
Atodiad 7 

Dadansoddiad cryno o ymatebion i’r ymgynghoriad 

Methodoleg 

Dechreuodd yr ymgynghori â rhanddeiliaid ar 9 Medi gan redeg tan 28 Hydref 2019. 
Mae’r rhanddeiliaid yr ymgynghorwyd a hwy wedi eu rhestru isod. 
 

 
 

Gallai rhanddeilaid ymateb i’r ymgynghoriad dryw gwblhau ffurflen ymateb arolwg ar-
lein yn www.cardiff.gov.uk/plasdwrschool neu drwy gwblhau copi papur o’r ffurflen 
ymateb yn y ddogfen ymgynghori. 
 

Hyrwyddwyd yr ymgynghoriad ar lwyfannau cymdeithasol y Cyngor, ac roedd copïau 

papur o’r ddogfen ymgynghori ar gael yn y Llyfrgell Ganolog, Llyfrgell Radur a Hyb y 

Tyllgoed. 

 

Ymatebion 

 

Cafwyd cyfanswm o 180 o ymatebion. Mae’r ystadegau isod yn adlewyrchu 

canfyddiadau’r arolwg rhanddeiliaid ehangach (172 o ymatebion) 

 

http://www.cardiff.gov.uk/plasdwrschool


 

Arolwg ac ymatebion rhanddeiliaid ehangach 

1. Ydych chi’n ymateb fel… 

Nododd 50% (86) o’r ymatebwyr fel aelodau o’r cyhoedd, dilynwyd hyn gan 46% (79) 

a nododd eu bod yn rieni, 4% (7) yn aelodau staff a 3% (6) yn lywodraethwyr. 

 

O.N Nid yw canrannau yn dod i swm o 100% oherwydd y gallai ymatebwyr ddewis mwy nag 

un  dewis yn ogystal a rhai nad atebodd y cwestiwn 
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Roedd 53% (62) o’r rhai a roes god post yn byw yn lleol i ddatblygiad Plasdŵr, 38% (44) 

yn byw mewn rhannau eraill o Gaerdydd a 9% (11) yn byw yn rhywle arall. 

 

2. Ydych chi’n cefnogi’r cynnig i sefydlu ysgol gynradd dau ddosbarth mynediad 

ddwy ffrwd newydd i wasanaethu rhannau o ddatblygiad Plasdŵr yng ngogledd-

orllewin Caerdydd?  

Roedd 57.7% (99) o’r rhai a ymatebodd o blaid sefydlu ysgol gynradd dau ddosbarth 

mynediad i wasanaethu rhannau o ddatblygiad Plasdŵr yng ngogledd-orllewin 

Caerdydd, 40.6% (70) ddim yn gefnodol a 1,7% (3) heb roi unrhyw ymateb. 

 

 

 

Cefnogwyd y cynnig gan 3 aelod staff (43% o’r holl staff), 43 aelod o’r cyhoedd â 

diddordeb (50% o’r aelodau cyhoedd), 4 llywodraethwr (67% o’r holl lywodraethwyr), 

a 54 o rieni (68% o’r holl rieni). 
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form entry dual stream primary school to serve parts of 

Plasdwr development in North West Cardiff?

Yes No No response



 

 

O.N. Nid yw’r holl ganrannau yn dod i 100% oherwydd nad atebwyd y cwestiwn gan rai 

ymatebwyr 

 

Cefnogwyd y cynnig gan 77% (48) o’r rhai sy’n byw yn yr ardal, 30% (13) o’r rheiny 

sy’n byw mewn rhannau eraill o Gaerdydd a 27% (3) sy’n byw yn rhywle arall. 

 

O.N. Nid yw’r holl ganrannau yn dod i 100% oherwydd nad atebwyd y cwestiwn gan rai 

ymatebwyr 

3. Ydych chi o blaid y syniad o gynnig darpariaeth feithrin yn yr ysgol 

newydd? 

Roedd cefnogaeth sylweddol i sefydlu darpariaeth feithrin yn yr ysgol newydd gyda 

92% o blaid hyn. Roedd pob un o’r 7 aelod staff a ymatebodd i’r cynnig yn cefnogi 

sefydlu meithrinfa  yn yr ysgol newydd, ar ben y 79 (92%) o’r cyhoedd, 5 (83%) o’r 

llywodraethwyr, a 76 (96%) o rieni. 
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O.N. Nid yw’r holl ganrannau yn dod i 100% oherwydd nad atebwyd y cwestiwn gan rai 

ymatebwyr 

Cefnogwyd y cynnig i sefydlu meithrinfa gan  98% o’r rhai oedd yn byw o fewn yr 

ardal, 84% o’r rhai sy’n byw mewn rhannau eraill o Gaerdydd a 100% o’r rhai sy’n 

byw ymhellach na hynny. 

 

 

O.N. Nid yw’r holl ganrannau yn dod i 100% oherwydd nad atebwyd y cwestiwn gan rai 

ymatebwyr 

 

Gellir gweld sylwadau a phryderon a godwyd isod: 

Thema Nifer % Sylwadau enghreifftiol 

Uniaith 
Gymraeg 

 

61 34%  ni fydd y model iaith a gynigir yn cefnogi’r cynnydd 
tuag at Strategaeth 2050 Llywodraeth Cymru 
(2017) o filiwn o soaradwyr Cymraeg erbyn 2050 
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 dylai’r ysgol newyd fod yn ddau ddosbarth 
mynediad Cymraeg yn unig 

 dylai pob ysgol newydd fel rhan o ddatblygiad 
Plasdŵr fod yn rai Cymraeg yn unig; 

 Dylai clybiau brecwast, ar ôl ysgol a chlybiau 
gwyliau hefyd fod yn Gymraeg yn unig; 

Cynllunio 
 

52 29%  tagfeydd traffig a’r angen i gael llwybrau mwy diogel 
i gerddwyr a beicwyr 

 pwysigrwydd dalgylchoedd priodol nad sy’n 
effeithio ar ysgolion eraill 

 capasiti ysgolion uwchradd lleol; a fydd digon o 
lefydd ar gael mewn ysgolion uwchradd ar gyfer y 
cynnydd mewn disgyblion 

 Mae cael nifer uwch o lefydd meithrin (48 fesul 
ffrwd) yn creu anawsterau wrth i’r plant 
drosglwyddo i’r ysgol gynradd pan nad oes ond 30 
lle ar gael; 

 Cynllunio gweithlu; a fydd digon o staff cymwys ar 
bob lefel i allu darparu yr hyn sydd yn cael ei gynnig 

 mae angen tynnu’r llinell amser ymlaen am fod 
teuluoedd yn symud i mewn nawr. 

Trochi 
 

19 11%  dylai’r ddarpariaeth feithrin arfaethedig fod yn 
Gymraeg yn unig i hwyluso trochi cynnar 

 Mae’r Gymraeg yn hanfodol fel yr iaith gyfathrebu 
yn y ffrwd Gymraeg er mwyn sicrhau trochi 
ieithyddol llwyr; 

 rhaid i’r ffrwd Gymraeg a ffrwd Saesneg aros yn 
annibynnol ar ei gilydd er mwyn sicrhau llwyddiant 
parhaus addysg drochi Cymraeg. 

 Ni ddylai’r bartneriaeth rhwng y ddwy ffrwd 
danseilio addysg drochi Gymraeg 

Dewis/Saesneg 
 

20 11%  dylai’r ysgol newydd arfaethedig fod yn 1 Dosbarth 
Mynediad Cymraeg ac 1 Dosbarth Mynediad 
Saesneg nid 1 Dosbarth Mynediad Saesneg yn 
bennaf gyda defnydd sylweddol o Gymraeg 
oherwydd y tybiai rhai ymatebwyr Saesneg fod y 
Gymraeg yn cael ei gorfodi yn hytrach na bod yn 
ddewis actif. 

Cyfanswm 180 -  

O.N. Nid yw canrannau yn dod i 100% oherwydd y gallai barn ymatebwyr gwmpasu sawl 
thema a doedd dim pryderon gan rai ymatebwyr 

 
 
 
 
Deiseb 
 
Derbyniwyd deiseb hefyd ag arni 876 llofnod gan Gymdeithas yr Iaith.  Mae’r ddeiseb 
yn galw ar i’r Cyngor ymrwymo i agor ysgol ddwy ffrwd Gymraeg ym Mhlasdŵr, er 
mwyn sicrhau fod Caerdydd yn gwneud y cyfraniad sydd ei angen i gyrraedd y targed 
o filiwn o siaradwyr Cymraeg.  

 
Ymgysylltiad disgyblion 



 
Cyfarfu swyddogion â chynrychiolwyr disgyblion o Ysgol Gyfun Radur ac Ysgol 
Plasmawr i geisio eu barn ar y cynnig, o ystyried eu profiad hwy o fynychu addysg 
Saesneg, addysg Gymraeg ac ysgolion cynradd dwy ffrwd yn yr ardal leol. 

 
Roedd y ddau set o ddisgyblion yn ymwybodol o’r datblygiad a’r cynnig i sefydlu 
darpariaeth gynradd newydd. 
 
Roedd y disgyblion yn teimlo y byddai’r cynnig yn darparu llefydd Cymraeg a Saesneg 
i blant lleol i’r datblygiad; yn hyrwyddo defnydd ar y Gymraeg; yn cynnig cyfleoedd i 
blant yn y ddwy ffrwd; yn lleihau gorboblogi mewn ysgolion lleol a chynnig cyfleoedd i 
blant yn y ddwy ffrwd, ar gyfer cyflogaeth ac amgylchedd dysgu o safon uchel. 
 
Mynegodd disgyblion oedd â phrofiad blaenorol o fynychu ysgol gynradd ddwy ffrwd 
(Cymraeg a Saesneg) yng Nghaerdydd awydd cryf i sicrhau cyfle cyfartal i’r naill ffrwd 
a’r llall yn yr ysgol arfaethedig, a chyfleoedd i’r ddwy ffrwd weithio neu gymdeithasu 
fel grŵp ar y cyd. 
 
Roedd pryderon y disgyblion yn cynnwys:  
 

 efallai y bydd cynnydd yn y traffig  

 na fyddai digon o lefydd yn yr ysgol uwchradd  

 y gallai fod yna effaith ar yr adnoddau sydd ar gael i ysgolion sy’n bodoli eisoes  

 gallai plant sy’n symud i’r ardal yn y cyfnod cynradd wynebu anfantais 
 

 


