostiwch ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk
Ffoniwch 029 2087 2720
Ysgrifennwch at y Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion, Ystafell 219, Neuadd y Sir, Caerdydd
CF10 4UW.
Gallwch roi eich barn yn gyfrinachol drwy’r post neu e-bost neu yn y cyfarfodydd cyhoeddus neu
sesiynau galw heibio.

Y safleoedd sy’n cael eu hystyried
Mae 6 safle wedi’u nodi fel rhai sy’n addas i’w datblygu i gynnig lleoedd cynradd.
• Cynhaliwyd astudiaethau dichonolrwydd cychwynnol i gadarnhau a oes digon o le ar bob safle
ar gyfer adeiladau o’r maint gofynnol, gan ystyried y cyfleusterau sydd eu hangen i gyflwyno
cwricwlwm modern i blant 3 i 11 oed. Fodd bynnag, ni pharatowyd dyluniadau manwl hyd yn hyn;
• Nid oes archwiliadau safle wedi eu cynnal hyd yn hyn i bennu union gyflwr y tir a/neu wasanaethau
a allai fod yn rhan o’r safleoedd gan fod y wybodaeth a gasglwyd hyd yma wedi ei chyfyngu i’r hyn
rydym eisoes yn ei wybod neu wedi ei gofnodi;
• Er na fyddai effaith materion fel y rhain o reidrwydd yn atal ysgol rhag cael ei chodi ar unrhyw un
o’r safleoedd a restrwyd, gallant olygu bod yr opsiwn yn llai ffafriol os oes cost sylweddol i liniaru’r
materion hyn;
• Mae gwybodaeth am drefniadau trafnidiaeth a pharcio hanesyddol a chyfredol mewn perthynas
â phob safle wedi’i chynnwys, ynghyd â’r gwaith sydd eisoes yn cael ei ystyried a mesurau lliniaru
posibl ar gyfer materion rydyn ni’n gwybod amdanynt. Cynhelir arolygon trafnidiaeth llawn unwaith
i opsiynau cadarn gael eu datblygu ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol yn ddiweddarach eleni.

Pam bod ysgolion sydd eisoes wedi eu sefydlu wedi cael eu cynnwys, ac a
allent gael eu newid?

Safleoedd eraill
Rhestrir opsiynau eraill sydd wedi cael eu hystyried, ond nad ydynt wedi eu cynnwys yn y cam hwn, yn
Atodiad 1. Mae’r rhan fwyaf wedi cael eu heithrio gan nad ydynt yn ddichonadwy yn ymarferol, e.e.
maen nhw’n rhy fach neu mae’r tir yn rhy ddrud. Nid yw opsiynau safleoedd 21-25 wedi eu cynnwys
oherwydd, er eu bod yn dechnegol ymarferol, maent yn barcdiroedd, a pholisi’r Cyngor yw i beidio ag
adeiladu ar barcdir. Mae croeso i chi fynegi barn ar y safleoedd sydd wedi eu heithrio, neu ar safleoedd
nad ydyn nhw wedi cael eu hystyried o gwbl fel rhan o’r gwaith ymgysylltu cyn yr ymgynghoriad.

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Nid yw’r ymarfer ymgysylltu hwn yn ymgynghoriad statudol. Y nod yw bod Cyngor Caerdydd yn deall
barn y cyhoedd ar bob un o’r safleoedd yn well cyn symud ymlaen i ymgynghoriad statudol ar yr
opsiynau. Os yw rhanddeiliaid am gadw’r ddarpariaeth ysgolion gyfredol mewn safleoedd penodol,
gellir lleisio’r farn hon hefyd.
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Mae ysgolion eisoes yn bodoli ar rai o’r safleoedd ond gall yr holl safleoedd gael eu defnyddio ar gyfer
ysgolion cyfrwng Cymraeg, ysgolion cyfrwng Saesneg, ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir (Ffydd) neu
ysgolion Cymunedol yn y dyfodol.
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Safle 1 - Safle Canolfan Hamdden Channel View a chyfleusterau cyfagos
Ble mae’r safle hwn?
Canolfan Hamdden Channel View, Jim Driscoll Way, Caerdydd CF11 7HB, oddi ar Ferry
Road / Avondale Road, Grangetown.
Ffigur 1: Llun o’r safle fel y mae ar hyn o bryd, o’r awyr

Defnydd Posibl
Ysgol gynradd 2DM i’w hadeiladu ar safle Canolfan Hamdden Channel View. Mewn egwyddor
gallai’r safle hwn gynnwys ysgol yn ogystal â chyfleusterau hamdden a chwarae.

Ysgolion yr 21ain Ganrif
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Ar gyfer y safle hwn byddai:
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• Adeilad ysgol newydd ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg neu ysgol gynradd Saesneg â 2DM;
• Statws cyfyngedig;
• Angen am gae chwarae glaswellt oddi ar y safle – y cae chwarae glaswellt agosaf fyddai The
Marl, sydd ger y safle a gynigir;
• Byddai angen ardal fwy i ddatblygu darpariaeth addysg Gymraeg, gan gynnwys meithrinfa (ni
chynigir meithrinfa Saesneg) a gallai fod angen datblygu Ardal Gemau Aml-ddefnydd (AGADd)
ar The Marl;
• Pe bai’r safle’n cael ei ddefnyddio ar gyfer darpariaeth addysg gynradd Saesneg, byddai lleoedd
meithrin Saesneg yn parhau i gael eu darparu yn Ysgol Feithrin Grangetown.
• Byddai adeilad newydd yr ysgol yn cael ei adeiladu gam wrth gam, a allai roi mwy o hyblygrwydd
o ran sefydlu ysgol 1DM ac ehangu i 2DM wrth i’r galw gynyddu;
• Byddai’r groesfan i gerddwyr ar draws Ferry Road sy’n gwasanaethu’r cyfleusterau hamdden
presennol a’r feithrinfa yn gwasanaethu’r ysgol hefyd;
• Byddai angen i Ferry Road fod yn Barth Diogelwch Ysgol neu’n ardal 20mya gyda chyfyngiadau
parcio wrth y fynedfa i’r safle.

Safle 2 - Ysgol Gynradd Parc Ninian
Ble mae’r safle hwn?
Ysgol Gynradd Parc Ninian, Virgil Street, Caerdydd, CF11 8TF, oddi ar Virgil Street / Sloper Road
Ffigur 2: Llun o’r safle fel y mae ar hyn o bryd, o’r awyr

Pe bai’r ddarpariaeth yn cael ei hehangu gan 1DM ar y safle hwn, byddai:
• Estyniad i adeilad presennol yr ysgol;
• Statws cyfyngedig; Angen am gae chwarae glaswellt oddi ar y safle – y cae chwarae glaswellt
agosaf yw Parc Sevenoaks, sydd ger safle’r ysgol;
• Mae ystafelloedd dosbarth dros dro wedi bod ar yr ardal sydd ei hangen ar gyfer yr estyniad
ers blynyddoedd, ond yn dechnegol Man Cyhoeddus Agored ydyw;
• Mae cynlluniau eisoes yn cael eu hystyried i droi Virgil Street yn ardal 20mya yn seiliedig ar
faterion presennol yn ymwneud â diogelwch ar y ffordd.
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Estyniad 1DM ar gyfer lleoedd cynradd (o 2DM i 3DM) drwy estyniad parhaol newydd, gan
gynnwys tir y mae adeiladau dros dro arno ar hyn o bryd. Gallai’r safle hwn gynnwys ysgol
gynradd 3DM. Gellid defnyddio’r safle hwn ar gyfer ysgol Gymraeg neu ysgol Saesneg â 2DM.
Pe bai’r ysgol yn cael ei hehangu i 3DM, byddai ond yn addas ar gyfer addysg Saesneg.
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Defnydd Posibl
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Safle 3 - Tir ger Neuadd y Sir
Ble mae’r safle hwn?
Cyngor Caerdydd, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW, oddi ar Schooner Way
Ffigur 3: Llun o’r safle fel y mae ar hyn o bryd, o’r awyr

Defnydd Posibl

Ysgolion yr 21ain Ganrif
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Ysgol gynradd newydd â 2DM ar dir i’r gogledd o Neuadd y Sir.
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Ar gyfer y safle hwn byddai:
• Adeilad ysgol newydd ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg neu ysgol gynradd Saesneg â 2DM;
• Statws cyfyngedig; Gallai’r safle sydd ar gael gynnig darpariaeth rannol o ran cae chwarae
glaswellt o fewn ffiniau’r ysgol – y cae chwarae agosaf fyddai Parc y Gamlas, sydd tua 0.6
milltir i ffwrdd o’r safle;
• Byddai adeilad newydd yr ysgol yn cael ei adeiladu gam wrth gam, a allai roi mwy o
hyblygrwydd o ran sefydlu ysgol 1DM ac ehangu i 2DM wrth i’r galw gynyddu;
• Nid oes cyfleusterau croesi i gerddwyr ar Schooner Way ar hyn o bryd. O ganlyniad, byddai
angen creu cyswllt diogel i gerddwyr o’r ardal breswyl pe bai ysgol yn cael ei sefydlu yma.

Safle 4 – Ysgol Gynradd Gatholig St Cuthbert
Ble mae’r safle hwn?
Ysgol Gynradd Gatholig St Cuthbert, Heol Letton, Caerdydd CF10 4AB, oddi ar Rodfa Lloyd George
Ffigur 4: Llun o’r safle fel y mae ar hyn o bryd, o’r awyr

Gallai Ysgol Gynradd Gatholig St Cuthbert barhau’n ysgol ffydd ag 1DM, neu gael ei hehangu gan
1DM i greu ysgol gynradd Gymraeg neu Saesneg â 2DM.
Pe bai’r ddarpariaeth yn cael ei hehangu gan 1DM ar y safle hwn, byddai:
• Estyniad i adeilad presennol yr ysgol, neu adeilad ysgol newydd i greu ysgol gynradd Gymraeg
neu Saesneg â 2DM;
• Statws cyfyngedig;
• Gallai’r safle sydd ar gael gynnig darpariaeth rannol o ran cae chwarae glaswellt o fewn ffiniau’r
ysgol – y cae chwarae agosaf fyddai Parc y Gamlas, sydd tua 0.4 milltir i ffwrdd o’r safle.
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Cynyddu nifer y lleoedd cynradd gan tua 1DM (o tua 1DM i ysgol gynradd â thua 2DM) drwy godi
adeilad newydd ar safle presennol yr ysgol ac o bosibl ar dir agored cyhoeddus cyfagos (tir agored
Heol Letton).
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Defnydd Posibl
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Safle 5 - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair
Ble mae’r safle hwn?
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair, North Church Street, Caerdydd CF10
5HB, oddi ar Stryd Bute.
Ffigur 5: Llun o’r safle fel y mae ar hyn o bryd, o’r awyr

y Forwyn Fair

Ysgolion yr 21ain Ganrif
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Defnydd Posibl
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Cynyddu nifer y lleoedd cynradd gan 1DM (o 1DM i 2DM) gan ddefnyddio rhywfaint o’r cae
chwarae presennol, felly byddai angen defnyddio darpariaeth oddi ar y safle ym Mharc y Gamlas
sydd tua 0.2 milltir i ffwrdd o’r safle. Gallai Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair
barhau’n ysgol ffydd ag 1DM, neu gael ei hehangu gan 1DM i greu ysgol gynradd Gymraeg neu
Saesneg â 2DM.
Pe bai’r ddarpariaeth yn cael ei hehangu gan 1DM ar y safle hwn, byddai:
• Estyniad i adeilad presennol yr ysgol, neu adeilad ysgol newydd i greu ysgol gynradd Gymraeg
neu Saesneg â 2DM;
• Statws cyfyngedig; Gallai’r safle sydd ar gael gynnig darpariaeth rannol o ran cae chwarae
glaswellt o fewn ffiniau’r ysgol – y cae chwarae agosaf fyddai Parc y Gamlas, sydd tua 0.2
milltir i ffwrdd o’r safle.

Safle 6 - Ysgol Gynradd Mount Stuart
Ble mae’r safle hwn?
Ysgol Gynradd Mount Stuart, Stryd Adelaide, Butetown, Caerdydd, CF10 5BS, oddi ar James Street
/ Stryd Stuart.
Ffigur 6: Llun o’r safle fel y mae ar hyn o bryd, o’r awyr

Pe bai’r ddarpariaeth yn cael ei hehangu gan 1DM ar y safle hwn, byddai:
• Estyniad i adeilad presennol yr ysgol;
• Angen am gae chwarae glaswellt oddi ar y safle – y cae chwarae glaswellt agosaf fyddai Parc
Hamadryad, sydd 0.2 milltir o safle’r ysgol.

Mae’r holl fapiau wedi’u cynhyrchu’n benodol i nodi gwybodaeth Cyngor Caerdydd.
Ni ddylid gwneud unrhyw gopïau pellach heb ganiatâd.
(h) The GeoInformation Group 2013 3722
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Cynyddu nifer y lleoedd cynradd gan 1DM (o 2DM i 3DM) drwy godi estyniad newydd parhaol.
Gallai’r safle hwn gynnwys ysgol gynradd 3DM. Gellid defnyddio’r safle hwn ar gyfer ysgol
Gymraeg neu ysgol Saesneg â 2DM. Pe bai’r ysgol yn cael ei hehangu i 3DM, byddai ond yn
addas ar gyfer addysg Saesneg.
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Defnydd Posibl
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FFURFLEN YMATEB I YMGYSYLLTIAD CYHOEDDUS Y PEDAIR WARD
Eich enw:
Cyfeiriad:
Cod post:
Dyddiad:
Rhowch wybod a ydych yn ymateb fel:
1.

Rhiant

2.

Disgybl

3.

Llywodraethwr

4.

Aelod o staff

5.

Preswylydd lleol

6.

Arall (nodwch)

Os ydych yn ymateb fel rhiant, nodwch eich ffafriaeth ar gyfer addysg eich plentyn:
Saesneg

Cymraeg

Ffydd (Yr Eglwys yng Nghymru)

Ffydd (Catholig)		

Arall

Os ydych wedi dewis ‘Arall’, nodwch y ddarpariaeth

Ymwadiad
Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ar y ffurflen hon ei thrin yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data. Drwy ei roi, rydych yn
cytuno i Gyngor Caerdydd brosesu’r data at y diben y’i rhoddwyd. Caiff unrhyw wybodaeth bersonol a roddir ei thrin yn
gwbl gyfrinachol. Dim ond at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith y caiff ei defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu
i eraill. Bydd y Cyngor yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y broses ymgynghori.

Cwestiynau

Ysgolion yr 21ain Ganrif
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Ydych chi o blaid defnyddio’r safle/safleoedd canlynol ar gyfer addysg gynradd?
Ydw
Safle 1 - Safle Canolfan Hamdden Channel
View a chyfleusterau cyfagos
Safle 2 - Ysgol Gynradd Parc Ninian
Safle 3 - Tir ger Neuadd y Sir
Safle 4 - Ysgol Gynradd Gatholig St Cuthbert
Safle 5 - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru
y Forwyn Fair
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Safle 6 - Ysgol Gynradd Mount Stuart

Nac Ydw

Efallai

Cwestiynau
Os ydych wedi ateb ‘Ydw’ ar gyfer unrhyw rai o’r safleoedd, nodwch pam yr hoffech weld y safle/safleoedd hyn yn
cael eu defnyddio a ph’un a ydych yn meddwl bod y safle/safleoedd yn addas ar gyfer addysg Gymraeg, addysg
Saesneg neu ddarpariaeth ffydd.

Os ydych wedi ateb ‘Nac ydw’ ar gyfer unrhyw rai o’r safleoedd, nodwch pam na fyddech yn eu dewis.
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Os ydych chi’n meddwl bod safleoedd eraill y gellid eu defnyddio, nodwch y manylion isod gan gynnwys y lleoliad
a’r rhesymau pam y byddai’n addas i ddarparu lleoedd cynradd:

Ymwadiad
Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ar y ffurflen hon ei thrin yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data. Drwy ei roi, rydych yn
cytuno i Gyngor Caerdydd brosesu’r data at y diben y’i rhoddwyd. Caiff unrhyw wybodaeth bersonol a roddir ei thrin yn gwbl
gyfrinachol. Dim ond at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith y caiff ei defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu i eraill.
Bydd y Cyngor yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y broses ymgynghori.
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Atodiad 1

Rhestr o safleoedd eraill/opsiynau yn Grangetown a Butetown
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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24.
25.
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Bessemer Close – Swyddfeydd y Cyngor ac eiddo cyfagos
Marchnad Ffrwythau Bessemer
Depo Bws Caerdydd
Parc Coronation, Sloper Road
Safle’r Gwaith Nwy (gyferbyn ag Ikea a Pharc Manwerthu Bae Caerdydd)
Parc Grangemoors (gyferbyn â Pharc Manwerthu Bae Caerdydd), Ferry Road
Ysgol Gynradd Grangetown - ehangu
Safle Ysbyty Hamadryad, Hamadryad Road
Tir ger safle Ysbyty Hamadryad a arferai fod yn rhan o safle’r ysbyty, Hamadryad Road
Hannah Street
Safle’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol rhwng swyddfeydd y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol a
Toys R Us
Parc Jubilee, Sloper Road
Tir yng Nghei Britannia Roath Dock Road, Butetown (Llywodraeth Cymru)
Tir oddi ar Clive Street (gyferbyn ag Ikea)
Tir ar y gornel y tu ôl i Sloper Road a Bessemer Road (ger House of Sport)
Tir preifat ger Ysgol Gynradd Mount Stuart
Unedau Manwerthu gyferbyn ag Ikea (rhan o Barc Manwerthu Bae Caerdydd)
Safle gwag garej Sytner, Heol Penarth (Eiddo Preifat)
Adeiladau Clos y Gorllewin
Ysgol Gymraeg Pwll Coch - ehangu
Ysgol 2DM Parc Hamadryad
Ysgol 3DM Parc Hamadryad
Parc Sevenoaks: mynedfa drwy safle’r ystafell arddangos ceir ger Gorsaf Drenau Grangetown
(gyferbyn â Pharc Sevenoaks)
Parc Sevenoaks: mynedfa oddi ar Sloper Road, ar ochr ddwyreiniol Parc Sevenoaks
The Marl – pen deheuol y Parc

