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        ATODIAD 4 
 
 
 
Nodiadau sesiynau galw-heibio cyhoeddus: 

 

 Swyddfa Redrow, Datblygiad Tai Plasdwr – 16 Medi 2019 

 Canolfan Hamdden Y Tyllgoed – 1 Hydref 2019 

 Y Llyfrgell Canolog – 3 Hydref 2019 

 Y Llyfrgell Radyr – 7 Hydref 2019 
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Rhaglen Ysgolion 
Cofnod Sesiwn Galw Heibio 

Swyddfa Werthu Redrow 
16 Medi 2019 

10:00am-11:30am 
 
Yn bresennol: Shirley Karseras (CTY), Cerys Richardson (CTY) 
Sylwer: Nid trawsgrifiad mo’r canlynol, ond nodyn a wnaed ar y pryd o’r cyfarfod. 
 

 

Rhif Pennawd Cam 
gweithredu 

  
Preswylwyr Lleol - mam-gu/tad-cu i blentyn a fyddai’n rhy hen i 
fynychu’r ysgol arfaethedig. Nid oedd unrhyw wrthwynebiad i’r 
cynnig. Fe fynychon nhw i gael gwybod mwy am y cynnig, gan 
holi cwestiynau am: ddyddiadau cwblhau; y penderfyniad rhwng 
darpariaeth Gymraeg/Saesneg, beth fyddai hyn yn ei olygu ac 
os oedd wedi ei gyflawni o’r blaen; pwy oedd ar y rhestr 
ddosbarthu ar gyfer y cyfarfodydd ymgynghori a sut y byddai 
cyflwyniad cam wrth gam yr ysgol yn gweithio parthed y galw 
gan y datblygiad. 
 
Gofynnodd rhiant i dri o blant am eglurder ar sut y byddai’r ysgol 
newydd yn effeithio ar ddalgylchoedd gan fod dau o’i phlant ar 
hyn o bryd yn mynd i Ysgol Gynradd Radur ac roedd hi’n 
pryderu y byddai’n rhaid iddi fynd i ddwy ysgol wahanol. 
 
Rhieni plentyn 11 mis oed a oedd yn ystyried symud i Blasdŵr 
ac am wybod mwy am y cynnig. Roedden nhw’n teimlo nad 
Cymraeg fyddai eu dewis nhw ac felly yn gadarnhaol parthed 
Saesneg gyda chanran sylweddol o Saesneg fel opsiwn ffrwd.  
 
Roedden nhw’n pryderu am ddalgylchoedd yr ysgol newydd, yn 
enwedig pe byddent yn symud. Roedden nhw hefyd yn meddwl 
fod elfen o risg ynghlwm â’r ysgol newydd am nad oedd yn bod 
eto. 
 
Gofynnon nhw os fyddai’r ysgol yn dal i fwydo Ysgol Uwchradd 
R.adur Amlinellwyd polisi derbyn yr Awdurdod Lleol a dwedwyd 
wrthyn nhw nad oedd Caerdydd yn gweithredu system fwydo ar 
gyfer derbyn i ysgolion cymunedol. 
 
Fe fynegon nhw y farn y byddai galw uchel am glybiau brecwast 
yn gysylltiedig â’r ysgol. 
 
Mynychodd perchennog meithrinfa leol c roedd hi’n dyfalu pa 
gyfleusterau cymunedol a fyddai’n gysylltiedig â’r ysgol a sut 
ellid cyrchu’r rhain er mwyn gallu cynnig darpariaeth feithrin ar 
gyfer y datblygiad a gofal cofleidiol ar gyfer yr ysgol newydd. 
 

 

Rhaglen Ysgolion 
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Cofnod Sesiwn Galw Heibio 
Canolfan Hamdden y Tyllgoed - 1 Hydref 2019 

10:00am-11:30am 
 
Yn bresennol: Shirley Karseras (SOP), Beverly Bailey (PM – Plasdŵr) 
Sylwer: Nid trawsgrifiad mo’r canlynol, ond nodyn a wnaed ar y pryd o’r cyfarfod. 
 

 

Rhif Pennawd Cam 
gweithredu 

  
Mynychodd dau riant oedd â phlant a fyddai’n dechrau’r 
feithrinfa a’r dosbarth derbyn ar adeg agor yr ysgol arfaethedig. 
 
Roedd un o’r rhieni yn newydd i Gaerdydd ac yn syml am fod yn 
fwy gwybodus fel y gallai edrych ar ei hopsiynau ar gyfer ysgol 
i’w mab.  
 
Roedd y rhiant arall yn teimlo nad oedd am fynd i’w hysgol 
ddalgylch Saesneg ac am wybod a fyddai yn gallu gwneud cais 
am le yn yr ysgol newydd. Roedd am wybod lleoliad yr ysgol 
newydd arfaethedig a’r dyddiad agor. Gofynnodd pa bryderon 
eraill yr oedd pobl wedi eu codi am y cynnig. Roedd 
trafodaethau pellach wedi cynnwys: dalgylchoedd, 
gweithdrefnau mynediad, pellteroedd cerdded diogel, proses 
ymgynghori, gofla cofleidiol, ffrydiau Cymraeg/Saesneg. 
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Rhaglen Ysgolion 

Cofnod Sesiwn Galw Heibio 
Llyfrgell Ganolog – 03 Hydref 2019    

5:00pm – 7:00pm 
 
Yn bresennol: Rosalie Phillips (CTY), Ian Warburton (CTY) 
Sylwer: Nid trawsgrifiad mo’r canlynol, ond nodyn a wnaed ar y pryd o’r cyfarfod. 
 

 

Rhif Pennawd Cam 
gweithredu 

  
Roedd swyddogion ar gael i drafod y cynigion rhwng 5 a 7pm 
 
Nid oedd unrhyw ymholiadau ynghylch yr ysgol newydd a 
gynnigir.  
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Rhaglen Ysgolion 
Cofnod Sesiwn Galw Heibio 

Llyfrgell Radur - 07 Hydref 2019 
2:00pm – 3:30pm 

 
Yn bresennol: Rosalie Phillips (CTY), Ian Warburton (CTY) 
Sylwer: Nid trawsgrifiad mo’r canlynol, ond nodyn a wnaed ar y pryd o’r cyfarfod. 
 

 

Rhif Pennawd Cam 
gweithredu 

 Mynychodd chwech o bobl y sesiwn alw heibio. 
 
Cafwyd ymholiad parthed derbyn i’r ysgol newydd a sut fyddai 
hyn yn gweithio, lleoliad yr ysgol newydd a threfniadau 
dalgylchoedd.   
 
Awgrymwyd adolygu dalgylch Ysgol Gwaelod y Garth gan fod 
plant allan o’r sir yn cael llefydd o flaen plant yn byw o fewn 
Caerdydd. 
 
Gosodwyd manylion o ran sut fyddai derbyn i’r ysgol yn gweithio 
ger bron a gwnaed lleoliad yr ysgol yn eglur.  Dwedodd 
swyddogion y byddai’n angenrheidiol sefydlu dalgylch i’r ysgol 
newydd a fyddai’n destun ymgynghori pellach. 
 
Gwnaed swyddog yn ymwybodol fod gwall yn nhabl 4 tudalen 
16 y ddogfen ymgynghori yn ymwneud â nifer y plant a oedd ar 
y gofrestr yn ffrwd Saesneg Gwaelod y Garth. 
 
Mynegwyd pryderon oherwydd y diffyg llefydd yn yr ysgol ar 
gyfer disgyblion blynyddoedd CA2 (B3 -B6) a allai olygu y 
byddai’n rhaid i rieni gael plant i fwy nag un ysgol.  Dwedodd 
swyddogion mai awydd y Cyngor oedd i dyfu’r ysgol mewn 
modd cynaliadwy ac i beidio cyfaddawdu sefyllfaoedd ysgolion 
eraill. 
 
Mynegwyd pryderon ynghylch cynllunio’r gweithlu ac a fyddai 
digon o staff ar gael i ateb y galw ar gyfer siaradwyr Cymraeg 
cymwys mewn ysgolion Cymraeg a rhai Saesneg. Dwedodd 
swyddogion fod sylwadau wedi eu gwneud i Lywodraeth Cymru 
parthed hyn a’r disgwyliad oedd yr eid i’r afael â’r mater hwn. 
 
Roedd pryderon hefyd parthed effaith posib yr ysgol newydd ar 
ysgolion sy’n bod eisoes yn gwasanaethu’r ardal leol.  Dwedodd 
swyddogion fod yr ysgol newydd yn cael ei chyflwyno i 
wasanaethu’r galw o’r datblygiad tai newydd gydag unrhyw 
brinder yn yr ardal ehangach parthed y trefniadau derbyn 
arfaethedig yn lliniaru unrhyw effaith. 
 
Cafwyd ymholiad sut y byddai’r galw ar gyfer llefydd ysgol ar 
gyffordd 33 ac i’r de o Creigiau yn cael ei diwallu.  Dwedodd 
swyddogion fod cyfraniadau yn cael eu ceisio gan ddatblygwyr 
yn unol â’r CCA ac y byddai cynigion yn cael eu dwyn ger bron 
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Rhif Pennawd Cam 
gweithredu 

yn ôl yr angen. 
 
Roedd pryderon hefyd am gynnydd mewn traffig a mynediad 
diogel i’r ysgol newydd. 
 

 


