
 

 

ATODIAD 2 

 

Cofnodion Cyfarfodydd â Staff a Llywodraethwyr: 

 Cyfarfod Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Allensbank (8 Chwefror 2021) 

 Cyfarfod Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Allensbank (11 Chwefror 2021) 

 Cyfarfod Staff Ysgol Mynydd Bychan (23 Chwefror 2021) 

 Cyfarfod Corff Llywodraethu Ysgol Mynydd Bychan (25 Chwefror 2021) 

 Cyfarfod Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes 
Monica (4 Mawrth 2021)  

 Cyfarfod Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Albany (10 Mawrth 2021) 

 Cyfarfod Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gladstone (15 Mawrth 2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Rhithwir y Corff Llywodraethu  

Ysgol Gynradd Allensbank  
8 Chwefror 2021 

 

Yn bresennol: Richard Portas (CTY), Michele Duddridge-Friedl (CTY), Brett 
Andrewartha (CTY), Anita Batten (AD), Louise Flynn (AD), Rosalie Phillips (CTY), 
llywodraethwyr Ysgol Gynradd Allensbank  
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 
Croeso a Chyflwyniadau 
 
Agorodd Richard Portas (RP) y cyfarfod a chroesawodd y llywodraethwyr.   
 
Mae'r newidiadau arfaethedig yn adlewyrchu cydbwysedd lleoedd mewn ysgolion 
cynradd a newidiadau demograffig.   
 
Roedd y cyfarfod yn rhan o gam cyntaf ymgynghoriad ffurfiol am newidiadau statudol 
arfaethedig i Ysgol Gynradd Allensbank ac Ysgol Mynydd Bychan o fis Medi 2022  
 
Roedd y broses hefyd yn caniatáu ymgysylltu er mwyn sicrhau cydbwysedd priodol o 
ran lleoedd i wasanaethu'r ardal yn y tymor hwy. 
 
Roedd nodiadau ar y pryd yn cael eu cymryd o’r cyfarfod ac fe fyddent yn ffurfio rhan 
o adborth yr ymgynghoriad. 
 
Dywedodd RP wrth lywodraethwyr y gallai'r cynnydd arfaethedig yn Ysgol Mynydd 
Bychan o 30 i 45 o leoedd ddigwydd yn 2021 dros dro os oedd angen, yn amodol ar 
ymgysylltu â'r cyrff llywodraethu perthnasol. Roedd swyddogion yn archwilio data 
derbyn i ysgolion a byddai hyn yn cael ei drafod ymhellach ar ôl asesu’r sefyllfa. 
 
Beth sy’n cael ei gynnig? 
 
Cafwyd cyflwyniad gan Brett Andrewartha (BA) yn nodi manylion y cynnig: 
 

 Beth sy’n cael ei gynnig? 

 Cefndir 

 Lleoedd cyfrwng Saesneg 

 Lleoedd cyfrwng Cymraeg 

 Nifer y lleoedd a lenwyd yn ddiweddar ac a gaiff eu llenwi yn y dyfodol 

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Saesneg 

 Galw am leoedd cyfrwng Saesneg yn ddiweddar ac yn y dyfodol  

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Cymraeg 

 Galw am leoedd cyfrwng Cymraeg yn ddiweddar ac yn y dyfodol   

 Disgyblion wedi cofrestru diweddarwyd – 2020/21 

 Sut gallai'r nifer sy'n manteisio ar leoedd cyfrwng Cymraeg newid? 

 Newidiadau a gynigir o 2022 

 Ystyriaethau hirdymor   



 Safle Ysgol Mynydd Bychan  

 Safle Ysgol Gynradd Albany  

 Safle Ysgol Gynradd Allensbank  

 Ysgol Gynradd Gladstone/Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica 

 Ansawdd a Safonau  

 Effaith y cynigion  

 Goblygiadau AD  

 Ystyriaethau eraill  

 Beth sy’n digwydd nesaf? 
 
Dywedodd Anita Batten (AB) wrth lywodraethwyr y byddai Adnoddau Dynol, pe bai'r 
cynigion yn cael eu datblygu, yn rhoi cymorth i'r corff llywodraethu ystyried gofynion y 
gweithlu. Mater i lywodraethwyr fyddai unrhyw newidiadau i'r strwythur staffio os 
cytunir arnynt. Roedd cyfnod o amser cyn gweithredu unrhyw gynigion ac efallai y 
bydd staff yn symud ymlaen/gadael am resymau eraill.   
 
Holi ac Ateb 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau gan y llywodraethwyr.   
 
Nodir y pwyntiau a godwyd mewn print italaidd isod ac maent wedi’u grwpio yn ôl y 

pwyntiau a godwyd lle bo hynny’n briodol. 

 

Gellir gweld ymateb y Swyddog oddi tanynt. 

 
Enghreifftiau o fannau eraill  
 

 A oes enghreifftiau o'r math hwn o drefniant mewn mannau eraill y gellid eu darparu 
i'r ysgol? 

 
Dywedodd MDF fod y trefniadau rhannu safleoedd arfaethedig wedi'u gwneud o'r 
blaen ar lefel gynradd ac uwchradd e.e. dosbarthiadau cychwyn cyfrwng Cymraeg gan 
ddefnyddio lleoedd dros ben ar safleoedd ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg cyn 
sefydlu trefniadau parhaol. 
 
Mae heriau, a byddant yn ceisio rhoi manylion am drefniadau byrdymor a hirdymor 
sy'n ystyried pob agwedd. 
 
Cydraddoldeb a chynhwysiant  
 

 Pryderon ynghylch y neges y gallai'r newidiadau arfaethedig ei chyfleu i blant a 
rhieni. Roedd cyfansoddiad demograffig y ddwy ysgol yn wahanol iawn ac roedd 
potensial i wahanu yn ôl iaith arwain at wahanu cymdeithasol ac yn ôl hil heb ei 
fwriadu. Roedd hyn yn bryder penodol i lywodraethwyr.  
 

 Yn deall yr angen am leoedd cyfrwng Cymraeg ond yn pryderu am y goblygiad 
hirdymor i blant SIY. 
 

 Byddai wedi bod o gymorth pe bai integreiddio wedi'i ystyried cyn ymgynghori. 
 



 Sut mae'r newidiadau arfaethedig yn cyd-fynd â chydraddoldeb a chynhwysiant. 
Nid yw plant o gefndiroedd SIY yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg ac mae 
pryderon y bydd y cynigion yn arwain at ehangu gwahanu yn y gymuned. Sut roedd 
yr hyn oedd yn cael ei gynnig yn cyd-fynd â Chynllun Cydraddoldeb Strategol 
Llywodraeth Cymru? 

 

 Sut gellir cael gafael ar yr Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd cyn 
ymgynghori? Pam na ddarparwyd hwn gyda'r ddogfen ymgynghori? Sut gellir 
sicrhau nad yw teuluoedd Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig dan anfantais?  

 

 Pryderon y gallai'r newidiadau arfaethedig arwain at fuddsoddi mewn cyfleusterau 
i blant sy'n defnyddio darpariaeth cyfrwng Cymraeg ac nid y rhai sy'n mynychu 
Ysgol Gynradd Allensbank. A oedd buddsoddiad yn Allensbank yn amodol ar 
gytuno ar y cynnig? 

 
Dywedodd MDF nad oedd rhaid i weithredu unrhyw gynnig y cytunwyd arno olygu 
gwahanu'n llawn. Er bod awydd i sicrhau caffaeliad Cymraeg, roedd cyfleoedd i 
gydweithio. Ni fyddai unrhyw fesurau dros dro a ddygir ymlaen yn gofyn am 
newidiadau i ddalgylchoedd. Roedd y galw am leoedd cyfrwng Cymraeg yn cynyddu 
ac roedd heriau o ran sut y gellid bodloni'r galw hwn. 
 
Cydnabuwyd nad oedd teuluoedd Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn dewis addysg 
cyfrwng Cymraeg ac roedd y Cyngor yn ceisio cael gwell dealltwriaeth o hyn a herio 
camsyniadau.  Mae Ysgol Hamadryad wedi'i lleoli mewn ardal â phoblogaeth uchel o 
Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig ac roedd wedi gweithio gyda'r gymuned i ddeall 
rhwystrau. Mae Cymraeg 2050 yn nodi targedau ar gyfer cynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg ac mae'n ofynnol i'r Cyngor ymateb i hyn trwy gynyddu nifer y plant mewn 
addysg cyfrwng Cymraeg a chynyddu lefel y Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng 
Saesneg. Mae galw cyson am leoedd cyfrwng Cymraeg sy'n fwy na'r cyflenwad yn yr 
ardal leol gyda lle cyfyngedig i ehangu ar safleoedd presennol ysgolion cyfrwng 
Cymraeg.   
 
Nododd llywodraethwyr fod adeiladu cymuned gynhwysol yn broses barhaus ac nad 
oedd mynd i’r afael â chamsyniadau ynghylch addysg cyfrwng Cymraeg yn ddigonol. 
 
Cydnabu MDF fod gwahaniaethau rhwng cymunedau ac roedd angen deall dewis 
rhieni. Roedd y cynnig yn caniatáu ymgysylltu i ddod o hyd i ateb tymor hwy a dymuno 
i randdeiliaid ystyried pob opsiwn. 
 
Nododd y Cadeirydd fod y newidiadau i'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn wleidyddol 
ac nad oeddent yn cael eu sbarduno gan gymunedau. 
 
Dywedodd RP y byddai trafodaethau manwl ynghylch cynhwysiant a chyfleoedd i ddod 
â'r ddwy gymuned ysgol at ei gilydd pe bai'r newidiadau arfaethedig yn cael eu 
datblygu.  Croesawyd pob ateb posibl a byddent yn cael eu nodi. 
 
Cydnabuwyd bod lefel uchel o bryder ynghylch cynhwysiant a'r angen i sicrhau bod 
unrhyw gynnig a fyddai’n cael ei ddatblygu yn adlewyrchu'r boblogaeth leol amrywiol.  
 



Dywedodd MDF wrth y llywodraethwyr lle gellid cael copi o'r Asesiad o'r Effaith ar 
Gydraddoldeb.  Ystyrir cynigion yn drwyadl a byddai'r Asesiad o'r Effaith ar 
Gydraddoldeb yn cael ei adolygu wrth i'r cynnig symud trwy'r broses. 
 
Roedd gwaith parhaus yn Allensbank yn ymwneud â'r to, y ffenestri ac iechyd a 
diogelwch fel rhan o'r Rhaglen Asedau.  Roedd arian ychwanegol ar gael trwy'r grant 
cyfrwng Cymraeg a phe bai'r cynnig yn cael ei symud ymlaen i'w weithredu, byddai 
ystyriaeth yn cael ei rhoi i wella safle'r ysgol gyfan gydag unrhyw fuddsoddiad nad 
yw'n gyfyngedig i lety ar gyfer Ysgol Mynydd Bychan.   
 
Gofynnodd y Pennaeth am sicrwydd y byddai'r gwaith ar y to, y ffenestri a'r gwaith 
cerrig yn cael ei gwblhau erbyn mis Medi gan fod adeilad yr ysgol wedi'i restru gan 
CADW a allai achosi oedi gwaith.  Dywedodd RP wrth y llywodraethwyr fod y gwaith 
arfaethedig yn destun ymarfer tendro a fyddai'n cynnwys cais i CADW fel rhan o'r 
broses. 
 
Defnyddio lleoedd cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion eraill/newidiadau i 
ddalgylchoedd  

 

 Pam nad yr opsiwn o addasu dalgylchoedd wedi cael ei ystyried gan y byddai hyn 
yn achosi llawer llai o aflonyddu? 
 

 Pam nad oedd lleoedd dros ben mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, e.e. Ysgol Glan 
Ceubal, yn cael eu defnyddio i ateb y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg 
a fyddai'n fwy effeithlon yn ariannol? 

 

 A oedd y posibilrwydd o gyfnewid safle ysgol wedi'i ystyried? 
 
Dywedodd BA wrth y llywodraethwyr fod newid dalgylchoedd yn bosibl ond bod rhaid 
i unrhyw newidiadau fod yn gynaliadwy.  Roedd y Cyngor yn gweithio tuag at dargedau 
Llywodraeth Cymru ac ni fyddai newidiadau i ddalgylchoedd yn cefnogi hyn. 
 
Er bod lleoedd ar gael yn y grwpiau oedran hŷn mewn rhai ysgolion cyfrwng Cymraeg, 
nid oedd hyn yn addas ar gyfer grwpiau oedran ifanc lle'r oedd y galw'n cynyddu.   
 
Gwybodaeth wedi'i chynnwys yn y ddogfen ymgynghori  
 

 Ymholiad ynghylch y sail ar gyfer rhagolygon galw cyfrwng Cymraeg, yn benodol 
Tabl 11 ar dudalen 18 y ddogfen ymgynghori.  
 

 Roedd y wybodaeth yn y ddogfen ymgynghori yn dangos bod llai o leoedd cyfrwng 
Saesneg (Tabl 4 sy'n nodi 1452 o leoedd ar gyfer cyfrwng Cymraeg a 1301 ar gyfer 
cyfrwng Saesneg). 

 

 Nid oedd y Nifer ar y Gofrestr a ddyfynnwyd yn y ddogfen ymgynghori (185) yn 
adlewyrchu'r sefyllfa yn yr ysgol sydd â 216 o blant ar y gofrestr.   

 
Dywedodd BA wrth y llywodraethwyr fod Tabl 11 ar dudalen 18 o'r ddogfen 
ymgynghori yn dangos y galw a ragwelir am leoedd cyfrwng Cymraeg yn seiliedig ar 
y galw am leoedd yn parhau i fod yn 15.6% o'r boblogaeth yn nalgylch Ysgol Mynydd 



Bychan; galw parhaus ar ganran y niferoedd a dderbynnir ym mlwyddyn y cyfrifiad 
diweddaraf (17.9%); a thwf blynyddol yn y galw o un pwynt canran, o 17.9% i 20.9%. 
 
Nid oes modd cymharu dalgylchoedd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg yn 
uniongyrchol.  Mae Ysgol Mynydd Bychan yn gwasanaethu ardal ehangach a dyna 
pam mae mwy o leoedd. Nid yw dalgylch Ysgol Mynydd Bychan yn annhebyg i 
ddalgylchoedd cyfunol ysgolion cynradd Allensbank, Albany a Gladstone, ond mae 
derbyniadau wedi'u cyfyngu i ran ogleddol y dalgylch.  
 
Dywedodd BA fod y Nifer ar y Gofrestr oedd wedi’i gynnwys yn y ddogfen ymgynghori 
yn adlewyrchu nifer y disgyblion 4-11 oed a oedd ar y gofrestr yn yr ysgol ym mis 
Ionawr 2020 (CYBLD).  Bu cynnydd bach (5 disgybl) yn nifer y plant 4-11 oed ar y 
gofrestr yn yr ysgol ers hynny. 
 
Dyfodol hirdymor Ysgol Gynradd Allensbank 
 

 Pam roedd angen lleihau Ysgol Gynradd Allensbank i 1DM? 
 

 Beth sy'n debygol o ddigwydd yn y tymor hwy?  Er bod yr ysgolion yn agos at ei 
gilydd, nid ydynt yn rhannu'r un garfan. 

 

 A oedd unrhyw sicrwydd ynghylch dyfodol Ysgol Gynradd Allensbank? 
 

 Mae Ysgol Gynradd Allensbank yn gaffaeliad gwerthfawr i gymuned symudol.  
Roedd cymunedau mewn mannau eraill, fel dalgylch Ysgol Hamadryad, yn fwy 
cymysg ac nid oedd modd gwneud cymhariaeth uniongyrchol.  

 

 Sut byddai’r newidiadau arfaethedig yn gweithio? A oedd unrhyw gyfle i gael ffordd 
fwy creadigol/cynhwysol; a oes potensial i rannu mannau a fyddai o fudd i'r ddwy 
set o ddysgwyr?  Sut mae toriadau arfaethedig i leoedd mewn ysgolion cynradd 
cyfrwng Saesneg yn cyd-fynd â'r bwriad i ehangu Ysgol Uwchradd Cathays? 

 

 Pryderon bod lefel y gwariant yn dangos trefniadau tymor hwy a'r effaith ar waith 
ar blant yn yr ysgol 

 
Dywedodd RP wrth y llywodraethwyr fod nifer y lleoedd yn Allensbank yn fwy na nifer 
y plant a oedd ar y gofrestr yn yr ysgol dros y blynyddoedd diwethaf.  Lle nad yw 
ysgolion yn gallu cynnal niferoedd uchel, roedd cyfleoedd i gyfuno.  Rhoddodd BA 
enghraifft o ysgol â nifer derbyn o 45 yn derbyn 31 o blant a fyddai'n golygu bod yn 
rhaid i'r ysgol gynnal dosbarthiadau cymysg neu gyflogi staff ychwanegol.   
 
Dywedodd MDF nad oedd unrhyw gysylltiad rhwng y bwriad i gyfuno Allensbank a'r 
cynlluniau i ddarparu ar gyfer darpariaeth Ysgol Mynydd Bychan yn yr ysgol.   
 
Nododd y Cadeirydd nad oedd hyn yn glir. 
 
Dywedodd RP fod diffyg lle adeiladu yn yr ardal ynghyd â'r angen i ddiogelu tir 
mynediad agored sy'n cael ei adlewyrchu yng nghynnig Ysgol Uwchradd Cathays.  
Roedd amrywiaeth o atebion hirdymor posibl ac roedd bwriad i ymgysylltu â'r gymuned 
ar hyn.  Nid oedd y Cyngor yn achub y blaen ar y canlyniad hirdymor ac roedd yn 
ceisio ymgysylltu i ddod o hyd i atebion tymor hwy. 



 
Dywedodd AB wrth y llywodraethwyr y gallai unrhyw leihad ym maint yr ysgol arwain 
at gyllideb ysgol lai a fyddai â goblygiadau o ran staffio.  Byddai hyn yn dibynnu i 
raddau helaeth ar faint unrhyw newid, demograffeg y grŵp staff a dymuniadau aelodau 
o staff, gan obeithio y gellid osgoi diswyddiadau gorfodol, ond ni ellid gwarantu hyn.  
Roedd Fframwaith Adnoddau Dynol wedi'i sefydlu i gefnogi adleoli a byddai Adnoddau 
Dynol yn cefnogi'r Corff Llywodraethu a staff unigol.  Byddai unrhyw drefniadau safle 
a rennir yn gofyn am gytundeb ynghylch rheoli safleoedd. 
 
Dywedodd RP y byddai unrhyw waith adeiladu yn cael ei gyflwyno'n briodol gan roi 
ystyriaeth lawn i blant sydd eisoes yn yr ysgol.  Nid oedd yn fwriad i'r trefniant barhau 
yn y tymor hwy.  
 
Traffig a thrafnidiaeth 
 

 gall fod plant o bob rhan o Gaerdydd yn defnyddio darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  
Pryd byddai adborth yn cael ei dderbyn gan yr Adran Trafnidiaeth? Yn y tymor hwy 
a ddylid symud tuag at ystyried adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd? 

 

 Sut ymatebir i bryderon a godwyd gan y corff llywodraethu? 
 
Logisteg 
 

 Pa gymorth a gallu sydd gan Ysgol Mynydd Bychan i reoli plant ar draws dau safle? 
 

 Sut byddai Ysgol Mynydd Bychan yn gweithredu ar draws dau safle? 
 

 A fyddai mwy na dau ddosbarth Ysgol Mynydd Bychan ar y safle?  
 

 Sut byddai'r trefniant yn gweithio pan fydd ysgolion Cymraeg yn ceisio cadw iaith 
ac nad ydynt am gymysgu e.e. model hyb gweithwyr allweddol? 

 
Dywedodd RP wrth y llywodraethwyr fod trafodaethau cychwynnol wedi'u cynnal ag 
Iechyd a Diogelwch a Thrafnidiaeth gyda’r angen am drafodaeth bellach.  Byddai 
unrhyw ofynion gweithredol yn cael eu hystyried yn ofalus, yn enwedig yng nghyd-
destun COVID-19 e.e. mynedfeydd ar wahân. 
 
Dywedodd y Pennaeth fod un brif fynedfa ar gael y gellid ei defnyddio ar gyfer y Cyfnod 
Sylfaen ac na fyddai cyflwyno amserau cychwyn gwasgarog yn opsiwn. 
 
Dywedodd RP na fyddai'r Cyngor am i'r trefniant fod ar waith dros gyfnod hir; mae 
llinell amser ddangosol ar waith ac mae’n ymwybodol o'r angen i fwrw ymlaen i 
ddatblygu atebion. 
 
Byddai unrhyw bryderon a godir gan lywodraethwyr yn cael eu hystyried fel rhan o'r 
adborth am yr ymgynghoriad. 
 
Dywedodd MDF fod cynllunio ar gyfer model yr Hwb Gweithwyr Allweddol wedi deillio 
o nifer y plant bod angen lleoedd arnynt ac argaeledd staff a'i fod yn newid o ddydd i 
ddydd ond roedd yn deall y canfyddiad.  Er bod problemau'n ymwneud â throchi iaith, 
roedd cyfleoedd ar gael wrth gydleoli. 



 
Galw am leoedd 
 

 Pam roedd nifer y lleoedd mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg a oedd yn 
gwasanaethu'r ardal yn gostwng ar yr un pryd ag yr oedd y bwriad i ehangu Ysgol 
Uwchradd Cathays yn cael ei ddwyn ymlaen? 
 

 Beth fyddai'n digwydd pe bai rhagolygon yn newid? Beth os bydd gostyngiad yn y 
galw am leoedd cyfrwng Cymraeg a chynnydd cyfatebol yn y galw am leoedd 
cyfrwng Saesneg? 
 

 Ysgol Gynradd Allensbank yw'r unig ysgol sy'n dangos cynnydd yn y galw a 
ragwelir yn ei dalgylch.  

 
Dywedodd MDF wrth y llywodraethwyr fod y bwriad i ehangu Ysgol Uwchradd Cathays 
wedi'i ddwyn ymlaen er mwyn ateb y galw am leoedd yn yr ardal ehangach.  Er bod yr 
ysgolion cynradd sydd o fewn dalgylch Ysgol Uwchradd Cathays wedi cynhyrchu 
niferoedd is, roedd galw mwy na'r cyflenwad y tu allan i hyn a byddai angen 
ailgydbwyso dalgylchoedd ysgolion uwchradd unwaith y gwyddys nifer y lleoedd a fydd 
ar gael.  Mae Ysgol Uwchradd Cathays mewn lleoliad da a bydd yn cefnogi twf o 
ganlyniad i'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn y tymor byr a'r tymor canolig. 
 
Dywedodd RP y byddai cyfuno Allensbank yn helpu i reoli risgiau sy'n gysylltiedig â 
chynllunio.  Mae'r galw am leoedd yn Ysgol Mynydd Bychan wedi bod yn gyson uchel 
ac roedd disgwyl i hyn barhau.   
 
Er y rhagwelir y byddai cynnydd yn nifer y plant yn nalgylch Ysgol Gynradd Allensbank, 
dywedodd BA nad oedd y nifer a dderbynnir i'r ysgol yn adlewyrchu hyn gyda phlant 
yn derbyn lle mewn ysgolion ar draws ardal eang. 
 
Trefniadau ar gyfer Medi 2021 
 

 Byddai rhaid ystyried unrhyw gynigion byrdymor ar gyfer 2020/21 mewn llawer 
mwy o fanylder.  Nid yw Ysgol Mynydd Bychan yn ymwybodol o hyn. 
 

 Pryderon Iechyd a Diogelwch; a oedd asesiad risg COVID-19 wedi'i gynnal. 
 
Dywedodd RP y bu trafodaethau cychwynnol â’r Adran Iechyd a Diogelwch a 
swyddogion Tân ond byddai angen trafodaeth fanwl pe bai'n mynd rhagddynt. 
 
Roedd Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Mynydd Bychan yn ymwybodol o'r cynigion. 
Dywedodd Pennaeth Allensbank nad oedd Pennaeth Ysgol Mynydd Bychan yn 
ymwybodol o unrhyw gynlluniau ar gyfer 2021 nac opsiynau o ran gwahanol grwpiau 
blwyddyn.  Dywedodd MDF y cafwyd trafodaethau ag ysgolion lleol gyda manylion yn 
cael eu rhannu ag Allensbank yn y lle cyntaf.  Dywedodd RP ei bod yn bosibl y bu 
rhywfaint o gamgyfathrebu. 
 
Cyfathrebu 
 

 Pryder ynglŷn â'r ffordd y tynnwyd sylw'r ysgol at y newidiadau arfaethedig yn y lle 
cyntaf.  



 
Dywedodd RP fod ymddiheuriadau wedi cael eu rhoi am y ffordd roedd y Pennaeth 
wedi’i hysbysu o fanylion y cynnig ac ymddiheurwyd eto. 
 
Diolchodd Cadeirydd y Llywodraethwyr i swyddogion am y cyfle i gyfarfod a thrafod y 
newidiadau arfaethedig.  Holodd a fyddai cyfle i’r llywodraethwyr adolygu copi drafft 
o'r cofnodion cyn eu cyhoeddi. 
 
Dywedodd MDF fod nodiadau cyfoes o'r cyfarfod wedi'u cymryd a fyddai'n 
adlewyrchu'r pwyntiau a godwyd a'r ymatebion a roddwyd ond na fyddent yn 
drawsgrifiad manwl o'r cyfarfod.   
 
Gellid sicrhau bod copi o'r nodiadau drafft ar gael a dylid ystyried unrhyw ddiwygiadau 
a awgrymir. 
 
Dywedodd MDF fod y llywodraethwyr yn gallu ymateb mewn nifer o wahanol ffyrdd, 
fel corff llywodraethu, fel aelod o staff, fel rhiant neu fel preswylydd, ac y gallai fod 
ganddynt safbwyntiau gwahanol yn seiliedig ar rôl. 
 
Dywedodd BA y byddai ymatebion ffurfiol gan y corff llywodraethu, y pennaeth a'r staff 
yn cael eu cyhoeddi; ni fyddai ymatebion personol yn cael eu cyhoeddi. 
 
Diolchodd RP i'r llywodraethwyr a daeth y cyfarfod i ben am 8pm. 
 

  



Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Rhithwir Staff  

Ysgol Gynradd Allensbank  
11 Chwefror 2021 

 

Yn bresennol: Richard Portas (CTY), Michele Duddridge-Friedl (CTY), Brett 
Andrewartha (SOP), Anita Batten (AD), Louise Flynn (AD), Hibah Iqbal (CTY), staff 
Ysgol Gynradd Allensbank  
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 
Croeso a Chyflwyniadau 
 
Agorodd Richard Portas (RP) y cyfarfod a chroesawodd y staff.   
 
Roedd y cyfarfod yn rhan o gam cyntaf ymgynghoriad ffurfiol ar newidiadau 
arfaethedig i Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank o fis Medi 2022  
 
Roedd y broses hefyd yn caniatáu ymgysylltu er mwyn sicrhau cydbwysedd priodol o 
ran lleoedd i wasanaethu'r ardal yn y tymor hwy. 
 
Cymerwyd nodiadau o’r cyfarfod a byddent yn ffurfio rhan o adborth yr ymgynghoriad. 
 
Beth sy’n cael ei gynnig? 
 
Cafwyd cyflwyniad gan Brett Andrewartha (BA) yn nodi manylion y cynnig: 
 

 Beth sy’n cael ei gynnig? 

 Cefndir 

 Lleoedd cyfrwng Saesneg 

 Lleoedd cyfrwng Cymraeg 

 Nifer y lleoedd a lenwyd yn ddiweddar ac a gaiff eu llenwi yn y dyfodol 

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion Saesneg 

 Galw am leoedd cyfrwng Saesneg yn ddiweddar ac yn y dyfodol  

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Cymraeg 

 Galw am leoedd cyfrwng Cymraeg yn ddiweddar ac yn y dyfodol   

 Disgyblion wedi cofrestru – diweddariad 2020/21 

 Sut gallai'r nifer sy'n manteisio ar leoedd cyfrwng Cymraeg newid? 

 Newidiadau a gynigir o 2022 

 Ystyriaethau hirdymor   

 Safle Ysgol Mynydd Bychan  

 Safle Ysgol Gynradd Albany  

 Safle Ysgol Gynradd Allensbank  

 Ysgol Gynradd Gladstone/Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica 

 Ansawdd a Safonau  

 Effaith y cynigion  

 Goblygiadau AD  

 Ystyriaethau eraill  

 Beth sy’n digwydd nesaf? 
 



Dywedodd Anita Batten (AB) wrth y staff y byddai Adnoddau Dynol, pe bai'r cynigion 
yn cael eu datblygu, yn rhoi cymorth iddynt. Byddai ymgynghoriad llawn ar gyfer 
unrhyw newidiadau. I gydnabod yr anawsterau yr oedd staff wedi'u hwynebu 
oherwydd Covid-19 a’r straen posibl o ganlyniad i'r cynnig hwn, cynghorwyd staff bod 
ganddynt fynediad i'r wefan Iechyd a Lles. 
 

Holi ac Ateb 
 
Gwahoddodd RP gwestiynau gan staff.  
 
Nodir y pwyntiau a godwyd mewn print italaidd isod ac maent wedi’u grwpio yn ôl y 

pwyntiau a godwyd lle bo hynny’n briodol. 

 

Gellir gweld ymateb y Swyddog oddi tanynt. 

 

Perfformiad Ysgol 
 

 Mae staff Ysgol Gynradd Allensbank wedi gweithio'n galed dros y blynyddoedd 
diwethaf i wella safonau a bydd y cynnig hwn yn cael effaith negyddol ar niferoedd 
yn y dyfodol. 

 

 Mae'r ysgol wedi bod ar daith hir gan gynnwys adroddiad canmoliaethus y llynedd 
gan Estyn a'r berthynas sy'n cael ei meithrin â rhieni. A yw'r Awdurdod ond yn 
ystyried niferoedd disgyblion? 

 

Dywedodd MDF y bu trefniadau rhannu safleoedd mewn ysgolion eraill nad oeddent 
wedi effeithio ar y niferoedd a dderbynnir; ymddiriedir yn ysgolion yn y gymuned. 
 
Fel y nodwyd yn y cyflwyniad, ystyrir amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys safonau, ac 
nid ydynt yn gweld y byddai'r cynnig yn cael effaith negyddol.  Mae'r cynnig ar gyfer 
trefniant dros dro gyda'r gymuned sy'n ymwneud â nodi ateb hirdymor.  Mae disgyblion 
yn llenwi lleoedd cyfrwng Saesneg ond nid i'r un graddau ag o'r blaen, sy'n arwain at 
anawsterau ariannol i'r ysgol. Dyma gyfle i'r ysgol lunio cynnig i ddiwallu anghenion y 
gymuned. 
 

Cydraddoldeb 
 

 Mae'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG) yn nodi y bydd y cynnig yn cael 
effaith wahaniaethol ar hil. Beth yw'r rhain a pha gamau y mae'r cyngor yn eu 
cymryd i sicrhau nad ydynt yn effeithio’n negyddol ar y grŵp hwn? 

 
Dywedodd RP mai dim ond ar y cam cychwynnol y mae’r Asesiad o'r Effaith ar 
Gydraddoldeb a gaiff ei adolygu a'i ddiweddaru trwy gydol y broses; bydd adborth o'r 
cynnig yn llywio'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb. Bydd gwaith yn cael ei wneud i 
sicrhau nad ydynt yn effeithio’n negyddol ar unrhyw grŵp. 
 
Dywedodd BA y gallai disgyblion mwy amrywiol yn ethnig lenwi lleoedd cyfrwng 
Cymraeg a bod yn effaith gadarnhaol. 
 



Nododd MDF y byddai'r Cyngor yn gweithio gyda Phennaeth a staff Allensbank i 
sicrhau bod ymgysylltu effeithiol â grwpiau 'anodd eu cyrraedd' yn seiliedig ar eu 
profiad a'u gwybodaeth am sut i wneud hyn. 
 
Cynnig dros dro  
 

 Dros dro am ba mor hir? A yw hyn yn gynaliadwy wrth i Ysgol Mynydd Bychan 
dyfu?  

 

 Mae'n straen mawr i staff gan fod y cynnig yn ansicr gyda threfniant dros dro – 
mae'n teimlo ein bod yn cael ein gwasgu allan. Dywedwyd eisoes nad oes unman 
i adeiladu ysgol newydd.  

 

 Pryd bydd y gwaith adeiladu'n dechrau? Sut bydd tarfu'n cael ei reoli? 
 

 Ar gyfer sawl dosbarth y bydd hyn? A yw lles plant cyfrwng Cymraeg wedi'i asesu? 
Sut bydden nhw'n teimlo trwy beidio â chael ymgysylltu yn ystod gwasanaeth, 
amser chwarae ac ati 

 

 Nid yw Creigiau yn yr un sefyllfa â nhw. Ydyn nhw'n gallu rhyngweithio? 
Cydymdeimlo â disgyblion Ysgol Mynydd Bychan gan nad ydynt yn gallu gweld 
ffrindiau eraill. Logisteg o ran sut byddai Ysgol Mynydd Bychan yn cael mynediad 
i'r safle? A fyddai'r maes parcio'n cael ei ddefnyddio – mae parcio'n anodd yn 
barod. 

 
Dywedodd RP fod barn ar ateb parhaol yn cael ei cheisio fel rhan o'r broses 
ymgysylltu. 
 
Dywedodd MDF fod trefniant dros dro yn caniatáu mwy o amser i nodi ateb parhaol. 

 
Dywedodd RP nad oedd y Cyngor am newid Allensbank y tu hwnt i'r cynnig hwn a’i 
fod yn gobeithio bod hyn yn rhoi rhywfaint o gysur. Y gobaith oedd y byddai'r gwaith 
oedd yn mynd rhagddo’n cael ei orffen yn fuan. Byddai Allensbank yn elwa o 
ymagwedd gyfannol y gwaith o ran sicrhau buddion i'r safle cyfan. 
 
Dywedodd RP fod trefniadau safle’n cael eu rhannu mewn mannau eraill gyda 
rhyngweithio i gael gwared ar y teimlad hwnnw o wahanu. 
 
Rhoddodd MDF yr enghraifft o Ysgol Gynradd Creigiau; er bod y plant yn cael eu trochi 
mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn ystod y dydd, maent hefyd yn cymysgu yn ystod 
amser chwarae. Hefyd, mae ysgolion dechreuol cyfrwng Cymraeg yn aml ar safle 
ysgol cyfrwng Saesneg ac mae cymysgu’n digwydd yn naturiol. Benthyca lle ffisegol. 

 
Dywedodd MDF fod ysgolion eraill wedi mynd trwy hyn. Yn ddelfrydol byddai peth  
cyfle i gymysgu ac mae prosiectau integredig wedi bod yn llwyddiannus iawn. Nid yw 
pob plentyn  
meithrin yn mynychu ysgol gynradd gysylltiedig ledled Caerdydd; mae Allensbank yn 
lwcus o ran hynny. 
 
Dywedodd RP y byddai swyddogion yn gweithio gyda staff yn hyn o beth. 
 



Pryderon Staff a Llywodraethwyr  
 

 Mae'r staff yn teimlo mai dyma ddechrau'r diwedd i Allensbank. Beth mae dadleoli 
staff yn ei olygu? Pa ystyriaeth sydd wedi'i rhoi i les staff ar hyn o bryd a beth fydd 
yr Awdurdod yn ei wneud i helpu gyda hyn? 

 

 Pryderon gan staff a llywodraethwyr yn y ddwy ysgol. Faint o sylw sy’n cael ei roi 
i’r rhain? A pha opsiynau eraill sydd? Ni ellir adeiladu o'r newydd yn yr ardal hon, 
felly y teimlad yw nad yw hyn yn rhywbeth dros dro. 

 
Dywedodd RP mai ymgynghoriad oedd hyn ac nad oedd penderfyniad wedi'i wneud. 
 
Dywedodd AB y byddai'n esgeulus peidio â sôn y gallai fod effaith. Gwerthfawrogir 
bod y pandemig wedi cael effaith fawr ar staff yn yr ysgol a deall y gall fod pryderon 
ynglŷn â'r amseru ond ni fu adeg iawn erioed. Mae cymorth ychwanegol ar gael lle gall 
y Cyngor gael gwell dealltwriaeth o bryderon ac a yw’r cymorth iechyd a'r lles 
presennol yn methu diwallu anghenion. Mae modd cael sgyrsiau hapfasnachol nawr 
ond fel arfer y dull gorau yw aros i weld beth sy'n digwydd. 
 
Dywedodd RP nad oes lle ffisegol i ehangu yn Ysgol Mynydd Bychan.   Bydd adborth 
yn cael ei ystyried a bydd y Cabinet yn penderfynu ar hyn. 
 
Dywedodd BA fod angen cydbwyso lleoedd ar draws y ddinas, nid adeiladu ysgolion 
newydd. 
 
Yr effaith ar ddewisiadau disgyblion/safleoedd  

 

 Sut bydd hyn yn effeithio ar blant y tu allan i’r dalgylch? Ac a yw cyfnewid safle 
wedi'i ystyried? 

 
Dywedodd RP fod llawer o opsiynau ar draws yr ardal ehangach ac y dylid bwydo 
unrhyw syniadau yn ôl. 
 
Dywedodd MDF na fyddai unrhyw newid i blant y tu allan i'r dalgylch a chysylltir ag 
unrhyw ddarpar blant meithrin i ddangos pa ddarpariaeth ac opsiynau sydd ar gael 
iddynt. 
 
Dywedodd BA y gall disgyblion wneud cais i unrhyw ysgol y tu allan i'w dalgylch. 
 
Rhoddodd BA wybod i’r staff am sut y gellid ymateb i'r ymgynghoriad. Byddai unrhyw 
ymateb ffurfiol gan staff ac unrhyw ymateb gan y Pennaeth yn cael ei gyhoeddi fel 
rhan o'r ymgynghoriad ond byddai ymatebion unigol yn cael eu crynhoi. 
 
Diolchodd y Pennaeth i’r swyddogion a’r staff, soniodd eto am gryfder y teimladau a 
deimlir gan staff a phryderon o ran YMB ac Allensbank. 
 
Diolchodd RP i'r staff a daeth y cyfarfod i ben. 
 

  



Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Rhithwir Staff  

Ysgol Mynydd Bychan 
23 Chwefror 2021 

 

Yn bresennol: Richard Portas (CTY), Michele Duddridge Friedl (CTY), Brett 
Andrewartha (CTY), Rosalie Phillips (CTY), Jo Phillips (CTY), Louise Flynn (AD), 
Hibah Iqbal (CTY), Ian Warburton (CTY), Catherine Canning (CTY), James Eul (AD), 
Ifan Brychan (Caerdydd Ddwyieithog), staff Ysgol Mynydd Bychan  
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 
Croeso a Chyflwyniadau 
 
Agorodd Richard Portas (RP) y cyfarfod a chroesawodd y staff.   
 
Mae'r newidiadau arfaethedig yn adlewyrchu cydbwysedd lleoedd mewn ysgolion 
cynradd a newidiadau demograffig.   
 
Roedd y cyfarfod yn rhan o gam cyntaf ymgynghoriad ffurfiol ar newidiadau 
arfaethedig i Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank o fis Medi 2022.  
 
Roedd y broses hefyd yn caniatáu ymgysylltu er mwyn sicrhau cydbwysedd priodol o 
ran lleoedd i wasanaethu'r ardal yn y tymor hwy. 
 
Roedd nodiadau’n cael eu cymryd ar y pryd a byddent yn ffurfio rhan o adborth yr 
ymgynghoriad. 
 
Dywedodd RP wrth y staff y gallai'r cynnydd arfaethedig yn Ysgol Mynydd Bychan o 
30 i 45 o leoedd ddigwydd yn 2021 dros dro os oedd angen, yn amodol ar ymgysylltu 
â'r cyrff llywodraethu perthnasol.  Roedd swyddogion yn archwilio data derbyn i 
ysgolion a byddai hyn yn cael ei drafod ymhellach ar ôl asesu’r sefyllfa. 
 
Beth sy’n cael ei gynnig? 
 
Cafwyd cyflwyniad gan Brett Andrewartha (BA) yn nodi manylion y cynnig: 
 

 Beth sy’n cael ei gynnig? 

 Cefndir 

 Lleoedd cyfrwng Saesneg 

 Lleoedd cyfrwng Cymraeg 

 Nifer y lleoedd a lenwyd yn ddiweddar ac a gaiff eu llenwi yn y dyfodol 

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Saesneg 

 Galw am leoedd cyfrwng Saesneg yn ddiweddar ac yn y dyfodol  

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion Cymraeg 

 Galw am leoedd cyfrwng Cymraeg yn ddiweddar ac yn y dyfodol  

 Disgyblion wedi cofrestru – diweddariad 2020/21 

 Sut gallai'r nifer sy'n manteisio ar leoedd Cymraeg newid? 

 Newidiadau a gynigir o 2022 

 Ystyriaethau hirdymor   



 Safle Ysgol Mynydd Bychan  

 Safle Ysgol Gynradd Albany  

 Safle Ysgol Gynradd Allensbank  

 Ysgol Gynradd Gladstone/Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica 

 Ansawdd a Safonau  

 Effaith y cynigion  

 Goblygiadau AD  

 Ystyriaethau eraill  

 Beth sy’n digwydd nesaf? 
 
Dywedodd Louise Flynn (LF) wrth y staff y byddai Adnoddau Dynol, pe bai'r cynigion 
yn cael eu datblygu, yn rhoi cymorth iddynt. Byddai ymgynghoriad llawn ar gyfer 
unrhyw newidiadau. Dywedwyd wrth y staff hefyd fod modd iddynt fynd ar wefan 
Iechyd a Lles. 
 
Holi ac Ateb 
 
Gwahoddodd RP y Pennaeth Siân Evans (SE) i siarad.  
 
Diolchodd SE i RP am y cyflwyniad.  
 
Mae'r staff yn ddiolchgar bod Cyngor Caerdydd am gynyddu'r ddarpariaeth Gymraeg.  
 
Mae plant o bob cefndir gwahanol yn Ysgol Mynydd Bychan. Nid yw rhieni'n dewis 
Ysgol Mynydd Bychan fel eu dewis cyntaf gan na allant warantu y byddant yn cael lle 
a dylai mwy o leoedd i ddisgyblion arwain at fwy o bobl yn manteisio arnynt.  
 
Mae gan Ysgol Mynydd Bychan berthynas dda â'r ysgolion Saesneg lleol ac nid oedd 
y staff am niweidio hynny.  
  
Ceisiodd RP gwestiynau gan staff. 
 
Nodir y pwyntiau a godwyd mewn print italaidd isod ac maent wedi’u grwpio yn ôl y 

pwyntiau a godwyd lle bo hynny’n briodol. 

 

Gellir gweld ymateb y Swyddog oddi tanynt. 

 

Cyllid  
 

 Os defnyddir y grant ar gyfer ateb tymor byr, a fydd hyn yn lleihau’r posibilrwydd o 
ddod o hyd i atebion tymor hir? 

 
Dywedodd RP na fydd £1.8 miliwn yn ddigon, beth bynnag a wneir gyda'r cyllid. Nid 
yw'n bosibl dweud faint bydd yr arian ychwanegol, ond bydd cyllideb yn cael ei phennu 
pan fydd yn hysbys sut mae'r cynnig yn symud ymlaen. 
 
Safle ysgol a rennir 

 

 Mae pryder nad oes gan Ysgol Gynradd Allensbank le awyr agored ar gyfer y 
Cyfnod Sylfaen.  



 

 Efallai na fydd rhieni am ddewis Ysgol Mynydd Bychan oherwydd ei bod ar safle a 
rennir. 

 

 Mae'r ysgol yn croesawu mwy o ddisgyblion ond nad yw’n dymuno bod ar safle a 
rennir am fwy na dwy flynedd. 

 

 Mae anhawster os yw'r plant yn clywed Saesneg yn cael ei siarad ar y safle. 
 
Dywedodd RP y byddai angen gweithio ar opsiynau posibl. Nid oes ateb pendant. Mae 
angen cyflwyno'r holl opsiynau ymarferol ac ystyried y sefyllfa wrth symud ymlaen. 
Mae manteision posibl i fod â dwy ysgol ar un safle e.e. meithrin cysylltiadau, dilyn 
cwricwlwm ar y cyd.  
 
Cytunodd Michele Duddridge-Friedl (MDF) fod angen cadw’r polisi o drochi yn y 
Gymraeg. Fodd bynnag, nid yw Cymraeg 2050 yn ymwneud â siaradwyr Cymraeg 
rhugl yn unig, ond hefyd â chynyddu nifer y bobl sy'n hyderus ac yn gallu siarad 
Cymraeg. Mae safleoedd blaenorol a rennir wedi gweithredu amserau chwarae ar 
wahân, ond gall fod adegau hefyd pan fo plant yn cymysgu. Efallai y bydd cyfleoedd i 
rannu arbenigedd Cymraeg heb amharu ar drochi. 
 
Cynlluniau hirdymor 
 

 Mae'n anodd rhoi ymateb pendant i'r ymgynghoriad. Mae gwahaniaeth mawr 
rhwng bod ar safle a rennir am 2-3 blynedd a bod ar safle a rennir am gyfnod 
amhenodol. Os bydd yn para am 6-7 mlynedd, bydd yr anfanteision wedyn yn 
drech na'r manteision. A oes amserlen bendant ac, os nad yw, pam ddim? 

 
Dywedodd RP y bydd cynigion tymor hwy yn cael eu datblygu o'r broses ymgysylltu 
hon. Cytunodd na fyddai rhannu safle yn addas yn y tymor hir. Mae cymhlethdodau a 
nifer o atebion gwahanol i ddarparu lleoedd ychwanegol yn gyflym. Mae'n anodd rhoi 
amserlen gadarn. 
 
Ychwanegodd MDF fod staff yr ysgol yn adnabod y gymuned leol ac yn deall y 
cymhlethdodau. Yn hytrach na bod y cyngor yn cyflwyno cynnig cadarn ar hyn o bryd, 
mae'n well cynnwys y rhanddeiliaid sydd â gwybodaeth am y teuluoedd sy'n byw yn 
yr ardal a'r hyn sydd ei angen ar bobl.  
 
Yn flaenorol, pan gyflwynwyd cynigion ar gyfer y Pedair Ward fel ymgynghoriad 
statudol i ddechrau, ni chafwyd ymateb da. Yna cynhaliwyd ymarfer ymgysylltu ac 
roedd y canlyniad (Ysgol Hamadryad) yn wahanol i'r hyn a oedd yn y ddogfen 
ymgynghori wreiddiol. Mewn ardaloedd poblog iawn, mae'n bwysig cael barn a 
syniadau ar yr hyn sydd ar gael. 
 
Safonau Adeiladu 
 

 Beth fyddai'r safon ar gyfer yr adeilad pe bai'r ysgol yn symud i safle Allensbank? 
A fyddai'n cael ei adnewyddu i fodloni safonau ysgolion yr 21ain ganrif neu’n aros 
fel y mae? 

 



Esboniodd RP fod gofynion Bwletin Adeiladu ar waith i gael cyllid neu fuddsoddiad 
gan Lywodraeth Cymru. Nid oes safonau adeiladu ynghlwm wrth y grant cyfalaf 
cyfrwng Cymraeg. Nid yw'n ofynnol bodloni canllawiau Bwletin Adeiladu a dim ond 
canllawiau ydynt, nid gofyniad statudol. Allensbank yw'r safle agosaf a mwyaf yn yr 
ardal. Byddai'r cyngor yn gweithio gyda'r ddau gorff llywodraethu i ddefnyddio'r safle 
yn y ffordd orau bosibl. 
 
Safleoedd Amgen 
 

 Mae'n anodd gwybod a fydd safleoedd eraill ar gael yn y dyfodol. 
 

 Byddai cynnig presennol Ysgol Uwchradd Cathays yn arwain at golli lle o'r ganolfan 
hamdden. A ellid defnyddio'r ganolfan hamdden yn rhan o'r ysgol a thir o hen safle 
Cathays? 

 
Dywedodd RP fod y cyngor yn ceisio gwneud y defnydd gorau o'r safle, ond, er nad 
oes dim i atal ysgolion rhag defnyddio'r ganolfan hamdden, nid yw cynnwys y ganolfan 
hamdden fel rhan o'r ysgol yn ddichonadwy. Bydd rhan o'r safle presennol yn cael ei 
defnyddio ar gyfer yr ysgol uwchradd newydd. 
 
Ysgolion Eraill 
 

 Sut mae Ysgol Gynradd Allensbank wedi ymateb? Dydyn ni ddim eisiau 
drwgdeimlad rhwng yr ysgolion. 

 
Dywedodd RP fod pryderon wedi'u codi gan y corff llywodraethu a'r staff ynghylch 
cydraddoldeb ac yn gyffredinol o ran rhannu safle. Bydd angen ystyried y pryderon 
hyn ymhellach, ond mae angen iddynt wybod beth yw'r ateb a gweithio o’r pwynt 
hwnnw. 
 
Dywedodd MDF mai'r prif bryderon yw pryderon staff ynghylch lleihau maint yr ysgol 
a'r posibilrwydd y bydd niferoedd disgyblion yn cynyddu eto, gan fod poblogaethau'n 
aml yn mynd mewn cylchoedd. Mae Ysgol Gynradd Allensbank yn denu amrywiaeth 
o gymunedau sy'n rhai dros dro eu natur e.e. rhieni'n ymgymryd â lleoliadau gwaith 
dros dro yn yr ysbyty. Mae'n well ganddynt addysg Saesneg, gan eu bod yn 
annhebygol o aros yng Nghymru yn y tymor hir. Maent yn defnyddio'r lle ychwanegol 
sydd ar gael ac felly maent yn amharod i'w golli.  Mae pryder hefyd am fynedfeydd ac 
allanfeydd o ran Covid-19 a sicrhau diogelwch disgyblion a staff.  
 
Diolchodd SE i’r swyddogion am y cyfle i gyfarfod a thrafod y newidiadau arfaethedig.   
 
Diolchodd RP i'r staff a daeth y cyfarfod i ben. 
  



Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Rhithwir y Corff Llywodraethu  

Ysgol Mynydd Bychan 
25 Chwefror 2021 

 

Yn bresennol: Richard Portas (CTY), Michele Duddridge-Friedl (CTY), Rosalie 
Phillips (CTY), Louise Flynn (AD), llywodraethwyr Ysgol Bychan Mynydd   
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 
Croeso a Chyflwyniadau 
 
Agorodd Richard Portas (RP) y cyfarfod a chroesawodd y llywodraethwyr.   
 
Roedd y cyfarfod yn rhan o gam cyntaf ymgynghoriad ffurfiol ar newidiadau 
arfaethedig i Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank o fis Medi 2022.  
 
Mae'r newidiadau arfaethedig yn adlewyrchu cydbwysedd lleoedd mewn ysgolion 
cynradd a newidiadau demograffig.   
 
Roedd y broses hefyd yn caniatáu ymgysylltu er mwyn sicrhau cydbwysedd priodol o 
ran lleoedd i wasanaethu'r ardal yn y tymor hwy. 
 
Roedd nodiadau’n cael eu cymryd ar y pryd a byddent yn ffurfio rhan o adborth yr 
ymgynghoriad. 
 
Dywedodd RP wrth y llywodraethwyr y gallai'r cynnydd arfaethedig yn Ysgol Mynydd 
Bychan o 30 i 45 o leoedd ddigwydd yn 2021 dros dro os oedd angen, yn amodol ar 
ymgysylltu â'r ddwy ysgol.  Roedd swyddogion yn archwilio data derbyn i ysgolion a 
byddai hyn yn cael ei drafod ymhellach ar ôl asesu’r sefyllfa. 
 
Beth sy’n cael ei gynnig? 
 
Cafwyd cyflwyniad gan Michele Duddridge-Friedl (MDF) a nododd fanylion y cynnig: 
 

 Beth sy’n cael ei gynnig? 

 Cefndir 

 Lleoedd cyfrwng Saesneg 

 Lleoedd cyfrwng Cymraeg 

 Nifer y lleoedd a lenwyd yn ddiweddar ac a gaiff eu llenwi yn y dyfodol 

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Saesneg 

 Galw am leoedd cyfrwng Saesneg yn ddiweddar ac yn y dyfodol  

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Cymraeg 

 Galw am leoedd cyfrwng Cymraeg yn ddiweddar ac yn y dyfodol  

 Disgyblion wedi cofrestru – diweddariad 2020/21 

 Sut gallai'r nifer sy'n manteisio ar leoedd Cymraeg newid? 

 Newidiadau a gynigir o 2022 

 Ystyriaethau hirdymor   

 Safle Ysgol Mynydd Bychan  

 Safle Ysgol Gynradd Albany  



 Safle Ysgol Gynradd Allensbank  

 Ysgol Gynradd Gladstone/Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica 

 Ansawdd a Safonau  

 Effaith y cynigion  

 Goblygiadau AD  

 Ystyriaethau eraill  

 Beth sy’n digwydd nesaf? 
 
Dywedodd Lousie Flynn (LF) wrth y llywodraethwyr y byddai Adnoddau Dynol yn rhoi 
cymorth pe bai'r cynigion yn cael eu datblygu. Byddai ymgynghoriad llawn ar unrhyw 
newidiadau.  
 
Holi ac Ateb 
 
Ceisiodd RP gwestiynau gan y llywodraethwyr.  
 
Diolchodd y Pennaeth i’r swyddogion am y cyflwyniad.  Roedd yr ysgol yn ddiolchgar 
bod cyllid grant wedi'i sicrhau ac yn croesawu'r cynnydd arfaethedig mewn lleoedd 
cyfrwng Cymraeg. 
 
Nodir y pwyntiau a godwyd mewn print italaidd isod ac maent wedi’u grwpio yn ôl y 

pwyntiau a godwyd lle bo hynny’n briodol. 

 

Gellir gweld ymateb y swyddogion oddi tanynt. 

 

Trefniadau’r Safle  
 

 Mae pryderon nad yw adeiladau Ysgol Gynradd Allensbank yn addas i'r diben.  A 
yw statws rhestredig yr adeiladau yn cyfyngu ar y gwaith y gellid ei wneud i 
gefnogi'r cwricwlwm ar gyfer pwy bynnag sy'n meddiannu'r ysgol? 

 

 Yn amlwg, mae galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Mae pryderon y 
gallai rhieni ar gyrion y dalgylch gael eu droi oddi ar ddewis yr ysgol oherwydd y 
trefniant rhannu safle.  Beth yw’r profiad o hyn mewn mannau eraill?  

 

 Pryder oedd yr ymateb cychwynnol gan rieni presennol ym mhob un o'r grwpiau 
blwyddyn. 

 

 A fyddai mannau cyhoeddus ar safle Ysgol Uwchradd Cathays ar gael i'w 
defnyddio gan ysgolion eraill? 

 

Dywedodd RP y gellid defnyddio'r arian grant gwarantedig i wella cyfleusterau, ond 

byddai angen cyllid ychwanegol hefyd. Ffrwd ariannu ar wahân oedd Ysgolion yr 21ain 

Ganrif gyda gofynion penodol.  Mae cyfyngiadau ar bob un o'r ysgolion yn yr ardal, 

e.e. mannau awyr agored, ond maent yn gallu gwneud gwelliannau sylweddol.   

Dywedodd MDF fod nifer o newidynnau'n cael eu hystyried pan fo rhieni'n gwneud 

penderfyniadau ynghylch ysgolion.  Bydd rhai rhieni eisiau ysgol lai ac yn deall 

pryderon. Mae Ysgol Mynydd Bychan yn ysgol dda sefydledig. Mae ysgolion da mewn 

mannau eraill gyda'r galw'n cynyddu ar gyfer yr ysgolion hynny hefyd.  Y disgwyliad 



yn achos Ysgol Mynydd Bychan oedd y byddai ymddiriedaeth rhieni yn yr ysgol yn 

parhau ac na fyddai effaith hirdymor.   

Dywedodd RP fod y Cyngor wedi ymrwymo i agor mynediad i dir fel rhan o gynnig 

Ysgol Uwchradd Cathays. Roedd y cynnig yn y camau cynnar ac nid oedd y broses 

ddylunio wedi'i diffinio eto.  Mae'r cynnig ar gyfer ystod lawn o gyfleusterau Ysgolion 

yr 21ain Ganrif a byddai’n awyddus i bob ysgol gael mynediad i'r rhain. 

 

Niferoedd Disgyblion 

 

 Risg o ran peidio â chael y niferoedd disgyblion disgwyliedig  Ym mha sefyllfa y 
byddai'r ysgol pe na bai'r niferoedd yn cynyddu a bod y trefniant rhannu safle’n 
cael ei gynnal? 
 

Dywedodd MDF fod perygl y gallai hyn ddigwydd a'u bod wedi dewis dull ymgysylltu i 
alluogi dod o hyd i ateb cymunedol.  Mae'r Cyngor o'r farn bod digon o le adeilad ar 
gael ar draws yr ardal ac efallai y bydd angen gwneud penderfyniadau anodd. Rydym 
mewn sefyllfa lle nad yw'r boblogaeth yn tyfu; mae angen gwneud y mwyaf o 
fuddsoddiad ac ystyried opsiynau gyda'r gymuned. 
 
Mae'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn cynyddu ac mae Ysgol Mynydd Bychan 
yn ysgol sefydledig, uchel ei pharch.  Gall fod yn anoddach i ysgolion mwy newydd a 
gallai effaith ehangu Ysgol Mynydd Bychan gael ei theimlo mewn mannau eraill yn y 
tymor byr ond nid ydynt yn disgwyl i hyn fod yn wir yn y tymor hwy. 
 
Caffael Iaith: 
 

 Pa asesiad sydd wedi'i wneud o effaith y trefniant rhannu safle ar gaffael iaith? 
 
Dywedodd RP fod y broses o ddatblygu’r cynnig yn ei chamau cynnar. Roedd dau 
ddewis bwrdd gwaith o ran yr effaith bosibl wedi cael eu profi gyda swyddogion Iechyd 
a Diogelwch a Thân. Byddai angen gweithio gyda'r ddwy ysgol ynglŷn â’r manylion 
gweithredu. Un opsiwn o ran y Cyfnod Sylfaen ac un o ran CA2; profiad mewn mannau 
eraill a gwersi a ddysgwyd o hyn. 
 
Dywedodd MDF fod Ysgol Mynydd Bychan yn cael ei chydnabod yn gyhoeddus am 

waith gydag ysgolion cyfrwng Saesneg. Mae Cymraeg 2050 hefyd yn edrych ar 

ddarpariaeth Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg a sut i wella hyn; mae cyfle 

cadarnhaol i adeiladu ar lwyddiannau presennol. Mae Ysgol Pen y Groes, Ysgol Glan 

Ceubal ac Ysgol Coed-y-Gof i gyd yn rhannu safleoedd cyfrwng Saesneg. 

Cydnabyddir pwysigrwydd trochi llawn mewn iaith o’r dosbarth derbyn tan Flwyddyn 

2.   

Mae'r newidiadau arfaethedig yn cynnig cyfleoedd ar gyfer cydlyniant cymunedol ond 
byddant yn ystyried y pryderon sy'n cael eu codi. Mae angen barn ysgolion ar y ffordd 
orau o wneud hyn. 
 
Cynlluniau hirdymor 
 

 Mae'r atebion hirdymor arfaethedig a gyflwynwyd wedi'u cyfyngu i safleoedd 
ysgolion presennol. A yw hyn yn cynnwys safle Ysgol Uwchradd Cathays? 



 

 Gan nad yw Ysgol Uwchradd Cathays yn opsiwn, nid oes dewis hirdymor ond i 
Ysgol Mynydd Bychan ac Allensbank gyfnewid safleoedd. A oes unrhyw opsiynau 
eraill yn cael eu hystyried? 
 

 Cefnogi twf darpariaeth cyfrwng Cymraeg a chydnabod sefyllfaoedd o ran 
safleoedd.  Beth yw'r weledigaeth y tu hwnt i'r tymor byr?  Mae perygl y bydd y 
sefyllfa dros dro’n parhau ac mae angen teimlo'n fwy sicr. 
 

 Deall pwyntiau ynghylch cydlyniant cymunedol; fodd bynnag, byddai hyn yn 
anoddach i un ysgol dros ddau safle.  Gwerthfawrogir mai diben ymgynghoriad yw 
cyflwyno syniadau; fodd bynnag, mae'r sefyllfa'n anodd i'r ysgol (Ysgol Mynydd 
Bychan) ac mae'n rhaid amddiffyn staff, disgyblion a rhieni.  Byddai gweithio ar 
draws dau safle yn broblem pe bai'n beth hirdymor a byddai angen gwybod beth 
fyddai'n digwydd ar ôl 2/3 blynedd. 
 

Dywedodd RP fod datblygu safle Ysgol Uwchradd Cathays yn cynnwys diogelu 
mannau cymunedol â mynediad agored ac nid yw mewn sefyllfa i ddarparu ysgol arall 
ar y safle.  Roedd y gyfradd genedigaethau yn gostwng gyda chynnydd cyfatebol 
mewn lleoedd gwag ac roedd rhaid ymateb i hyn. 
 

Roedd nifer o opsiynau y gellid eu hystyried.  Roedd y Cyngor yn ceisio barn ac mae’n 

anodd dweud beth y dylid ei wneud ar hyn o bryd. Mae’n ymgysylltu â'r gymuned leol 

a dylai fod yn ystyried yr ystâd bresennol yn y lle cyntaf. 

 

Dywedodd MDF fod amrywiaeth o ffactorau'n cael eu hystyried wrth gyflwyno cynigion 

e.e. niferoedd, amcanestyniadau, newidiadau i ddalgylchoedd, asedau presennol.  

Rhagwelir y bydd galw am 2 Ddosbarth Mynediad cyfrwng Saesneg (cymunedol) a 2 

Ddosbarth Mynediad cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol. Doedd dim newidiadau’n cael eu 

cynnig i’r ddarpariaeth Gatholig a’r Eglwys yng Nghymru.  Mae'r Cyngor yn ceisio barn 

y gymuned ar y ffordd orau o ad-drefnu er mwyn ateb y galw.  Mae sawl ffordd y gellid 

gwneud hyn ac mae’n ceisio barn cyn ymgynghori ar ateb hirdymor. 

 
Dywedodd RP fod y pryderon a godwyd yn cael eu cydnabod.  Mae sawl ffordd ymlaen 

ac mae’r Cyngor wedi dewis ymgysylltu â'r gymuned. Nid yw er budd y Cyngor i 

unrhyw drefniant dros dro barhau a gwnaed ymrwymiad i ddod o hyd i ateb hirdymor, 

ond nid oedd yn gwybod eto beth fyddai hwn.   

Dywedodd MDF fod cyllid cyfalaf wedi'i sicrhau i gynyddu darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg trwy ychwanegu 1 DM ac mae’n glir mai'r cynnig yw cynyddu'r ddarpariaeth 
yn Ysgol Mynydd Bychan.  Yn y lle cyntaf cynigir cynyddu trwy ychwanegu 0.5 
Dosbarth Mynediad ond y sefyllfa hirdymor yw i Ysgol Mynydd Bychan fod â 2 
Ddosbarth Mynediad.  Mae amcanestyniadau'n dangos yr angen am ddarpariaeth 2 
Ddosbarth Mynediad cyfrwng Saesneg a 2 Ddosbarth Mynediad cyfrwng Cymraeg ac 
nid oes modd cyfiawnhau gwario ar ystafelloedd newydd ychwanegol. 
 
Dywedodd y Pennaeth y byddai'n rhaid i Ysgol Mynydd Bychan symud er mwyn 
ehangu ac y byddai am allu dweud wrth blant a rhieni y byddai unrhyw symud yn cael 
ei wneud i adeilad o'r un safon neu well. 
 



Cyllid Grant  
 

 Pryd y derbyniwyd yr arian grant? 
 
Dywedodd MDF y byddai angen gwirio hyn.  Credai ei fod yn y flwyddyn cyn y 
gostyngiad yn nifer y disgyblion yn 2018 ac roedd angen amser i sicrhau y byddai’r 
niferoedd yn sefydlogi. 
 
Llais y Disgybl 
 

 A fydd disgyblion yn cyfrannu at yr ymgynghoriad? 
 
Dywedodd y Pennaeth fod hyn wedi'i drafod â'r tîm CTY a bod trefniadau'n cael eu 
gwneud i ystyried barn disgyblion unwaith y byddai'r plant yn ôl yn yr ysgol. 
 
Diolchodd y Pennaeth i’r swyddogion am y cyfle i gyfarfod a thrafod y newidiadau 
arfaethedig.   
 
Diolchodd RP i'r llywodraethwyr a daeth y cyfarfod i ben am 19:45. 
 

  



Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Rhithwir y Corff Llywodraethu  

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica   
04 Mawrth 2021 

 
 

Yn bresennol: Richard Portas (CTY), Michele Duddridge-Friedl (MDF), Brett 
Andrewartha (CTY), llywodraethwyr Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes 
Monica   
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 
Croeso a Chyflwyniadau 
 
Agorodd Richard Portas (RP) y cyfarfod a chroesawodd y llywodraethwyr.   
 
Roedd y cyfarfod yn rhan o gam cyntaf ymgynghoriad ffurfiol ar newidiadau 
arfaethedig i Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank o fis Medi 2022.  
 
Mae'r newidiadau arfaethedig yn adlewyrchu cydbwysedd lleoedd mewn ysgolion 
cynradd, polisi a newidiadau demograffig.   
 
Roedd nodiadau’n cael eu cymryd ar y pryd a byddent yn ffurfio rhan o adborth yr 
ymgynghoriad. 
 
Beth sy’n cael ei gynnig? 
 
Cafwyd cyflwyniad gan Brett Andrewartha (BA) yn nodi manylion y cynnig: 
 

 Beth sy’n cael ei gynnig? 

 Cefndir 

 Lleoedd cyfrwng Saesneg 

 Lleoedd cyfrwng Cymraeg 

 Nifer y lleoedd a lenwyd yn ddiweddar ac a gaiff eu llenwi yn y dyfodol 

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Saesneg 

 Galw am leoedd cyfrwng Saesneg yn ddiweddar ac yn y dyfodol  

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Cymraeg 

 Galw am leoedd cyfrwng Cymraeg yn ddiweddar ac yn y dyfodol  

 Disgyblion wedi cofrestru – diweddariad 2020/21 

 Sut gallai'r nifer sy'n manteisio ar leoedd cyfrwng Cymraeg newid? 

 Newidiadau a gynigir o 2022 

 Ystyriaethau hirdymor   

 Safle Ysgol Mynydd Bychan  

 Safle Ysgol Gynradd Albany  

 Safle Ysgol Gynradd Allensbank  

 Ysgol Gynradd Gladstone/Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica 

 Ansawdd a Safonau  

 Effaith y cynigion  

 Goblygiadau AD  

 Ystyriaethau eraill  

 Beth sy’n digwydd nesaf? 



 
Holi ac Ateb 
 
Ceisiodd RP gwestiynau gan y llywodraethwyr.  
 
Nodir y cwestiynau a ofynnwyd mewn print italaidd isod ac maent wedi’u grwpio yn ôl 

y pwyntiau a godwyd, lle bo hynny’n briodol. 

 

Gellir gweld ymateb y swyddog oddi tanynt. 

  
Beth rydych chi ei eisiau gennym ni? 

Cyflwynwyd cynnig dros dro. Mae bwriad i ddatblygu sefyllfa tymor hwy ac mae 

ddiddordeb mewn cael unrhyw sylwadau sydd gan lywodraethwyr mewn perthynas â 

hynny.  Mae nifer o bethau y gallai pobl ddymuno eu hawgrymu fel rhan o'r cynnig 

hwn.  Byddai'n dda cael ymateb gan y CLl ynglŷn â'ch ystyriaethau hirdymor, yn 

ogystal â'r cynnig dros dro. 

Hoffem gael meithrinfa. Rydym yn ysgol deuluol, yn seiliedig ar Ffydd.   

Ceisio barn sy'n cynnwys eich dyheadau.  Mae'r cynnig presennol yn ateb dros dro. 

Nid ydym yn bwriadu lleihau lleoedd Ffydd. Mae dyheadau a dymuniadau rhieni yn yr 

ardal na allwn eu bodloni ar hyn o bryd.  Hoffem glywed eich uchelgeisiau.  Mae 

opsiynau ar gyfer y dyfodol.  

Beth yw'r amserlen ar gyfer y cynllun amser hwy? 

O leiaf 9 mis o ran y broses statudol; mae angen ystyried ateb dros dro ar gyfer dwy 

flynedd.   

Sut mae amcanestyniadau'n cael eu cyfrifo? 

Bydd data CYBLD yn cyfrifo canrannau o bob grŵp blwyddyn i roi canrannau 

dibynadwy i ni. 

A oes gan safle Allensbank le ar gyfer 2 Ddosbarth Mynediad? 

Oes, mae digon o le ar safle Allensbank ar gyfer 2 Ddosbarth Mynediad.  Mae 

cyfuniadau gwahanol, y niferoedd, y cymarebau newidiol; rydym yn ceisio sicrhau'r 

lleoedd gorau posibl sydd ar gael yn yr ardal leol.  

Nid yw Ysgol Sant Joseph wedi'i chynnwys yn y cynnig? 

Nid yw Ysgol Sant Joseph yn rhannu safle ag ysgol gymunedol. Esgobaeth sy'n 

berchen arni.  

Nid oedd unrhyw gwestiynau pellach. Diolchodd RP i’r llywodraethwyr a daeth y 

cyfarfod i ben. 

 

  



Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Rhithwir Staff  

Ysgol Gynradd Albany  
10 Mawrth 2021 

 

Yn bresennol: Richard Portas (CTY), Brett Andrewartha (CTY), Rosalie Phillips 
(CTY), llywodraethwyr Ysgol Gynradd Albany   
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 
Croeso a Chyflwyniadau 
 
Agorodd Richard Portas (RP) y cyfarfod a chroesawodd y llywodraethwyr.   
 
Roedd y cyfarfod yn rhan o gam cyntaf ymgynghoriad ffurfiol ar newidiadau 
arfaethedig i Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank o fis Medi 2022.  
 
Mae'r newidiadau arfaethedig yn adlewyrchu cydbwysedd lleoedd mewn ysgolion 
cynradd, polisi a newidiadau demograffig.   
 
Ni chafwyd unrhyw effaith ar Ysgol Gynradd Albany o'r cynnig dros dro ond roedd cyfle 
i gyflwyno barn ar ateb hirdymor. 
 
Roedd nodiadau’n cael eu cymryd ar y pryd a byddent yn ffurfio rhan o adborth yr 
ymgynghoriad. 
 
Beth sy’n cael ei gynnig? 
 
Cafwyd cyflwyniad gan Brett Andrewartha (BA) yn nodi manylion y cynnig: 
 

 Beth sy’n cael ei gynnig? 

 Cefndir 

 Lleoedd cyfrwng Saesneg 

 Lleoedd cyfrwng Cymraeg 

 Nifer y lleoedd a lenwyd yn ddiweddar ac a gaiff eu llenwi yn y dyfodol 

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Saesneg 

 Galw am leoedd cyfrwng Saesneg yn ddiweddar ac yn y dyfodol  

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Cymraeg 

 Galw am leoedd cyfrwng Cymraeg yn ddiweddar ac yn y dyfodol  

 Disgyblion wedi cofrestru – diweddariad 2020/21 

 Sut gallai'r nifer sy'n manteisio ar leoedd cyfrwng Cymraeg newid? 

 Newidiadau a gynigir o 2022 

 Ystyriaethau hirdymor   

 Safle Ysgol Mynydd Bychan  

 Safle Ysgol Gynradd Albany  

 Safle Ysgol Gynradd Allensbank  

 Ysgol Gynradd Gladstone/Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica 

 Ansawdd a Safonau  

 Effaith y cynigion  

 Goblygiadau AD  



 Ystyriaethau eraill  

 Beth sy’n digwydd nesaf? 
 
Holi ac Ateb 
 
Ceisiodd RP gwestiynau gan y llywodraethwyr.  
 
Nodir y pwyntiau a godwyd mewn print italaidd isod ac maent wedi’u grwpio yn ôl y 

pwyntiau a godwyd lle bo hynny’n briodol. 

 

Gellir gweld ymateb y swyddog oddi tanynt. 

 

Niferoedd Disgyblion 

 

 Mae gan Ysgol Gynradd Albany ystod amrywiol o ddisgyblion gyda llawer o 
ddisgyblion SIY, gyda'r teuluoedd hyn yn llai tebygol o ddewis darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg. Sut mae natur amrywiol yr ardal wedi cael ei hystyried? 

 
Dywedodd BA wrth y llywodraethwyr fod dwy agwedd i'w hystyried wrth edrych ar 

niferoedd, amcanestyniadau a rhagolygon disgyblion.  Mae amcanestyniadau'n 

adlewyrchu'r nifer sy'n manteisio ar leoedd, ac mae rhagolygon yn galluogi 

gwybodaeth gyd-destunol i gael ei hystyried e.e. twf darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  

Mae angen ystyried gorlawnder gyda'r nifer sy'n manteisio ar ddarpariaeth cyfrwng 

Cymraeg heb fod yn gyfartal ar draws y ddinas.  Mae targed gan Lywodraeth Cymru i 

gynyddu lleoedd cyfrwng Cymraeg a chynnig cynnydd graddol. 

Cydnabyddir bod mwy o symudedd ymhlith disgyblion mewn rhai ardaloedd ac mae’n 

ceisio cynnal lefel o warged i ganiatáu ar gyfer hyn. 

Sylwodd y Pennaeth y bu sefyllfaoedd lle gwrthodwyd lleoedd i blant yn yr ysgol 

oherwydd gwallau gweinyddol; mae’n bwysig bod systemau tynn ar waith wrth wneud 

penderfyniadau. 

 
Opsiynau  

 

 Pa opsiynau eraill a ystyriwyd ar gyfer y tymor byr? 
 

 Pam nad oes gan Gaerdydd ysgolion dwy ffrwd (Cyfrwng Cymraeg/Cyfrwng 
Saesneg) ac a fyddai hyn yn cael ei ystyried yn y dyfodol? 

 

 A gafwyd trafodaethau ag ysgolion yr Eglwys? Mae nifer o olion traed ar gael a 
gellid ystyried y rhain hefyd. 

 
Dywedodd RP fod gwahanol ffyrdd o edrych ar hyn. Mae’n faes cymhleth ac maent yn 
ymgysylltu ar ateb tymor hwy. Mae ysgolion dwy ffrwd yng Nghaerdydd e.e. Ysgol 
Gynradd Creigiau gyda 1 dosbarth mynediad cyfrwng Saesneg ac 1 dosbarth 
mynediad cyfrwng Cymraeg. Mae cynnig y cytunwyd arno hefyd ar gyfer 1 dosbarth 
mynediad cyfrwng Cymraeg ac 1 dosbarth mynediad sy’n gyfrwng Saesneg yn bennaf 



ond gyda defnydd sylweddol o’r ysgol gynradd  Gymraeg ar ddatblygiad newydd 
Plasdwr.  
 

Ystyriwyd yr opsiwn o godi ysgol gynradd newydd ar safle Cathays ond nid oes digon 

o le ar gael i ganiatáu hyn.  Mae’n sefyllfa gymhleth ond y ffordd orau ymlaen yw 

ymgysylltu â'r gymuned; dull dros dro sy’n caniatáu ehangu darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg. 

 

Roedd swyddogion wedi cwrdd ag Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes 

Monica fel rhan o'r ymgynghoriad ac wedi gofyn iddynt ystyried materion hefyd. 

 

Dywedodd BA fod swyddogion wedi ymgysylltu â'r Archesgobaethau cyn cyflwyno 

cynigion.  Mae galw mawr am leoedd yn Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseph; mae 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica yn rhannu safle ag ysgol 

gymunedol ac mae’n rhan o'r ymgynghoriad.  Bydd y Cyngor yn ymgynghori ar Gynllun 

Strategol y Gymraeg mewn Addysg (WESP) yn ddiweddarach yn y flwyddyn a bydd 

yn ymgynghori â'r Archesgobaethau fel rhan o hyn ynghylch sut y gallant gyfrannu at 

dargedau'r ALl. 

 

Data 

 

 Beth yw'r sail i’r ffigurau SIY yn y ddogfen ymgynghori? Mae'r ddogfen yn cyfeirio 

at 33.6% ar gyfer Albany, ond mae gan yr ysgol tua 70% SIY; sut mae hyn wedi'i 

gyfrifo? 

 

Dywedodd BA fod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi data (Fy Ysgol Leol) sy’n cael ei 

ddefnyddio fel data ffynhonnell.   

 

Buddsoddi mewn adeiladau ysgolion  

 

 Mae ysgolion yn yr ardal yn pryderu am adeiladau.  Mae problemau gyda'r to yn 

Albany. Caiff arian ei wario yn Allensbank ond mae angen iddo ystyried gwariant 

ar bob ysgol.  Dylai plant fod yn falch o ble maent yn mynd i'r ysgol; rhaid gweithio'n 

galed i gynnal yr ysgol; bydd adeiladau gwell yn arwain at fwy o ddiddordeb mewn 

ysgol.   

 

Dywedodd RP fod problemau gydag adeiladau ar draws yr ystâd gyfan. 

Mabwysiadwyd dull buddsoddi sy'n seiliedig ar angen/tystiolaeth a chytunwyd ar 

raglen asedau ddwy flynedd; ystyrir iechyd a diogelwch, diogelu a chynnal a chadw 

brys. Gweithio'n rhagweithiol o ran adeiladau ac ystyried newid i gynllunio tymor hir yn 

hytrach na gwaith ymatebol a fydd yn cymryd peth amser.  

 

Effaith ar ysgolion eraill 

 

 Mae ehangu Ysgol Mynydd Bychan yn debygol o effeithio ar Ysgol Glan Ceubal. 

 



Dywedodd RP fod y bwriad i ehangu Ysgol Mynydd Bychan wedi'i ddwyn ymlaen fesul 

cam er mwyn cyfyngu ar yr effaith ar ysgolion eraill; bwriedir datblygu Ysgol Glan 

Ceubal yn unol â pholisïau. 

 

Trefniant rhannu safle 
 

 Mae trefniant rhannu safle yn heriol iawn a bydd cyflwyno Cwricwlwm i Gymru yn 
dwysáu hyn.  
  

Dywedodd RP fod pryderon ynghylch trefniant rhannu safle wedi cael eu codi.  Mae 

cynyddu maint unrhyw ysgol yn creu heriau.  Mae trefniadau rhannu safle wedi cael 

eu defnyddio mewn mannau eraill a bwriedir adeiladu ar wersi sydd wedi’u dysgu; 

byddant yn gweithio gyda’r ddwy ysgol i’w cefnogi. 

 
Hunaniaeth ysgol  

 Sefyllfa heriol. Mae gan ysgolion hunaniaethau y gellir eu haddasu mewn 
amgylchedd cyfrwng Cymraeg. 
 

Dywedodd RP fod teimladau cymunedol yn cael eu cydnabod.  Mae angen ystod o 

gymhlethdodau yn yr ardal a mewnbwn lleol i ddeall materion lleol. 

 
Effaith gymunedol  

 A yw'r effaith ar y gymuned yn Ysgol Allensbank wedi'i hystyried?  Mae llawer o 
blant Allensbank yn cerdded i'r ysgol; mae llawer o blant cyfrwng Cymraeg yn cael 
eu gyrru.  Beth fyddai effaith hyn? 

 
Dywedodd BA fod Ysgol Mynydd Bychan, ar sail data CYBLD, yn ysgol fach sy'n 

gwasanaethu ardal fach er bod ganddi ddalgylch mwy o faint.  Er bod gan Allensbank 

185 o blant ar y gofrestr y llynedd, roedd 124 yn dod o fewn y dalgylch gyda gweddill 

y plant yn dod o fannau eraill.  Roedd Allensbank wedi crebachu i lai nag 1 dosbarth 

mynediad. Yn gyffredinol, mae plant cyfrwng Cymraeg yn teithio pellter hir; fodd 

bynnag, mae Ysgol Mynydd Bychan yn wahanol.  Gweithio ar y Cynllun Teithio Llesol 

i gyfyngu ar y teithiau a gymerir. 

Dywedodd RP fod cynnig Stryd Ysgol yn cael ei ddatblygu a fyddai'n helpu i gyfyngu 

ar draffig ac amserau gollwng a chasglu. 

 
Cyfrifiad  

 

 Mae pryderon am sut bydd y cyfrifiad yn cofnodi poblogaeth yn gywir a sut bydd y 
boblogaeth yn cael ei dangos trwy'r cyfrifiad a allai effeithio ar gynllunio yn y 
dyfodol.   

 
Dywedodd RP fod y Cyngor yn aros am ganlyniad y cyfrifiad ac yn cydnabod bod hyn 

yn destun pryder. 

 



Dywedodd RP wrth y llywodraethwr fod barn y Corff Llywodraethu ar gynigion 
hirdymor ar gyfer yr ardal yn cael ei cheisio, er nad oedd y cynnig dros dro yn effeithio 
ar Ysgol Gynradd Albany.  Roedd croeso i sylwadau/awgrymiadau unigol hefyd. 
 
Diolchodd RP i'r llywodraethwyr a daeth y cyfarfod i ben am 19:05. 
  



Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Rhithwir y Corff Llywodraethu  

Ysgol Gynradd Gladstone  
15 Mawrth 2021 

 

Yn bresennol: Richard Portas (CTY), Michele Duddridge-Friedl (CTY), Brett 
Andrewartha (CTY), Ian Warburton (CTY), llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gladstone  
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 
Croeso a Chyflwyniadau 
 
Agorodd Richard Portas (RP) y cyfarfod a chroesawodd y llywodraethwyr.   
 
Mae'r newidiadau arfaethedig yn adlewyrchu cydbwysedd lleoedd mewn ysgolion 
cynradd a newidiadau demograffig.   
 
Roedd y cyfarfod yn rhan o gam cyntaf ymgynghoriad ffurfiol am newidiadau statudol 
arfaethedig i Ysgol Gynradd Allensbank ac Ysgol Mynydd Bychan o fis Medi 2022  
 
Roedd y broses hefyd yn caniatáu ymgysylltu er mwyn sicrhau cydbwysedd priodol o 
ran lleoedd i wasanaethu'r ardal yn y tymor hwy. 
 
Dywedodd RP wrth lywodraethwyr y gallai'r cynnydd arfaethedig yn Ysgol Mynydd 
Bychan o 30 i 45 o leoedd ddigwydd yn 2021 dros dro os oedd angen, yn amodol ar 
ymgysylltu â'r cyrff llywodraethu perthnasol.   
 
Beth sy’n cael ei gynnig? 
 
Cafwyd cyflwyniad gan Brett Andrewartha (BA) yn nodi manylion y cynnig: 
 

 Beth sy’n cael ei gynnig? 

 Cefndir 

 Lleoedd cyfrwng Saesneg 

 Lleoedd cyfrwng Cymraeg 

 Nifer y lleoedd a lenwyd yn ddiweddar ac a gaiff eu llenwi yn y dyfodol 

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Saesneg 

 Galw am leoedd cyfrwng Saesneg yn ddiweddar ac yn y dyfodol  

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Cymraeg 

 Galw am leoedd cyfrwng Cymraeg yn ddiweddar ac yn y dyfodol  

 Disgyblion wedi cofrestru – diweddariad 2020/21 

 Sut gallai'r nifer sy'n manteisio ar leoedd cyfrwng Cymraeg newid? 

 Newidiadau a gynigir o 2022 

 Ystyriaethau hirdymor   

 Safle Ysgol Mynydd Bychan  

 Safle Ysgol Gynradd Albany  

 Safle Ysgol Gynradd Allensbank  

 Ysgol Gynradd Gladstone/Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica 

 Ansawdd a Safonau  



 Effaith y cynigion  

 Goblygiadau AD  

 Ystyriaethau eraill  

 Beth sy’n digwydd nesaf? 
 
Holi ac Ateb 
 
Ceisiodd RP gwestiynau gan y llywodraethwyr.   
 
Dewisiadau safle 
 

 Pam nad oedd Ysgol Sant Joseph wedi'i chynnwys ar y map o ysgolion lleol a 
pham nad yw Ysgol Gynradd Parc y Rhath wedi cael ei hystyried yn un o'r opsiynau 
ar gyfer disgyblion Ysgol Mynydd Bychan? 
 

 Sut bydd y safle a rennir yn cael ei reoli; sut bydd yr ALl yn rheoli'r sefyllfa os daw'r 
ateb dros dro yn fwy parhaol? 

 

 A yw'r ALl yn berchen ar safle Ysgol Mynydd Bychan? Ysgol ffydd oedd yr ysgol 
ac rwy’n deall y gall fod trefniadau perchnogaeth penodol yn yr achosion hyn. 
 

 
BA - Mae Ysgol Sant Joseph ar gyrion yr ardal a ystyrir, mae'n safle ysgol Ffydd yn 
unig ac nid oes llawer o gyfle ganddi i ailffurfweddu’r defnydd arni. Mae Parc y Rhath 
ymhellach i ffwrdd na'r holl ysgolion a nodwyd yn y cyflwyniad a’r ddogfen ymgynghori, 
ac ychydig iawn o le sydd ar gael ganddi. Nid ysgol agosaf yn unig yw Ysgol Gynradd 
Allensbank, ond mae ganddi fwy o le dros ben na'r galw am leoedd yn yr ysgol, a 
gwarged sy’n ddigon mawr i alluogi'r cynnig dros dro. 
 
RP - Cynnig dros dro yw hwn ac nid oes bwriad i'r trefniant hwn ddod yn barhaol. Mae 
gan yr ALl lawer o brofiad o ddwy ysgol yn gweithredu ar un safle, naill ai fel 
dosbarthiadau cychwynnol neu fel ysgolion dwy ffrwd. Mater i'r cyrff llywodraethu fydd 
cytuno ar y trefniadau penodol ynghylch pa atebion sy'n gweddu orau i'r disgyblion. 
Gall hyn gynnwys penderfyniadau sy'n ymwneud â lleoliad grwpiau blwyddyn iau neu 
hŷn ar safle Allensbank, defnyddio adeiladau ac ardaloedd awyr agored ac ati.  
 
MDF - Bydd yn gwirio cyfreithlondeb yr holl gynlluniau a gyflwynwyd ond ni fydd 
unrhyw newid defnydd i safle Ysgol Mynydd Bychan ar hyn o bryd ac felly nid ydym 
yn rhagweld unrhyw anawsterau. 
 
Cyfleusterau ychwanegol 
 

 A fydd y cynnig hwn yn ystyried cyfleusterau ychwanegol i ysgolion yn yr ardal, a 
mynediad i'r cyfleusterau hyn? 

 

RP - Mae'r ymgynghoriad presennol ynghylch Ysgol Uwchradd Cathays yn cynnwys 
darparu cyfleusterau ychwanegol y gallai'r gymuned leol eu defnyddio. Bydd mynediad 
i mannau agored cyhoeddus yn cael ei ddiogelu. Yn amlwg, mae hon yn ardal brysur 
ac mae cyfyngiadau safle yn berthnasol i bob ysgol yn yr ardal 
 



MDF - Bydd y trac BMX yn cael ei gadw ar y safle presennol os nad o reidrwydd yn ei 
leoliad presennol a bydd y ganolfan hamdden yn cael ei chadw.  
 
Defnyddio'r safle 
 

 Mae'r holl le'n cael ei ddefnyddio ac mae'r lle awyr agored yn brin. 
 

 Nid yw gweithredu dwy ysgol ar un safle bob amser yn gweithio'n dda; pan 
symudodd Ysgol y Santes Monica i safle Gladstone, roedd problemau i ddechrau 

 
RP - Bydd ysgolion sydd ag unrhyw le ar gael bob amser yn defnyddio hwn i wneud y 
defnydd gorau o'r cyfleuster e.e. ystafelloedd ymgysylltu. Mae gan Allensbank lawer 
mwy o le na'r angen sy'n rhoi mwy o gyfle i'w ddefnyddio. Bwriedir ymgysylltu â'r 
gymuned leol fel y gallwn wneud asesiad gwybodus i nodi'r ateb hirdymor gorau. 
 
MDF - Efallai nad oedd y newid penodol hwnnw wedi'i reoli gystal ag y dylai fod wedi’i 
wneud. Rydym wedi rhoi nifer o drefniadau rhannu safle ar waith ers hynny, heb 
broblem. 
 
Traffig a thrafnidiaeth 
 

 Mae problemau traffig eisoes yn y maes hwn. Sut bydd yr ALl yn delio â'r cynnydd 
yn hyn o beth? 

 
RP - Mae ystyriaethau traffig yn rhan o'r holl gynigion a byddant yn llywio unrhyw 
drefniadau cyflwyno a gweithredu. 
 
Awgrymodd RP fod hwn yn gyfle i'r corff llywodraethu gyflwyno achos dros y trefniadau 
yr oeddent yn teimlo eu bod yn gweddu orau i anghenion y gymuned, a gofynnodd a 
oedd modd i'r corff llywodraethu roi ymateb ffurfiol i'r cynnig. 
 
Diolchodd RP i'r llywodraethwyr am eu hamser a daeth y cyflwyniad i ben am 18:53. 


