
ATODIAD 6 

 

Ymatebion ffurfiol i’r ymgynghoriad: 

 Aelodau Lleol Gabalfa - Y Cynghorwyr Rhys Taylor ac Ashley Wood  

 Estyn  

 Aelod Seneddol Gogledd Caerdydd – Anna McMorrin  

 Aelod o’r Senedd Gogledd Caerdydd - Julie Morgan AS/MS 

 Cadeirydd y Corff Llywodraethu, Ysgol Gynradd Allensbank   

 Pennaeth Ysgol Gynradd Allensbank 

 Cadeirydd y Corff Llywodraethu, Ysgol Mynydd Bychan  

 Staff, Ysgol Mynydd Bychan 

 Cadeirydd y Corff Llywodraethu, Ysgol Gynradd Gladstone  

 Cadeirydd y Corff Llywodraethu, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Santes 

Monica 

 Cadeirydd Corff Llywodraethu, Ysgol Glan Ceubal 

 RhAG 

 Cymdeithas yr Iaith  

  



Lleoedd ysgol gynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd 
Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd 
 
Y Cynghorydd Rhys Taylor 
Cyng. Ashley Wood 
 
Mae'r ymgynghoriad yn rhoi sylwadau ar gynigion y cyngor i:  

 Gynyddu nifer y lleoedd yn Ysgol Mynydd Bychan o 192 o leoedd i 315 o leoedd o fis 
Medi 2022.   

 Lleihau Ysgol Gynradd Allensbank o 315 o leoedd i 210 o leoedd, gan gadw’r 
ddarpariaeth feithrin ac ADY, o fis Medi 2022. 

 
Croesawn y bwriad i gynyddu'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y gymuned a bod y 
cyngor wedi sicrhau cyllid i ehangu'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal yn 
2018.   
 
Mae Ysgol Mynydd Bychan (YMB) yn cael mwy o geisiadau na sydd o lefydd ynddi ers rhy hir 
o lawer, ac mae niferoedd sylweddol o blant yn y dalgylch yn cael gwrthod lle. Mae'r ffactor 
cymhwyso olaf ar gyfer derbyn i YMB ym mlwyddyn academaidd 2019/20 yn dangos y 
pwysau sylweddol ar leoedd ysgol yn yr ardal. Gwyddom hefyd bod rhieni ar gyrion dalgylch 
YMB nad ydynt wedi ceisio lle yn YMB oherwydd eu bod yn ymwybodol o'r galw am leoedd. 
 
Fodd bynnag, rydym yn cydnabod yr heriau sy’n rhwystro galluogi twf YMB, sef diffyg tir yn 
yr ardal, a chyfyngiadau'r adeilad presennol. 
 
Er ein bod yn cydnabod bwriad y cyngor i greu atebion sy’n deillio o’r gymuned, mae hyn 
wedi achosi pryderon sylweddol ymhlith rhieni yn YMB ac Ysgol Allensbank. Efallai bod y 
bwriad yn un da, ond bydd diffyg datrysiad hirdymor yn debygol o ohirio'r pwynt lle gall 
YMB dyfu a derbyn yn unol â nifer y rhieni yn y dalgylch sy'n dymuno i'w plant fynychu ysgol 
gynradd Gymraeg leol. 
 
Rydym hefyd yn ofni bod y dull a gymerodd y cyngor wedi creu ansicrwydd a phryder 
diangen, yn enwedig ymhlith cymuned Ysgol Allensbank. Mae'r ysgol wedi gwneud cynnydd 
sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, y mae'n rhaid ei chanmol amdano. Er bod y 
cyngor wedi ceisio ateb ymarferol i’r heriau gor-alw a than-alw, mae'r ymgynghoriad wedi 
gadael rhai pobl yng nghymuned Allensbank yn teimlo nad yw’r cyngor yn gwerthfawrogi eu 
hysgol. 
 
Ein barn erioed yw y dylai'r cyngor fod wedi cynnal trafodaeth anffurfiol gydag ysgolion yn 
yr ardal am yr opsiynau posibl er mwyn dysgu a fyddai’r ysgolion yn hapus i archwilio'r rhain 
ymhellach, cyn unrhyw ymgynghoriad statudol.   
 
Mae'r ffordd dameidiog y lluniwyd atebion i hwyluso'r posibilrwydd o rannu safleoedd, yn 
ein barn ni, wedi creu pryderon ynghylch lles staff, disgyblion a rhieni y gellid bod wedi'u 
hosgoi. Yn ein barn ni, dylid bod wedi llunio’r trefniadau posibl mewn cydweithrediad â'r 
ddwy ysgol cyn yr ymgynghoriad, a chyhoeddi hynny fel rhan ohono. Deallwn hefyd mai dim 



ond drwy'r gymuned y cafodd YMB wybod am y cynlluniau drafft, ac na chawsant hysbysiad 
ffurfiol gan y cyngor. Mae hyn yn siomedig. 
 
Nodwn fod y cyngor wedi diddymu’r cynigion ar gyfer trefniadau dros dro o fis Medi 2021. 
Ar sail adborth gan ysgolion a rhieni, rydym yn cydnabod mai dyma'r penderfyniad cywir. 
Fodd bynnag, rydym yn bryderus ac yn siomedig y bydd carfan arall o blant yn debygol o 
gael eu gwrthod o ganlyniad. 
 
Er y byddai'r cynigion i ehangu YMB dros dro yn mynd i'r afael â'r materion capasiti 
uniongyrchol, mae'r cynigion fel y'u cyflwynwyd wedi methu â chreu unrhyw hyder yn y 
gymuned bod y cyngor wedi deall natur y ddwy ysgol.  
 
Yn ystod y cyfarfodydd cyhoeddus, cysylltodd llawer o drigolion â ni yn teimlo bod y cyngor 
heb gydnabod y pryderon dilys am y cynigion ac effaith trefniadau dros dro ar staff, plant a'u 
profiadau, gan gynnwys pryderon am drochi iaith, demograffeg a diogelu. 
 
Yn fwy cyffredinol, mae'r ymgynghoriad yn canolbwyntio ar asedau adeiledig, ond ni 
ymddengys ei fod yn ymwneud â chwestiwn ehangach dalgylchoedd ysgolion, yn enwedig yr 
heriau y mae Ysgolion Glan Ceubal a Melin Gruffydd yn eu hwynebu a goblygiadau'r cynigion 
hyn ar yr ysgolion hynny. 
 
Yn ystod y cyfnod ymgynghori, rydym wedi clywed dro ar ôl tro am y gwahaniaethau amlwg 
yng nghefndiroedd a nodweddion y plant sy’n mynychu’r ddwy ysgol. Er bod hyn yn cael ei 
gadarnhau yn y dystiolaeth, rydym yn pryderu am y canfyddiad bod addysg Gymraeg yn 
neilltuedig neu'n waharddol.  Mae hyn yn niweidiol i dwf addysg cyfrwng Cymraeg a rhaid 
mynd i'r afael a hyn fel rhan o Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg nesaf y cyngor. 
 
Yn olaf, mae ymdeimlad hefyd ymhlith rhai yn y gymuned fod y cynigion wedi'u cyflwyno fel 
'caredigrwydd' neu 'rodd' gan y cyngor, ac mae’r diffyg ateb hirdymor yn atgyfnerthu'r 
teimlad hwnnw. 
 
Yn anffodus, ni allwn gefnogi'r cynigion fel y maent ond rydym yn edrych ymlaen at barhau i 
weithio gyda'r cyngor i nodi ateb hirdymor cynaliadwy i YMB ac Allensbank, sy'n diwallu 
anghenion a dewisiadau newidiol rhieni a theuluoedd yn ein cymuned. 
 
 
Nodiadau 

 Mae'r Cynghorydd Taylor wedi bod yn llywodraethwr a benodwyd gan yr awdurdod 
lleol yn Ysgol Mynydd Bychan ers 2016 a chafodd ei ailbenodi yn 2021. 

 

  



ESTYN  

Ymateb Estyn i’r lleoedd ysgol gynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o 

Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd  

Paratowyd yr adroddiad hwn gan Arolygwyr Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant 

yng Nghymru. 

O dan delerau Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a’i Chod 

cysylltiedig, mae’n ofynnol i gynigwyr anfon dogfennau ymgynghori i Estyn. Fodd 

bynnag, nid yw Estyn yn gorff y mae’n ofynnol iddo weithredu yn unol â’r Cod ac nid 

yw’r Ddeddf yn gosod unrhyw ofynion statudol ar Estyn o ran materion trefniadaeth 

ysgolion. Felly, fel corff yr ymgynghorir ag ef, bydd Estyn yn rhoi eu barn ar 

rinweddau cyffredinol cynigion trefniadaeth ysgolion yn unig.  

Mae Estyn wedi ystyried yr agweddau addysgol ar y cynnig ac mae wedi llunio’r 

ymateb canlynol i’r wybodaeth a ddarparwyd gan y cynigiwr a gwybodaeth 

ychwanegol arall fel data gan Lywodraeth Cymru a barn y Consortia Rhanbarthol 

sy’n cyflwyno gwasanaethau gwella ysgolion i’r ysgolion yn y cynnig.  

Cyflwyniad 

 Mae’r cynnig hwn yn cael ei gyflwyno gan Cyngor Caerdydd, sef:  

 Cynyddu nifer y lleoedd yn Ysgol Mynydd Bychan o 192 o leoedd i 315 o leoedd o 

fis Medi 2022. 

  Lleihau Ysgol Gynradd Allensbank o 315 o leoedd i 210 o leoedd, gan gadw’r 

ddarpariaeth feithrin ac ADY, o fis Medi 2022.  

Crynodeb/Casgliad  

Mae’r cynnig sy’n cael ei amlinellu o fewn y ddogfen ymgynghorol hon yn caniatáu i 

fwy o blant elwa o’r addysg cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn Ysgol Mynydd Bychan 

wrth ymestyn y ddarpariaeth ymhellach trwy rannu safle gydag Ysgol Gynradd 

Allensbank, sef ysgol gynradd cyfrwng Saesneg leol. Mae’r cynnig yn cefnogi twf 

addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd yn addas, ynghyd â chefnogi dyheadau 

Llywodraeth Cymru yn unol â Chymraeg 2050. Wrth ystyried y risgiau parthed y 

posibilrwydd na fyddai cynnydd yn nifer y disgyblion fyddai angen am addysg 

cyfrwng Cymraeg o’i gymharu gyda chynnydd yn y galw am addysg cyfrwng 

Saesneg yn y dyfodol, mae’r cynigiwr yn nodi bod y Cyngor yn monitro’r sefyllfa hon 

wrth gynllunio ymhellach ar gyfer llety Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd 

Allensbank. 

Mae Estyn o’r farn fod y cynnig yn debygol o gynnal y safonau presennol, neu ei 

wella, o ran yr addysg, y ddarpariaeth a’r arweinyddiaeth a rheolaeth ar gyfer plant yr 

ardal. Mae'r cynigydd yn nodi bod y cynnig yn mynd i'r afael â'r diffyg o ran mynediad 

i gyfrwng y Gymraeg yn yr ardal yn y tymor byr yn nalgylch Mynydd Bychan. Mae'r 

cynnig hefyd yn cyfeirio at yr angen am ateb hirdymor i sicrhau mynediad hygyrch i 2 

addysg cyfrwng Cymraeg, ac yn sôn am y posibilrwydd o leoli ysgol cyfrwng 

Cymraeg newydd yn yr ardal. 



Mae'r cynigydd yn nodi nad oes lleoliad addas ar gael ar hyn o bryd. Fodd bynnag, 

mewn ymgynghoriad ar wahân, mae'r cynigydd yn ystyried ehangu ysgol uwchradd 

bresennol Cathays ar safle Canolfan y Maindy. Nid yw'r cynigydd yn esbonio pan 

nad yw’r safle hwn yn opsiwn posibl ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg 

newydd. Disgrifiad a manteision Y cynnig yw i gynyddu nifer y lleoedd cynradd 

Cymraeg sy'n gwasanaethu dalgylch presennol Ysgol Mynydd Bychan gan leihau 

nifer y lleoedd cynradd gwag Saesneg sy’n gwasanaethu dalgylchoedd cyfunol 

ysgolion cynradd Allensbank, Albany a Gladstone o Fedi 2022 ymlaen. Bydd Ysgol 

Gynradd Allensbank yn parhau i ddarparu addysg feithrin a darpariaeth ar gyfer 

disgyblion y cyfnod sylfaen sydd ag anghenion iaith a lleferydd y ddinas yn y 

Ganolfan Adnoddau Arbenigol / Dosbarth Ymyrraeth Gynnar sy’n cael ei leoli ar 

safle’r ysgol. 

 Mae’r cynigiwr yn nodi’r manteision a’r anfanteision disgwyliedig o gymharu â’r 

sefyllfa bresennol wrth ddarparu addysg gynradd yn yr ardal. Mae’r ddwy ysgol sy’n 

cael eu hamlinellu’n benodol yn yr ymgynghoriad hwn, sef Ysgol Mynydd Bychan ac 

Ysgol Gynradd Allensbank, yn gwasanaethu dalgylch sy’n cynnwys cymuned 

Cathays a rhannau o gymunedau Gabalfa, y Mynydd Bychan a Phlasnewydd. Mae 

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

ac Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff hefyd yn gwasanaethu’r cymunedau hyn. 

 Mae’r cynigiwr yn nodi cyfanswm y disgyblion sy’n mynychu ysgolion cyfrwng 

Cymraeg a Saesneg y dalgylch. Mae’r y wybodaeth CYBLD gyhoeddedig (Ionawr 

2020), yn dangos bod yna duedd ar i fyny yn nifer o rieni sy’n dymuno addysg 

Gymraeg i’w plant. Yn ogystal, dengys y wybodaeth bod 189 o leoedd cymunedol 

Saesneg dros ben (20%) o fewn yr ardal. Mae’r rhan fwyaf o’r lleoedd dros ben yma 

(130 o leoedd) yn Ysgol Gynradd Allensbank gyda’r ysgol yn gweithredu gyda 41.3% 

o leoedd gwag. Fodd bynnag, mae capasiti ychwanegol o 105 o leoedd o leiaf ar 

gael pe bai ystafelloedd adnoddau’n cael eu neilltuo yn ystafelloedd dosbarth yng 

ngweddill ysgolion yr ardal. Byddai hyn yn cynyddu’r lleoedd gwag presennol i 28% 

yn gyffredinol. Mae’r cynigiwr yn amcangyfrif bydd y canran hwn yn cynyddu yn y 

tymor byr i tua 35% rhwng y dair ysgol gynradd cyfrwng Saesneg, sef Ysgol Gynradd 

Allensbank, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica ac Ysgol 

Gynradd Gladstone. Mae’r cynigiwr yn rhagweld y bydd y galw cyson am addysg 

cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion Dosbarth Derbyn yn yr ardal yn cynyddu o 

17.9% ym 2020-2021 i 20.9% yn 2023-2024. Cynigir yn y lle cyntaf i ehangu Ysgol 

Mynydd Bychan yn 1.5DM gan y byddai hyn yn darparu nifer priodol o leoedd i ateb 

y galw disgwyliedig gan gadw’r effaith ar ysgolion Cymraeg cyfagos gyn lleied â 

phosibl.  

Mae’r cynnig yn amlygu’r heriau o ehangu’r ddarpariaeth ar safle cyfyngedig 

presennol Ysgol Mynydd Bychan. Nid oes safle gwag addas mewn lleoliadau 

canolog na safle fyddai’n gallu cynnwys yr ysgol mewn capasiti mwy o faint. Mae’r 

Cyngor yn cynnig gweithredu trefniant safle ble byddai Ysgol Mynydd Bychan yn 

cadw ei safle presennol ac yn rhannu rywfaint o safle Ysgol Gynradd Allensbank. 3 

Gallai trefniant alluogi’r ehangu arfaethedig o 192 o leoedd (0.9DM) i 315 o leoedd 

(1.5DM), o fis Medi 2022, darparu ateb lleol priodol a chyfyngu ar yr effaith ar bob 

ysgol. Ysgol Gynradd Allensbank yw’r ysgol agosaf at safle Ysgol Mynydd Bychan, 



lai na 0.3 milltir oddi wrth yr ysgol hon. Mae Ysgol Gynradd Allensbank hefyd mewn 

lleoliad cyfleus ar gyfer teuluoedd sydd wedi cofrestru yn Ysgol Mynydd Bychan neu 

sy’n gwneud cais i gael eu derbyn iddi gan fod llawer o’r plant hyn yn byw yn rhan 

ogleddol ei dalgylch. 

 Mae’r cynigiwr yn darparu ystyriaethau perthnasol am gyflwr adeiladau’r ddwy ysgol. 

Ar un llaw, wrth ystyried Ysgol Mynydd Bychan, mae’r adeilad wedi ei asesu fel 

Categori Cyflwr B (Boddhaol ond gyda mân ddirywiadau) a Chategori Addasrwydd B 

(Boddhaol). Mae adeiladau’r ysgol mewn cyflwr cyffredinol dda ond mae gwaith 

cynnal a chadw mân yn yr arfaeth drwy raglen Asedau Cyfalaf y Cyngor. Capasiti 

cyhoeddedig yr ysgol yw darpariaeth ar gyfer 192 o ddisgyblion o’r Dosbarth Derbyn 

i Flwyddyn 6 dros un bloc a 64 o lefydd ar gyfer darpariaeth feithrin. Ar y llaw arall, 

mae Ysgol Allensbank wedi ei lleoli mewn adeilad rhestredig Gradd 2 a gafodd eu 

hasesu fel Categori Cyflwr C+ (Gwael gyda namau mawr) a Chategori Addasrwydd 

B (Boddhaol). Mae adeiladau’r ysgol mewn cyflwr cyffredinol foddhaol ond mae 

gwaith ar waliau allanol ac ar y to yn yr arfaeth drwy raglen Asedau Cyfalaf y 

Cyngor. Yn ogystal, mae gan yr adeilad angen ei ailwampio ac mae gan y safle 

rywfaint o broblemau gyda draenio i’w datrys. Capasiti cyhoeddedig yr ysgol yw 420 

o leoedd mewn dau adeilad ar wahân ynghyd â darpariaeth feithrin a Chanolfan 

Adnoddau Arbenigol / Dosbarth Ymyrraeth Gynnar ar gyfer plant ag anghenion iaith 

a lleferydd y cyfnod sylfaen ar draws y ddinas. Mae’r wybodaeth berthnasol a 

ddarparwyd ar gyfer Ysgol Gynradd Albany, Ysgol Gynradd Gladstone ac Ysgol 

Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica yn amlinellu heriau a fyddai’n peri 

anawsterau anochel wrth ystyried cynigion yr ymgynghoriad hwn megis cyflwr yr 

adeiladau a maint capasiti arfaethedig yr ysgolion.  

Mae’r cynigiwr yn nodi y byddai unrhyw waith adeiladu a fyddai’n cael ei gyflawni ar 

safle Ysgol Gynradd Allensbank yn cael ei reoli’n ofalus mewn ymgynghoriad â’r 

ysgol i sicrhau bod y cwricwlwm llawn yn parhau i gael ei gyflwyno a bod safonau 

addysg uchel a safonau diogelwch yn cael eu cynnal. Fodd bynnag, prin yw’r 

wybodaeth am hyn ynghyd â’r effaith fyddai hyn yn ei gael ar ofod allanol yr ysgol, er 

enghraifft y defnydd effeithiol all ymarferwyr ei wneud o’r gofod allanol er mwyn 

hyrwyddo’r addysgu a’r dysgu a thagfeydd traffig a phroblemau parcio fwyfwy heriol 

o amgylch yr ysgol wrth gyflawni’r gwaith addasu hwn.  

Mae’r cynigiwr yn datgan bydd y cynllun arfaethedig yn cael ei ariannu drwy gyllid 

grant Cyfrwng Cymraeg sydd ar gael trwy Llywodraeth Cymru. Pe byddai angen 

cyllid ychwanegol, yna byddai hyn yn dod o gyllidebau cyfalaf presennol yr ysgolion. 

Nodir y defnyddir fformiwla ariannu ysgolion ar sail niferoedd disgyblion ar gyfer 

Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allnesbank a nodir y byddai’r Cyngor yn 

ystyried effaith y cynllun hwn ar gyllid ysgolion eraill yr ardal. Fodd bynnag, nid yw’r 

cynigiwr yn nodi’n union beth yw’r gefnogaeth benodol sydd ar gael i’r ysgolion hyn, 

er enghraifft yr angen am gyllid ychwanegol ar gyfer Ysgol Mynydd Bychan wrth i’r 

arweinwyr gynllunio strwythur staffio ar ddau safle ynghyd ag addasu’r adeiladau ar 

safle Ysgol Gynradd Allensbank i safon dda. 

Mae’r cynigiwr yn nodi goblygiadau’r cynnig ar staff Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol 

Gynradd Allensbank, er enghraifft ar gyfer ehangu neu gwtogi’r strwythur staffio, fel 



bo’n briodol. Nodir y byddai materion adnoddau dynol yn cael eu cefnogi gan 

Wasanaethau Pobl AD y Cyngor wrth weithredu’r Polisi Adleoli a Diswyddo sydd 

wedi ei dderbyn gan gyrff llywodraethol y ddwy ysgol. Nid yw’r cynnig yn nodi 

goblygiadau a chefnogaeth gyllidol gynaledig er mwyn cefnogi Ysgol Mynydd 

Bychan yn ymarferol wrth weithredu ar ddau safle yn ddigon manwl.  

Mae’r cynnig yn mynegi bod safle Ysgol Gynradd Allensbank yn gyfyngedig iawn 

sy’n esgor ar heriau gyda thraffig a pharcio yn ystod amseroedd prysuraf yr ysgolion. 

Er bod y Cyngor wedi ymroi i weithredu ychydig o strategaethau er mwyn lliniaru’r 

heriau hyn, er enghraifft gosod camerâu cylch cyfyng ar Llanishen Street, nid yw’r 

cynigiwr yn manylu ar yr heriau hyn mewn cynlluniau tymor hir er mwyn datrys hyn. 

Fodd bynnag, mae’r cynigiwr yn hyrwyddo datblygu a gweithredu Cynllun Teithio 

Llesol ar gyfer disgyblion y ddwy ysgol gyda’r nod o hyrwyddo dulliau amgen o 

deithio i’r ysgolion hyn megis cerdded a beicio. Mae’r cynigiwr yn nodi hefyd na 

fyddai’r cynnig hwn yn effeithio’n niweidiol ar drefniadau teithio disgyblion i’r 

Ganolfan Adnoddau Arbenigol / Dosbarth Ymyrraeth Gynnar.  

Mae’r cynigiwr yn nodi y byddai effaith cadarnhaol ar y Gymraeg o ganlyniad i’r 

cynnig hwn. Mae’r ymgynghoriad yn cyd-fynd gyda chynigion Strategaeth Caerdydd 

Ddwyieithog, Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Caerdydd ynghyd â 

chyfrannu at gyflawni’r targedau a nodir yn strategaeth Cymraeg 2050. Byddai 

darparu 45 o lefydd o’i gymharu gyda 30 yn Ysgol Mynydd Bychan yn cyfrannu’n 

briodol at wireddu’r nodau a gaiff eu nodi yn y cynlluniau hyn. Fodd bynnag, nid yw’r 

cynnig yn uchelgeisiol iawn wrth ystyried y cynnydd yn y galw am addysg cyfrwng 

Cymraeg yn yr ardal hon ac yn ehangach yng Nghaerdydd. 

Agweddau addysgol ar y cynnig  

Mae’r cynigiwr yn darparu gwybodaeth berthnasol am berfformiad y pum ysgol yn yr 

ardal benodol hon, er enghraifft arolygiadau craidd Estyn ynghyd â pherfformiad yr 

ysgolion yn nhermau categoreiddio Llywodraeth Cymru. Mae perfformiad Ysgol 

Mynydd Bychan ac Ysgol Allensbank yn cael eu dyfarnu’n ‘dda’ gan Estyn gyda 

pherfformiad Ysgol Mynydd Bychan yn wyrdd ac Ysgol Gynradd Allensbank yn felyn 

wrth ystyried y broses gategoreiddio. Mae’r cynigiwr yn datgan na fydd gweithredu’r 

cynnig hwn yn niweidio safonau perfformiad y ddwy ysgol.  

Amlinella’r cynigiwr wybodaeth berthnasol am effaith y cynnig ar y safonau, 

profiadau dysgu, gofal, cymorth ac arweiniad, ac arwain a rheoli yr ysgolion. Dengys 

y wybodaeth na fyddai gweithredu’r cynnig hwn yn effeithio’n niweidiol ar yr 

agweddau hyn ar ddisgyblion Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank. 

Fodd bynnag, nid oes cyfeiriad at weithredu Cwricwlwm i Gymru ym Medi 2022 na’r 

modd y byddai’r ddwy ysgol yn gallu datblygu athroniaeth y cyfnod sylfaen 

ymhellach. Nid yw’r adeiladau na safleoedd y ddwy ysgol yn addas i ehangu’r 

ddarpariaeth i ddatblygu medrau dysgwyr wrth ddefnyddio’r gofod allanol yn fwyfwy 

rhagweithiol. Yn ogystal, nid yw’r cynigiwr yn ymhelaethu ar hybu iechyd a llesiant 

disgyblion o fewn safleoedd cyfyngedig y ddwy ysgol yn ddigon effeithiol.  

Yn unol â threfniant y Cyngor i ddarparu addysg feithrin, nid yw’r cynigiwr yn 

ymhelaethu ar ddarpariaeth meithrin cyfrwng Cymraeg gan nad yw lleoedd meithrin 



yn gyffredinol yn cael eu dyrannu ar sail dalgylch. Nid oes unrhyw gynigion i ddileu’r 

ddarpariaeth feithrin o unrhyw ysgol, fodd bynnag nid yw’r cynnig yn cefnogi’n 

gadarnhaol y nod o gynyddu nifer o siaradwyr Cymraeg fel rhan o’r CYSGA 

presennol.  

Mae’r cynnig yn nodi bydd darpariaeth ar gyfer disgyblion y ddinas sy’n mynychu’r 

Ganolfan Adnoddau Arbenigol / Dosbarth Ymyrraeth Gynnar yn cael ei weithredu yn 

Ysgol Gynradd Allensbank fel arfer. Wrth ystyried disgyblion sydd ag anghenion 

dysgu ychwanegol yn gyffredinol, ni fyddai’r cynnig hwn yn amharu ar y ddarpariaeth 

mae Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank yn ei gynnig iddynt.  

Mae’r cynigiwr yn ystyried effaith y cynnig ar wahanol grwpiau o ddisgyblion yn 

briodol. Mae’r wybodaeth a ddarparwyd yn amlygu bod amrywiaeth yn rhan annatod 

o’r gymuned gyda rhychwant eang rhwng disgyblion sy’n cael eu hadnabod fel rhai 

sy’n perthyn i grwpiau o leiafrifoedd ethnig o fewn y ddwy ysgol, er enghraifft 13.5% 

yn Ysgol Mynydd Bychan ac 76.7% yn Ysgol Gynradd Allensbank. Fodd bynnag, nid 

yw’r cynigiwr yn rhagweld y bydd unrhyw grŵp penodol o ddisgyblion, gan gynnwys 

disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, o dan anfantais wrth 

weithredu’r cynnig hwn.  

Yn gyffredinol, mae’r wybodaeth o fewn y cynnig hwn yn amlinellu diffyg cynllunio 

strategol hir dymor y Cyngor parthed addysg cyfrwng Cymraeg. O ganlyniad, mae 

hyn yn peri amwysedd ac anniddigrwydd rhwng arweinwyr, ymarferwyr, cyrff 

llywodraethol a rhieni y ddinas wrth iddynt geisio blaen gynllunio’r ddarpariaeth yn 

fwriadus yn eu hysgolion o fewn eu cymunedau lleol 

  



 

Anna McMorrin MP/AS 

Member of Parliament for Cardiff North | Shadow Minister for International Development 

Aelod Seneddol Gogledd Caerdydd | Gweinidog Datblygu Rhyngwladol yr Wrthblaid 

Email: anna.mcmorrin.mp@parliament.uk 

Phone: 02920 624440 

 

Re: 21st Century Schools Consultation – Allensbank and Ysgol Mynydd Bychan proposals  

I write as the Member of Parliament for Cardiff North regarding the 21st Century Schools consultation and the 

provision of primary school places in the Cardiff North constituency.  

As you are aware, I have previously raised my concerns regarding these proposals. Having carefully weighed up 

the concerns from both Allensbank and Ysgol Mynydd Bychan headteachers, their governing bodies, parents 

and local communities, all of whom I understand oppose the proposals, I too cannot support them for reasons 

I have set out below. I’d be very grateful if the points raised are given due consideration and this could be 

included as a formal consultation response. 

Ensuring appropriate balance of Welsh medium and English medium primary school places 

In light of Welsh Government’s Cymraeg 2050 strategy to increase the number of Welsh speakers to 1 million, I 

fully appreciate the intention behind the Council’s proposal to increase the number of Welsh-medium primary 

school places serving the existing catchment area of Ysgol Mynydd Bychan from 192 to 315 places from 

September 2022. Ensuring sufficient access to Welsh medium education and providing children with the 

opportunity to become bilingual citizens is critical to the success of government’s 2050 vision 

However, the focus on a short term, temporary solution to supporting the expansion of Welsh medium 

education, rather than a long-term, permanent approach, is in my view is a missed opportunity to ensure 

Welsh medium provision in the constituency is future proofed and to ensure this strategy facilitates progress 

towards the 2050 target.  

As your consultation rightly seeks to address, there is a clear need to ensure the appropriate balance of Welsh 

medium and English medium primary school places in the constituency. Yet the short-term nature of these 

proposals does not seem conducive to adequate advancement of welsh medium education provision, whilst 

also having an apparent detrimental impact on Allensbank as an English medium school.  

I understand that the current proposals will use the Welsh Government capital grant funding for Welsh 

medium provision to temporarily refurbish the English medium provision at Allensbank to accommodate 

Welsh medium pupils. I do not feel that this is appropriate use of this capital grant funding. The grant was 

given to support the increase in Welsh medium provision and shouldn’t therefore be used on inadequate, 

temporary refurbishments in an English medium school, especially when both Allensbank and Ysgol Mynydd 

Bychan are unanimously against these proposals.  

I believe this targeted funding to increase Welsh medium provision could be better spent by exploring longer-

term alternatives for Ysgol Mynydd Bychan that could facilitate the growth of Welsh language provision in the 

constituency. I have previously highlighted with the Council the option of redeveloping the Cathays High 

school site as an example to form a purpose built Welsh language school to meet current demands and future 

needs and I’d be interested to know whether this is a feasible option that is being considered. 

Detrimental impact of proposals on both Allensbank and Ysgol Mynydd Bychan 

Having spoken to both Allensbank and Ysgol Mynydd Bychan Headteachers in detail, I am acutely aware of the 

significant concerns both schools have over current proposals. Neither school feels the proposals adequately 

address the pressures on provision they face or considers the detrimental impact it would have on their staff, 

pupils and parents. 
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In terms of day to day operating, I understand that Allensbank feels very strongly that accommodating pupils 

from another school on their site will have an adverse impact on staff and pupils and this sentiment is echoed 

by Ysgol Mynydd Bychan for their staff and pupils too. 

The reduction of space for Allensbank by housing pupils from Ysgol Mynydd Bychan is likely to have a 

detrimental impact on Allensbank staff morale. Similarly, there are concerns that Ysgol Mynydd Bychan’s 

pupils on the Allensbank site would not have the same quality of education because of the lack of outside 

space for them. Staff and pupils would be segregated and isolated from participating as part of the wider 

school community at Ysgol Mynydd Bychan. This loss of a sense of school community would be a devastating 

and detrimental to overall staff and pupil wellbeing.  

Health and safety concerns 

Both Headteachers have relayed the health and safety concerns that the proposals present. For Allensbank 

those concerns are more immediate given the plans for September 2021. I understand that Allensbank is 

already undoing significant building and repair work and with the added factor of Covid-19 and associated 

precautions this will not only cause challenges for staff but Allensbank believe that this will lead to working 

conditions that are contrary to their health and safety measures. If teachers ultimately don’t feel safe in their 

workplace then schools could face issues with staff retention.  

Diversity and inclusion 

The percentage of ethnic minority pupils at Allensbank stands at 75%, with Ysgol Mynydd Bychan standing at 

less than 15%. It is therefore important for the Council to consider any potential impact these proposals may 

have on ethnic minority communities and diversity and inclusion.  

Timing of consultation 

A notable concern from both schools is the poor timing of the consultation and the negative impact it will have 

on the wellbeing of staff at an already incredibly difficult time. The pressure on schools and teachers has been 

immense this past year. With a focus now on catching pupils up on missed education, that pressure is not set 

to ease in the near future. When schools’ main focus is overcoming the major challenges this pandemic has 

thrown at them, it is understandable that schools feel that this consultation is poorly timed. 

Conclusion 

I hope that the concerns I have raised above, which echo those of staff, governors, teachers and pupils in both 

schools, will be given due consideration prior to moving forward. As Cardiff North’s MP I am keen to work with 

the Council to ensure that future long term measures are put in place that work for both Allensbank and Ysgol 

Mynydd Bychan communities, but that demonstrate real vision and ambition to expand Welsh-medium 

provision. 

Thank you for giving this matter your attention. 

Anna McMorrin MP 

Member of Parliament for Cardiff North  

Aelod Seneddol dros Ogledd Caerdydd 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 March 2021 

 

21st Century Schools Consultation 2021 

The Provision of Primary School Places to Serve Cathays and Parts of Gabalfa, Heath, 

Llandaff North and Plasnewydd 

I should like to feed into the above consultation as the Member of the Senedd for Cardiff 

North. 

 

I have a personal interest in both Ysgol Mynydd Bychan and Allensbank Primary School. I 

have had five grandchildren attend Ysgol Mynydd Bychan and over the 23 years I have 

represented Cardiff North, I have been continuously involved with Allensbank Primary 

School. 

 

Since the consultation was a nnounced, I have met with the headteachers of both Ysgol 

Mynydd Bychan and Allensbank Primary School, as well as parents of children in both of 

these schools. I have had a number of concerns raised with me which I should like to 

outline below. 

 

1. Lack of long-term plan 
 

The proposals outlined in the consultation document go some way to alleviating the 

problems surrounding the lack of Welsh-medium school provision in Cardiff North. 

However, it is felt that the plans are not sustainable in the long-term as a solution to 

tackling the demand for Welsh-medium school places. 

 



Concerns have been expressed to me about the lack of detail about what would happen to 

both schools when these temporary measures end. Would this be the start of the end for 

Allensbank Primary, for example. 

2. Impact on Allensbank and Ysgol Mynydd Bychan schools 
 

Ysgol Mynydd Bychan and Allensbank Primary school are demographically very different 

schools. In Allensbank, the percentage of ethnic minority pupils within the school is 75%, 

whereas Ysgol Mynydd Bychan is 15%. As a result, Allensbank needs to accommodate 

English as a second or third language support lessons and needs the space and facility to 

do this. Allensbank Primary was also the first school in Cardiff to become a ‘School of 

Sanctuary’. I understand that there are concerns that the proposed change would have a 

disproportionate impact on the ethnic minority community within the school. 

 

The plans would mean that the intake of pupils into Allensbank Primary would be reduced 

in order to accommodate more pupils from Ysgol Mynydd Bychan on the site. I 

understand that this reduction would mean a loss of staff at Allensbank Primary. This is 

concerning, especially at a time when children are needing extra support due to having to 

be away from school for so long for the past year. 

 

I have also been told that should there be a split-site at Allensbank Primary, the 

playground would be segregated to keep the children apart so that Ysgol Mynydd Bychan 

pupils could remain emersed in the Welsh language throughout the whole of the school 

day. I also understand that there would be separate entrances and separate toilet facilities 

for both of the schools. I and others are concerned that this will create a feeling of 

‘otherness’ between the children. 

 

Concerns have also been expressed about the impact it will have on the children and staff 

of Ysgol Mynydd Bychan. For example, those children and staff who are based at 

Allensbank Primary would feel excluded from the main school community. Also, would 

these children have the same experiences as the children on the main school site. 

 

3. Condition of Allensbank Primary school building 

I understand that the proposals mean that Allensbank Primary would see some 

refurbishment, solely because of Ysgol Mynydd Bychan forming part of the site. I have 

been lobbying for many years for Allensbank Primary to receive much-needed 

maintenance and refurbishment work as the building is in a worrying state of repair. 

Whilst I am pleased that the proposal would mean that some of this work would be done, I 

am concerned that without it the work would not have been undertaken. 

 

I am pleased that the Council is starting to look into the provision of Welsh-medium 

education in Cardiff North, however I am not convinced that the proposed plans are 



sufficient, especially in the long term. It appears that this would be a ‘quick fix’ for the very 

short term but I am concerned that the proposal may cause more harm than good. 

 

I understand that a proposal has been discussed in the past about a school swap between 

the two schools so I do feel that this should be looked into and discussed again. I would 

also like to broach the idea of a purpose-built joint English and Welsh medium school, 

such as Ysgol Glan Ceubal and Gabalfa Primary school, in place of the present Cathays 

High school when its new building has been completed. This would ensure that both 

English and Welsh medium schools would have the best possible versions of their schools 

for their pupils. This could then form the basis of a community hub in the area where 

playing fields and facilities which would be available for the whole community to use. 

 

I have not spoken to anyone who is in favour of these proposals and I understand that the 

headteachers and the governing bodies of both schools are against the proposals. I 

therefore think it unwise to go ahead with these proposals. 

 

I hope the points above will be taken into consideration and I look forward to hearing the 

outcome of the consultation. 

 

Yours sincerely, 

 

 

 

Julie Morgan MS 

Member of the Senedd for Cardiff North 

 

 

 

 

  



Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Allensbank  

O ran y cyntaf o'r cynigion hyn, sef lleihau nifer derbyn Ysgol Gynradd Allensbank i 1DM 

Mae corff llywodraethu Ysgol Gynradd Allensbank yn gwrthwynebu lleihau ei nifer derbyn i un 

dosbarth mynediad am y rhesymau canlynol: 

Ers penodi'r Pennaeth presennol yn 2013 mae Ysgol Gynradd Allensbank wedi gwneud gwelliant 

parhaus yn ei pherfformiad, gan symud o gategori coch, drwy oren i felyn. Mae'r holl staff wedi 

gweithio'n ddiflino i wireddu'r cyflawniad hwn. 

Pwysleisiodd adroddiad rhagorol gan ESTYN ym mis Ionawr 2020 y cyflawniad, gan dynnu sylw 

arbennig at arfer ragorol gyda disgyblion Saesneg fel Iaith Ychwanegol ac ADY. Gwnaethant 

sylwadau hefyd ar y ffaith mai un o gryfderau clir yr ysgol yw'r berthynas ragorol rhwng y disgyblion 

a’r staff.  

Ysgol Allensbank oedd yr ysgol gynradd gyntaf yng Nghaerdydd i ennill statws Ysgol Noddfa sy'n 

dystiolaeth bellach o'i chynwysoldeb a'i hymroddiad i les ei holl ddisgyblion waeth beth fo'u 

problemau cymdeithasol neu addysgol. 

Mae hyn wedi arwain at enw gwell i'r ysgol, yn enwedig o ran y grwpiau o blant a grybwyllwyd 

uchod, a gan ystyried hyn ochr yn ochr â'r cynnydd a ragwelir yn nifer y disgyblion a fydd yn nalgylch 

Allensbank, rydym yn rhagweld galw cynyddol am leoedd. 

Yn ogystal, mae ffigurau Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru yn dangos cynnydd cyson o flwyddyn 

i flwyddyn yn nifer y ceiswyr lloches sy'n cael eu gwasgaru i Gaerdydd, ac mae nifer ohonynt yn 

deuluoedd â phlant sydd angen lleoedd ysgol, ac mae lleoedd ychwanegol ar gyfer y rhain a mewn-

ddyfodiaid eraill i'r ardal yn gyfleuster defnyddiol i'r Cyngor.  

Fel enghraifft, yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20, roedd 22 yn rhagor o ddisgyblion (190) ar y 

gofrestr ym mis Gorffennaf nag ym mis Medi (168) ac yn fwy perthnasol, rhwng Gorffennaf a Medi 

gadawodd 32 o ddisgyblion Allensbank a dechreuodd 48 o ddisgyblion newydd. Mae hyn yn golygu 

bod cyfanswm o 238 o ddisgyblion yn derbyn addysg yn Allensbank am o leiaf rhan o'r flwyddyn 

ysgol (heb gynnwys y feithrinfa).   

O ran yr ail o'r cynigion hyn, sef cynyddu capasiti Ysgol Mynydd Bychan i 1.5DM 

Nid oes gan gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Allensbank unrhyw wrthwynebiad fel y cyfryw.  

Mae Ysgol Gynradd Allensbank yn ymfalchïo yn ei chynwysoldeb a phe bai disgyblion Mynydd 

Bychan yn cael eu hintegreiddio i gymuned yr ysgol yna byddem yn croesawu'r ychwanegiad.   

Fodd bynnag, ar ôl ystyried y cynigion yn fanylach, mae'n amlwg nad dyma fydd yn digwydd. Mae'n 

ymddangos y byddai amseroedd sesiynau, gan gynnwys amseroedd chwarae, yn wahanol ac y 

byddai’r ddwy ysgol yn defnyddio cyfleusterau ar gyfer addysg awyr agored, mynediad i doiledau ac 

ati ar wahân. Felly, mae'r corff llywodraethu'n pryderu y bydd logisteg ymarferol y ddarpariaeth 

arfaethedig a rennir yn atal datblygiad cynwysoldeb mewn lleoliad ysgol cydweithredol. 



Mae gennym bryderon ymarferol hefyd am ofod a sut y defnyddir y gofod. Mae gan Allensbank 

ystafelloedd dosbarth dros ben ond oherwydd natur ein poblogaeth o ddisgyblion mae angen y 

capasiti arnom i ddarparu ar gyfer gwahanol grwpiau o ddisgyblion er mwyn ymgysylltu â nhw mewn 

gwahanol ffyrdd. Yn ogystal, mae ein gofod awyr agored yn gyfyngedig iawn a bydd galwadau 

ychwanegol arno yn niweidiol i'n darpariaeth o ddysgu'r cwricwlwm awyr agored i ddisgyblion 

Allensbank. 

Rydym hefyd yn gwrthwynebu'n gryf y dulliau a awgrymir i gyflawni'r cynnig hwn, h.y. neilltuo rhan o 

safle Ysgol Gynradd Allensbank, am y rhesymau ychwanegol canlynol: 

 Anghydraddoldebau cynhenid ac arwahanu disgyblion 

Mae Adran 149 Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod dyletswydd ar y gwasanaethau cyhoeddus i 

"Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng personau sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a 

phersonau nad ydynt yn ei rhannu";  

Nod Hirdymor 3 Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 yw: “Mae anghenion a hawliau pobl sy'n 

rhannu nodweddion a ddiogelir wrth wraidd gwaith cynllunio a darparu'r holl wasanaethau 

cyhoeddus yng Nghymru.” 

Mae Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb y cyngor ei hun yn nodi: 

“Byddai'r cynnig yn cael mwy o effaith ar y boblogaeth yn agosach at yr ysgol nag ar y ddinas gyfan. 

Os yw'r boblogaeth leol hon yn gymysgedd o ran hil, sy'n anghymesur â'r hyn a geir yn gyffredinol ar 

draws y ddinas, gallai'r cynnig gael effaith wahaniaethol ar y gymuned hon o'i chymharu â 

phoblogaeth ehangach yr Awdurdod Lleol.” 

Yn yr ateb i’r cwestiwn hwn: “Pa gam(au) gweithredu y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 

wahaniaethol?”Mae’n nodi: 

“Byddai'r ddarpariaeth a gynigir yn hygyrch i bob grŵp ethnig a byddai angen sicrhau 

cydymffurfiaeth â pholisïau'r Cyngor ar gyfle cyfartal.” 

Mae cyfran y disgyblion yn Ysgol Allensbank sydd o Leiafrifoedd Ethnig dros 75% 

Mae cyfran y disgyblion yn Ysgol Gladstone sydd o Leiafrifoedd Ethnig dros 80% 

Mae cyfran y disgyblion yn Ysgol Albany sydd o Leiafrifoedd Ethnig dros 80% 

Mae cyfran y disgyblion yn Ysgol y Santes Fonica sydd o Leiafrifoedd Ethnig dros 70% 

Mae cyfran y disgyblion o Leiafrifoedd Ethnig yn Ysgol Mynydd Bychan yn llai na 15% 

Mae'r anghyfartalwch hwn yn syfrdanol ac er fod y ddarpariaeth 'ar gael i bob grŵp ethnig', fel y 

mae hi ar hyn o bryd, mae hi ymhell o 'bydd pob grŵp ethnig yn defnyddio’r ddarpariaeth' fel y 

gwelir yn y canrannau a nodwyd uchod. 

Mae gwahaniaethu clir yma, os nad yn y bwriad, yna'n sicr yn yr ymarfer. 

Roedd "arwahanu de facto" yn derm a ddefnyddid yn ystod yr ymdrechion i sicrhau integreiddio 

hiliol yn ysgolion yr Unol Daleithiau yn ystod y 1960au i ddisgrifio sefyllfa lle nad oedd deddfwriaeth 



yn gwahanu myfyrwyr yn ôl hil, ond serch hynny parhâi arwahanu mewn ysgolion. Byddai’r bwriad i 

Ysgol Gynradd Allensbank ac Ysgol Mynydd Bychan rannu safle yn hwyluso arwahanu de facto. 

Yn ogystal, byddai gwahaniaethu’n gwaethygu yn ôl iaith a statws economaidd-gymdeithasol. 

 Lles staff 

Byddai effaith negyddol bosibl ar forâl staff Ysgol Allensbank gan y byddai llai o le a chyfleusterau, yn 

enwedig pe bai'r amseru'n cyd-daro ag unrhyw ddileu swyddi neu ailstrwythuro staff. 

Nid oes amheuaeth y byddai effaith negyddol ar forâl staff Ysgol Mynydd Bychan ar safle Allensbank, 

a fyddai'n cael eu hynysu oddi wrth eu cydweithwyr yn gymdeithasol ac o ran cymorth proffesiynol. 

 Lles rhieni 

Byddai posibilrwydd o ddrwgdeimlad ymhlith rhieni disgyblion Allensbank a achosir gan leihau lle a 

chyfleusterau. Gallai'r gwahaniaethau ethnigrwydd gweledol rhwng y ddau grŵp o ddisgyblion 

waethygu unrhyw ddrwgdeimlad. 

Byddai rhieni disgyblion Mynydd Bychan yn siŵr o gael eu siomi gan y diffyg rhyngweithio 

cymdeithasol rheolaidd â rhieni eraill, yn ogystal â’r lleihad yng nghymdeithasu a throchi eu plant yn 

y Gymraeg a geir drwy gymysgu â disgyblion o wahanol oedrannau. 

 Lles disgyblion 

Byddai effaith negyddol bosibl ar forâl disgyblion Allensbank gan fod llai o le a chyfleusterau, yn 

enwedig pe bai'r amseru'n cyd-daro â cholli aelodau o staff. Eto, gallai'r gwahaniaethau ethnigrwydd 

gweledol rhwng y ddau grŵp o ddisgyblion waethygu unrhyw ddrwgdeimlad. 

Byddai teimlad o arwahanrwydd ymhlith disgyblion Mynydd Bychan ar gael eu gwahanu oddi wrth 

weddill eu hysgol, tra'n cael eu gwahanu oddi wrth ddisgyblion Allensbank ar yr un pryd. Byddant yn 

colli cyfeillgarwch a chefnogaeth plant o wahanol oedrannau yn ogystal â brodyr a chwiorydd o 

bosibl. Byddant hefyd yn colli'r cymorth iaith Gymraeg y mae grŵp mwy o staff a disgyblion yn ei 

ddarparu. 

 Arall 

Bydd nifer y staff y byddai ei hangen ar Ysgol Mynydd Bychan i gefnogi cyn lleied o ddisgyblion yn 

anghymesur, gan arwain naill ai at brinder staff ar y prif safle neu straen ar eu cyllideb. 

Ein barn ni, o ystyried yr holl wrthwynebiadau hyn, yw mai dyma'r unig ddewis sydd wedi ei ystyried.   

Dylid bod wedi gwneud mwy o ymdrech a defnyddio mwy o greadigrwydd a dychymyg i ddod o hyd i 

ffordd arall o ehangu Ysgol Mynydd Bychan ar gyfer y tymor hwy. Hyd yn oed pe bai'r cynnig hwn yn 

bwrw yn ei flaen, mae'n amlwg mai dim ond ateb tymor byr ydyw ar y gorau, oni bai mai'r bwriad yw 

gwasgu Allensbank yn fwy a mwy bob blwyddyn.  



Pennaeth:  Miss J Drogan  
Cyngor Sir Caerdydd 

              Ysgol Gynradd Allensbank 
         (a’r Uned Feithrin/ and Nursery Unit) 

                                                     

                                                 Llanishen Street 

Caerdydd/Cardiff 

CF14 3QE 

Ffôn: 029 20619022 

Ffacs: 029 20691629 

Email: allensbankprm@caerdydd.gov.uk 

 

Cynnig 1: Lleihau nifer derbyn Ysgol Gynradd Allensbank i 1DM 

 
Fel Pennaeth Ysgol Gynradd Allensbank, rwy’n gwrthwynebu lleihau ein nifer derbyn i un dosbarth 

mynediad am y rhesymau canlynol: 

Fel pennaeth ers mis Medi 2013, rydw i wedi cael y fraint o weithio gyda staff ymroddedig a gofalgar 

iawn er mwyn sicrhau gwelliant parhaus ym mherfformiad yr ysgol. Mae hyn wedi arwain at 

adroddiad cryf gan ESTYN ym mis Ionawr 2020 yr wyf i fel Pennaeth yn falch iawn ohono. Mae'r 

adroddiad hwn yn amlygu ethos cefnogol yr ysgol sy'n darparu'n effeithiol ar gyfer y gymuned 

amrywiol y mae'n ei gwasanaethu mewn amgylchedd lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi’n 

gyfartal.  Mae'n tynnu sylw'n benodol at effeithiolrwydd yr ysgol o ran darparu ar gyfer plant y mae’r 

Saesneg fel iaith ychwanegol ganddynt a phlant ag ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol). Mae’r 

ffaith mai Ysgol Allensbank oedd yr ysgol gynradd gyntaf yng Nghaerdydd i ennill statws Ysgol 

Noddfa yn dystiolaeth bellach o'i chynwysoldeb a'i hymroddiad i les ei holl ddisgyblion waeth beth 

fo'u problemau cymdeithasol neu addysgol. 

Mae niferoedd y disgyblion yn ystod y cyfnod o 2013 tan 2021 wedi amrywio o flwyddyn i flwyddyn 

ac mae llawer o ffactorau cymhleth yn dylanwadu ar nifer y disgyblion sydd ar y gofrestr. Mae 

Allensbank wedi ymateb yn hyblyg i anghenion y gymuned ac Awdurdod Lleol Caerdydd yn ystod y 

cyfnod hwn er mwyn darparu ar gyfer galw disgyblion, ac mae’r carfanau wedi amrywio dros amser o 

1DM i 2DM. Mae ffactorau gan gynnwys lefelau amrywiol o ymfudo a symudedd yng Nghaerdydd 

fel dinas wedi arwain at lefelau amrywiol o alw. Mae lefelau symudedd disgyblion o hyd at 40% yn 

ystod un flwyddyn academaidd yn unigryw i’r ysgolion cyfrwng Saesneg yn yr ardal hon ac mae’n 

golygu nad yw arsylwadau ynysig ar niferoedd disgyblion yn seiliedig ar bwyntiau casglu data 

blynyddol mewn gwirionedd yn adlewyrchu nifer y disgyblion sy'n mynd drwy'r ysgol mewn 

blwyddyn ysgol nodweddiadol. Mae hwn yn ffactor nad yw'r Awdurdod Lleol yn ei ystyried wrth 

ystyried lleoedd mewn ysgolion ac awgrymaf fod ystyriaeth bellach yn hanfodol wrth bennu'r angen 

lleoedd mewn ysgol ar sail ffigurau nad ydynt yn cynnwys symudedd fel ffactor. Enghraifft o hyn yw 

un grŵp blwyddyn penodol lle mae 30 disgybl ar y gofrestr ar hyn o bryd. Ers mis Gorffennaf 2020 

mae cyfanswm o 17 o ddisgyblion naill ai wedi ymuno neu wedi gadael y garfan hon. Er bod nifer y 

disgyblion a ddangosir ar y gofrestr yn parhau'n sefydlog i'r rhai sy'n edrych ar ein data drwy 

gipluniau gor-syml, mae nifer y disgyblion y darperir ar eu cyfer yn y garfan hon ers mis Gorffennaf 

2020 eisoes yn uwch na 40. Gyda'r Awdurdod Lleol yn rhagweld cynnydd yn nifer y disgyblion yn 

nalgylch Allensbank, niferoedd cynyddol o rieni yn dewis Allensbank yn seiliedig ar ei henw da a 

lefelau uchel o symudedd yn parhau, rydym yn disgwyl gweld niferoedd y disgyblion yn parhau i 

amrywio y tu hwnt i lefel 1DM. Byddai lleihau maint Allensbank yn cael effaith negyddol ar allu 

Caerdydd fel dinas i fodloni anghenion cymdeithas amrywiol a symudol wrth symud ymlaen. 

 

 



Pennaeth:  Miss J Drogan  
Cyngor Sir Caerdydd 

              Ysgol Gynradd Allensbank 
         (a’r Uned Feithrin/ and Nursery Unit) 

                                                     

       Llanishen Street 

Caerdydd/Cardiff 

CF14 3QE 

Ffôn: 029 20619022 

Ffacs: 029 20691629 

Email: allensbankprm@caerdydd.gov.uk 

 

Cynnig 2: Cynyddu capasiti Ysgol Mynydd Bychan i 1.5 DM 

Rwy'n llwyr werthfawrogi natur wleidyddol y cynnig hwn o ystyried ymgyrch Llywodraeth 

Cymru i gynyddu nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn genedlaethol, a'r cyllid 

sydd ar gael ym maes addysg cyfrwng Cymraeg yn gysylltiedig â'r nod gwleidyddol hwn. 

Yn fy marn i, yn hytrach na chanolbwyntio ar atebion byrdymor, y ffordd orau o ddefnyddio'r 

cyllid hwn sydd ar gael ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg fyddai datblygu darpariaeth 

cyfrwng Cymraeg sy'n addas ar gyfer 2050. Mae'r cynigion presennol yn ceisio adnewyddu'r 

ddarpariaeth cyfrwng Saesneg dros dro yn Allensbank i letya disgyblion cyfrwng Cymraeg.  

Mae'r cynigion hefyd yn cynnwys defnyddio cyllid a ddyrennir ar gyfer darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg i wneud y cynigion yn fwy derbyniol i Ysgol Allensbank h.y. adnewyddu ffenestri 

yn adeilad Cyfnod Allweddol 2 a gosod drysau ychwanegol i gefnogi mynediad i'r 

amgylchedd dysgu y tu allan. Credaf mai’r ffordd fwyaf effeithiol y gallai’r cyngor 

ddefnyddio’r arian sydd wedi'i dargedu at gynyddu canran y plant mewn addysg cyfrwng 

Cymraeg fyddai drwy archwilio cyfleoedd eraill i ailgartrefu Ysgol Mynydd Bychan mewn 

safle a fyddai'n caniatáu ar gyfer twf y cynllunnir ar ei gyfer dros amser. Byddai archwilio’r 

syniad o ddefnyddio/ailddatblygu safle Ysgol Uwchradd Cathays, er enghraifft, yn fodd o 

ddarparu ysgol ganolog yn y ddinas gyda'r potensial i gynyddu capasiti y tu hwnt i 2DM.   

Mae gennyf bryderon enfawr ar lefel weithredol ynglŷn â'r cynnig i letya disgyblion o ysgol 

arall ar ein safle. Teimlaf yn gryf y bydd hyn yn cael effaith negyddol ar les staff a disgyblion 

Allensbank ac Ysgol Mynydd Bychan. Mae holl ethos Allensbank yn seiliedig ar 

gynwysoldeb. Byddai disgyblion o ddwy gymuned ysgol wahanol yn dod i mewn ac yn 

gadael yr adeilad ar wahân ac yn defnyddio cyfleusterau ar wahân yn mynd yn gwbl groes i'r 

diwylliant hwn.  Fodd bynnag, ni fyddai unrhyw ddewis arall o ystyried yr angen i rannu 

cyfrifoldebau'n glir o fewn mesurau iechyd a diogelwch a diogelu ar y safle. 

 

Rwy'n gwrthwynebu'r cynnig i gartrefu disgyblion Ysgol Mynydd Bychan ar ein safle am y 

rhesymau canlynol: 

Yr effaith ar les staff 

Mae'n debygol y bydd effaith negyddol ar forâl staff gan y bydd llai o le yn yr adeilad ac 

oherwydd y baich o rannu cyfleusterau ar safle sydd eisoes yn gosod cyfyngiadau difrifol ar 

addysgu a dysgu oherwydd natur yr adeiladau a’r diffyg lle ar gyfer addysgu yn yr awyr 

agored. Mae diffyg ateb neu ganlyniad hirdymor o fewn y cynigion hefyd yn golygu bod staff 

yn wynebu cyfnod estynedig o ansicrwydd sy'n gysylltiedig â diogelwch eu swyddi. 
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Byddai effaith negyddol hefyd ar staff Ysgol Mynydd Bychan gan y byddai ganddynt 

gydweithwyr ar wahân ar safle Allensbank. Byddai hyn yn arwain at broblemau o ran 

rhyngweithio cymdeithasol, datblygiad proffesiynol a hefyd yn peri pryder mewn perthynas â 

threfniadau iechyd a diogelwch a diogelu. 

 

 

Yr effaith ar les disgyblion 

Mae'n debygol y bydd effaith negyddol ar forâl disgyblion Allensbank gan fod llai o ofod a 

chyfleusterau ar y safle. Bydd hyn yn effeithio fwyaf ar ddisgyblion, o ran mynediad a'r 

defnydd o ddarpariaeth awyr agored. O ystyried gweithredu’r Cwricwlwm i Gymru newydd 

a'r ffocws cryf ar ddefnyddio'r awyr agored ar gyfer pob disgybl, rydym yn ymdrechu fel 

ysgol i sicrhau dysgu effeithiol yn yr awyr agored ar gyfer pob disgybl 3-11 oed. Ar hyn o 

bryd, mae natur yr adeilad yn cyfyngu ar faint gall disgyblion Allensbank ddefnyddio'r 

amgylchedd dysgu awyr agored, yn ogystal â’r angen i gydbwyso defnyddio'r awyr agored â 

rheoli amser egwyl a chinio, sy'n defnyddio’r un man awyr agored. Pe bai angen rheoli 

amseroedd mynediad rhydd i’r awyr agored ymhellach oherwydd bod disgyblion, rhieni neu 

staff Ysgol Mynydd Bychan yn defnyddio'r safle, byddai hyn yn effeithio'n ddifrifol ar allu'r 

ysgol i gynnig darpariaeth yn unol â Chwricwlwm y Cyfnod Sylfaen. 

Byddai'r effaith negyddol ar ddisgyblion Ysgol Mynydd Bychan yn codi drwy gael eu 

arwahanu oddi wrth weddill eu hysgol yn ogystal â chael eu cadw ar wahân i ddisgyblion 

Allensbank. Ni fyddent yn elwa o fodelau rôl hŷn wrth ddatblygu eu defnydd o'r Gymraeg, ac 

ni fyddai ganddynt unrhyw ymdeimlad o gymuned ysgol petai angen mynd â nhw i fyny ac i 

lawr y ffordd i gymryd rhan mewn digwyddiadau ysgol gyfan.   

 

Lles rhieni 

Rydw i’n bryderus iawn am farn rhieni ar y gostyngiad yn narpariaeth Allensbank fel ysgol i 

ddarparu ar gyfer nifer fach o ddisgyblion mewn cyfleusterau newydd yn yr adeilad. Ystyrid 

bod swm yr arian a gâi ei wario ar ddatblygu darpariaeth a chyfleusterau newydd yn annheg. 

Bydd pob rhiant eisiau i'w plant gael mynediad cyfartal at ddarpariaeth ac adnoddau waeth pa 

ysgol y maent yn ei mynychu. Ar hyn o bryd, mae unrhyw ardaloedd newydd yn yr adeilad 

wedi'u cynllunio ar gyfer disgyblion Ysgol Mynydd Bychan, yn hytrach nag er budd 

disgyblion Allensbank mewn unrhyw ffordd. 

I rieni disgyblion Ysgol Mynydd Bychan a fyddai o bosibl yn mynychu safle Allensbank, ni 

fyddent yn rhyngweithio â rhieni eraill o leoliad cyfrwng Cymraeg. Byddent yn casglu ac yn 

gollwng eu plant ymhlith rhieni disgyblion Allensbank ac felly byddent yn colli’r teimlad eu 

bod yn mynychu lleoliad cyfrwng Cymraeg. 
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Effaith sy'n gysylltiedig ag anghydraddoldeb posibl yn y gymuned. 

Fel ysgol sy'n darparu ar gyfer cymuned sy'n gyfoethog o ran amrywiaeth, mae Allensbank fel 'Ysgol 

Noddfa' yn ymrwymo i gydraddoldeb i bawb. Mae Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb y cyngor ei 

hun mewn perthynas â'r cynigion hyn yn nodi: "Byddai'r cynnig yn cael mwy o effaith ar y boblogaeth 

yn nes at yr ysgol nag ar y ddinas gyfan. Os yw'r boblogaeth leol hon yn gymysgedd o ran hil, sy'n 

anghymesur â'r hyn a geir yn gyffredinol ar draws y ddinas, gallai'r cynnig gael effaith wahaniaethol 

ar y gymuned hon o'i chymharu â phoblogaeth ehangach yr Awdurdod Lleol.” 

 

Byddai angen sicrhau camau gweithredu i fynd i'r afael â ffocws 'effaith wahaniaethol' y ffaith bod y 

ddarpariaeth yn "hygyrch i bob grŵp ethnig" a “byddai angen sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau'r 

Cyngor ar gyfle cyfartal.” Canran y disgyblion o leiafrifoedd ethnig sydd ym mhob Ysgol Gynradd 

yn ardal Cathays ar hyn o bryd yw: Ysgol Gynradd Allensbank (75%), Ysgol Gynradd Gladstone 

(80%), Ysgol Gynradd Albany (80%), Santes Fonica (70%), a llai na 15% yn Ysgol Mynydd Bychan. 

O'r ffigurau hyn, mae'n bryder sylweddol y bydd y cynigion arfaethedig yn effeithio ar y gymuned 

lleiafrifoedd ethnig o amgylch Allensbank. 

Yn olaf, o ystyried sefyllfa bresennol Covid-19, mae gennyf bryderon cyffredinol ynghylch y 

newidiadau sydd ar y gweill ar gyfer mis Medi 2021 a goblygiadau gwaith adeiladu ar y safle.  Mae hi 

bellach yn ffaith y bydd asesiadau risg a rhagofalon Covid-19 ar waith yn hir drwy dymor yr hydref 

2021. Mae'n ddigon anodd i staff sy'n rheoli'r heriau dydd i ddydd o weithio yn yr amgylchedd 

presennol. Mae gennyf bryderon difrifol y bydd goblygiadau’r gwaith adeiladu (ar ben y gwaith 

adeiladu sylweddol sydd wedi'i gynllunio ar y safle yn gysylltiedig â'r to, gwaith maen ac 

adnewyddu’r cwt boeler) yn arwain at amodau gwaith a fydd yn groes i fesurau iechyd a diogelwch a 

nodir yn asesiad risg yr ysgol gyfan.  

I grynhoi, hyderaf y bydd yr awdurdod lleol, cyn symud ymlaen gyda chynlluniau na allant ond bod 

dros dro i gefnogi ehangu addysg cyfrwng Cymraeg, yn ystyried teimladau staff, llywodraethwyr, 

rhieni a disgyblion yng nghymunedau Ysgol Allensbank ac Ysgol Mynydd Bychan.  

 

J Drogan 

Pennaeth 

Ysgol Gynradd Allensbank  

 

  



Ymateb Llywodraethwyr Ysgol Mynydd Bychan i 
Ddogfen Ymgynghori Ysgolion yr 21ain Ganrif 2021 Cyngor Caerdydd: 

Lleoedd Ysgol Gynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, 
Y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd 

 
1. Mae'r datganiad hwn yn nodi barn gyfunol Corff Llywodraethol Ysgol Mynydd 

Bychan (“YMB”) ynghylch ymgynghoriad y Cyngor ar ei gynigion i: 

 • gynyddu nifer y lleoedd yn Ysgol Mynydd Bychan o oddeutu 0.9 Dosbarth 

Mynediad (“DM”) (192 o leoedd) i 1.5 DM (315 o leoedd) o fis Medi 2022; a  

• lleihau Ysgol Gynradd Allensbank i 1 DM (210 o leoedd) o 1.5DM (315 o 

leoedd), gan gadw’r ddarpariaeth feithrin ac ADY, o fis Medi 2022.  

 

2. Mae'r Cyngor yn cynnig cyflawni'r newidiadau hyn mewn niferoedd trwy 

weithredu trefniant safle rhanedig ar gyfer YMB, gydag YMB yn cadw ei safle 

presennol ac yn rhannu rhan o safle Ysgol Gynradd Allensbank.  

 

3. Mae YMB yn gwbl gefnogol i nod hir dymor Llywodraeth Cymru o gynyddu nifer 

y siaradwyr Cymraeg yn sylweddol fel y nodir yn ei dogfen strategol Cymraeg 

2050 - mae hyn yn cynnwys y nod o gael 40% o holl blant Cymru mewn addysg 

Gymraeg erbyn 2050. Mae YMB hefyd yn falch o weld bod y Cyngor wedi bod 

yn rhagweithiol wrth geisio’n llwyddiannus am gyllid grant i sicrhau 

buddsoddiadau sy'n cefnogi twf mewn addysg Gymraeg a'r defnydd o'r 

Gymraeg. O ystyried y gordanysgrifio cyson ar gyfer lleoedd yn YMB dros sawl 

blwyddyn, cydnabyddir bod talgylch presennol YMB yn un o lawer o ardaloedd 

yn ninas Caerdydd lle mae lle i gynyddu nifer y plant mewn addysg Gymraeg. 

 

4. Fodd bynnag, barn y Llywodraethwyr ar y cyd yw y byddai nifer o anfanteision 

a risgiau posibl yn gysylltiedig â chynnig safle rhanedig y Cyngor. Mae'r rhain 

yn cynnwys y canlynol: 

 

a) Gallai gwahanu dros ddau safle niweidio ethos cyffredinol yr ysgol, gyda 

disgyblion ar safle Ysgol Gynradd Allensbank yn colli’r cyfle i gymathu'n 

llawn â gwerthoedd YMB.  

 

b) Ar lefel fwy ymarferol, mae'n debygol y byddai anawsterau wrth ddatblygu 

defnydd beunyddiol disgyblion o'r Gymraeg, yn enwedig pe bai iardiau a 

meysydd eraill yn cael eu rhannu rhwng y ddwy ysgol - byddai hyn yn wir 

am ddisgyblion o bob oedran ond mae'n arbennig o bwysig yn y Cyfnod 

Sylfaen, gan na fydd llawer o'r disgyblion hyn o gefndir Cymraeg eu hiaith 

ac felly mae'n hanfodol canolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau Cymraeg yn 

gynnar. Mae'r dull trochi iaith a ymarferir gan ysgolion cyfrwng Cymraeg yn 

nodi mai dim ond yr iaith drochi sy'n cael ei defnyddio gyda'r plant ac o fewn 

amgylchedd yn y blynyddoedd cynnar - trwy'r dull hwn, y ddealltwriaeth yw 

bod plant yn ennill sgiliau yn yr iaith honno wrth iddynt chwarae a 

rhyngweithio ag oedolion a phlant eraill yn yr ysgol. 1 Byddem yn dadlau, o 

gofio bod mwyafrif disgyblion YMB yn dod o gartrefi lle nad yw'r Gymraeg 



yn cael ei siarad, y gallai amharu ar eu trochi yn y Gymraeg yn yr ysgol 

arwain at sefyllfa ble mae’r iaith Saesneg yn drech.  

 

 1 Gweler lyfr Proffesor Colin Baker A Parents’ and Teachers’ Guide to 

Bilingualism a 

https://www.meithrin.cymru/creo_files/upload/downloads/prif_egwyddorion

_y_dull_trochi.pdf. 2 Cysyniad yr ydym yn deal sydd yn cael ei alw’n 

‘dwyieithrwydd tynnol’ (‘subtractive billingualism’) ,lle mae’r iaeth fwyafrifol 

(yn yr achos hwn, Saesneg) yn dod yn flaenllaw - 

https://www.scribd.com/read/263360164/A-Parentsand-Teachers-Guide-

to-Bilingualism. 

 

(c) Byddai heriau gweithredol sylweddol, ac anfanteision posibl, wrth reoli 

ysgol dros ddau safle. Mae'r rhain yn cynnwys amserlennu ymyrraethau; 

argaeledd staff swyddfa ac aelodau o'r Uwch Dîm Arweiniol; rheoli salwch 

staff ar fyr rybudd; cynnwys yr holl ddisgyblion yng ngweithgareddau bob 

dydd y brif ysgol; rhieni'n gorfod mynychu'r ddau safle ar ddechrau a diwedd 

y diwrnod ysgol; materion parcio; defnydd o swyddfa / ystafell staff ar gyfer 

aelodau staff.  

 

(ch) Byddai heriau o ran sicrhau lles aelodau staff YMB yn addysgu (ar eu 

pennau eu hunain o bosibl) ar safle arall.  

 

(d) Gallai fod goblygiadau posibl hefyd o ran diogelu a'r angen i gael 

swyddog diogelu yn bresennol ar safle arall. (dd) Yn sgîl ein gwybodaeth 

gyfredol am safle Ysgol Gynradd Allensbank, credwn nad yw’n cynnig yr un 

cyfleusterau ag sy’n bresennol ar safle cyfredol YMB. Mae hyn yn cynnwys 

diffyg ardaloedd dysgu allanol gan gynnwys canopïau gwrth-dywydd, 

ardaloedd meddal / wedi'u tirlunio a mynediad / lifft i'r anabl. Felly, rydym yn 

teimlo y byddai unrhyw ddisgyblion sydd wedi'u lleoli ar safle Ysgol Gynradd 

Allensbank dan anfantais ar unwaith o'u cymharu â'r cyfleusterau sydd ar 

gael ar safle presennol YMB. 

 

(e) Mae yna bryderon, sy’n cael eu rhannu gan Gorff Llywodraethol Ysgol 

Gynradd Allensbank yn ôl yr hyn rydyn ni’n ei ddeall, y gallai safle ysgol sy'n 

cael ei rannu gan ddisgyblion o wahanol ysgolion sy'n cael eu haddysgu 

mewn gwahanol ieithoedd arwain at raniadau ac o bosibl ymdeimlad o 

ddrwgdeimlad gan rieni disgyblion Allensbank wrth i ddisgyblion YMB 

feddiannu eu safle fwyfwy dros amser. 

 

(f) Mae risg y bydd darpar rieni YMB mewn gwirionedd yn cael eu hatal rhag 

ymgeisio am leoedd yn YMB oherwydd pryderon ynghylch trefniant safle 

rhanedig ac y bydd ystafell ddosbarth eu plentyn yn cael ei lleoli ar safle 

gwahanol - gallai hyn arwain at leihau yn y nifer o geisiadau am leoedd 

mewn addysg cyfrwng Cymraeg o fewn y dalgylch.  

 



(ff) O ystyried bod y cynnig yn awgrymu y byddai 0.5 mynediad ychwanegol 

i YMB yn ymuno â safle Ysgol Gynradd Allensbank bob blwyddyn, byddai 

hyn yn gofyn am waith adeiladu bob blwyddyn i addasu rhannau 

ychwanegol o’r safle, a byddai hyn yn tarfu ar addysg y disgyblion.  

 

(g) Efallai y bydd y gwariant sylweddol y byddai angen ei wneud wrth 

addasu rhan o adeilad Ysgol Gynradd Allensbank i'w ddefnyddio gan YMB 

dros dro yn lleihau'r posibilrwydd y bydd gan y Cyngor yr arian angenrheidiol 

a’r parodrwydd i'w wario ar ddatrysiad mwy hir dymor a fyddai’n fwy addas.  

 

5. Er bod y Cyngor wedi tynnu sylw at drefniadau safle eraill a rennir yng 

Nghaerdydd fel enghreifftiau o sut y gall hyn weithio'n ymarferol (e.e. Ysgol 

Gymraeg Clan Ceubal ac Ysgol Gynradd Gabalfa), y gwahaniaeth hanfodol 

gyda'r enghreifftiau hynny yw bod pob ysgol gyfan yn gweithredu o un safle. Yn 

amlwg ni fyddai hynny'n wir yma, felly nid ydym yn teimlo eu bod yn 

gymaryddion arbennig o berthnasol neu ddefnyddiol.  

 

6. Wrth ystyried y pryderon sylweddol hyn ac absenoldeb unrhyw ddatrysiad 

tymor hir, parhaol (neu hyd yn oed arwydd bod rhagolygon cryf y bydd datrysiad 

o'r fath ar waith yn fuan h.y. o fewn 2 i 3 blynedd), mae'r corff yn teimlo na all 

gefnogi cynigion y Cyngor yr ymgynghorir â hwy ar hyn o bryd. 

 

7. Mae hyn hefyd yn wir gan y rhagwelir na fydd y galw am leoedd addysg cyfrwng 

Cymraeg mor uchel ag y bu yn y dyfodol agos gyda rhagamcan y bydd 32 am 

le yn YMB ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 a 34 ar gyfer 2022/23. Mae 

angen cydbwyso'r camau i'w cymryd i ateb y galw gormodol bach hwn yn y 

tymor byr yn erbyn y risgiau a'r heriau gweithredol sylweddol a fyddai'n 

gysylltiedig â YMB yn gorfod gweithredu ar draws dau safle. 

 

8. Fel y nodwyd uchod, mae'r Corff Llywodraethol yn gwbl gefnogol i'r nod o 

sicrhau bod modd cwrdd â'r holl alw am leoedd addysg gynradd Gymraeg yn y 

dalgylch. Yn syml, nid yw cynigion cyfredol y Cyngor yn ddatrysiad derbyniol o 

ystyried y diffyg sicrwydd mai dim ond ar sail tymor byr, cyfyngedig y bydd hyn. 

Rydym hefyd yn pryderu ynghylch y risg, os na fydd y cynnydd a ragwelir yn y 

galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn digwydd i raddau sy'n galluogi YMB i 

ehangu i ddosbarth mynediad 1.5 neu 2 yn y dyfodol, yna bydd YMB yn cael ei 

adael ar draws dau safle am gyfnod amhenodol. 

 

9. Am y rhesymau hyn, mae'r Corff Llywodraethol o'r farn gadarn bod angen i 

unrhyw ehangu o YMB ddigwydd en bloc, yn hytrach nag ar y raddfa dameidiog 

sy'n cael ei gynnig ar hyn o bryd, gan nad ydym yn ei ystyried yn ffordd briodol 

neu dderbyniol i symud ymlaen.  

 

10. Yr hyn sy'n amlwg i'r Corff Llywodraethol yw os yw’r Cyngor am gyflawni ei nod 

o gynyddu addysg Gymraeg yn yr ardal trwy greu dosbarth mynediad 

ychwanegol, mae angen rhoi ateb parhaol addas ar waith i ddarparu ar gyfer 



hyn. Yn ein barn ni, dylai hyn fod ar ffurf adeilad ysgol a safle newydd sy'n 

bwrpasol ac sy’n addas at y diben fel y'i hasesir yn erbyn y disgwyliadau ar 

gyfer cyfleusterau ysgol yn yr unfed ganrif ar hugain. Os bydd cynnig y Cyngor 

i adleoli Ysgol Uwchradd Cathays i safle newydd ar drac beicio presennol 

Maindy yn mynd yn ei flaen, mae safle presennol Ysgol Uwchradd Cathays yn 

ymddangos yn bosibilrwydd amlwg ar gyfer safle ysgol newydd yn yr ardal a 

fyddai’n cwrdd â’r capasiti cynyddol yn y cyfrwng addysg Gymraeg y mae'r 

Cyngor yn bwriadu ei gynnig - wrth gymharu maint safle presennol Ysgol 

Uwchradd Cathays â'r tir sy'n ofynnol ar gyfer ysgol gynradd newydd (er 

enghraifft, Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad) mae'n ymddangos i ni y gallai 

hyn fod yn bosibl yn ymarferol pe bai’r ewyllys wleidyddol yn bodoli i'w gyflawni. 

Teimlwn y dylid gwneud ymdrechion pellach i archwilio'r posibilrwydd o 

ddarparu safle ysgol newydd yn y lleoliad hwn neu rywle arall yn yr ardal. Er 

ein bod yn gwerthfawrogi'r goblygiadau ariannol a'r angen i ddefnyddio asedau 

presennol y Cyngor lle bo hynny'n bosibl, rydym yn cymryd y gallai fod yn bosibl 

cael gwared ar safle ysgol presennol i'w ailddatblygu pe na bai ei angen 

mwyach.  

 

11. Os na fydd safle ysgol newydd yn bosibl, ac mai'r ateb tymor hir a ffefrir gan y 

Cyngor fyddai cyfnewid safle rhwng YMB a safle ysgol arall sy'n bodoli eisoes 

yn yr ardal leol, yna mae'n hanfodol bod y buddsoddiad angenrheidiol yn cael 

ei wneud i gyflawni gwaith gwella sy'n sicrhau bod safle 'newydd' YMB yn 

cynnig yr un lefel, os nad gwell, o gyfleusterau â'i safle presennol. Mae hyn yn 

hanfodol er mwyn galluogi YMB i barhau i allu cynnig lefel yr addysg a'r 

cyfleoedd i'w ddisgyblion ag y mae’n ei wneud ar hyn o bryd, yn ogystal â 

sicrhau cefnogaeth gan rieni YMB a fydd yn ffactor pwysig wrth sicrhau bod 

ymdeimlad YMB o gymuned yn parhau i ffynnu.  

 

12. Mae'r Corff Llywodraethol o'r farn, er mwyn caniatáu amser i ddatrysiad parhaol 

mwy priodol gael ei ddarparu, mae yna opsiynau eraill i ateb y galw gormodol 

bach yn y tymor byr y dylid eu hystyried. Efallai y byddai'n bosibl cynyddu gallu 

presennol YMB trwy addasiadau cymharol fach i’r adeilad (e.e defnyddio'r 

ystafell lyfrgell bresennol) - yn amlwg, ni fyddai hyn yn ddatrysiad delfrydol o 

ystyried bod YMB eisoes yn gweithredu uwchlaw capasiti, ond o ystyried 

niferoedd cymharol fach a ragwelir dros y 2 flynedd nesaf, teimlwn y gallai hyn 

fod yn ddatrysiad ymarferol ar sail tymor byr yn unig nes bod datrysiad parhaol 

yn cael ei roi ar waith. Byddai hyn yn osgoi'r risgiau a'r heriau gweithredol sy'n 

gysylltiedig ag YMB yn gorfod gweithredu ar draws dau safle.  

 

13. Os mai’r ateb tymor hir fydd cyfnewid uniongyrchol rhwng safleoedd presennol 

YMB ac Ysgol Gynradd Allensbank, yna rydym wedi ystyried sut y gellid 

gweithredu hyn mewn ffordd a fyddai (a) yn galluogi pob ysgol i barhau i 

weithredu o un safle trwy’r amser, a (b) a fyddai’n rhoi cyfle i wneud gwaith 

gwella angenrheidiol gan leihau'r anghyfleustra i'r ddwy ysgol:  

 



 Ym mis Medi 2022, mae YMB yn derbyn disgyblion ychwanegol (i gwrdd â'r 

holl geisiadau a ragwelir yn y dalgylch) ar ei safle presennol - yn ôl pob 

tebyg yn defnyddio ei lyfrgell bresennol i wneud hyn.  

 Ym mis Medi 2022, mae Ysgol Gynradd Allensbank yn symud pob dosbarth 

i'r adeilad deulawr ar ochr ddwyreiniol y safle. Byddai hyn yn gadael yr 

adeilad unllawr ar ochr orllewinol y safle yn wag fel y gellid gwneud y gwaith 

addasu / gwella angenrheidiol i'r adeilad hwnnw cyn Medi 2023. Gellid 

gwella'r adeilad unllawr i ymgorffori'r Cyfnod Sylfaen. 

 Ym mis Medi 2023, gallai pob un o YMB symud i mewn i safle presennol 

Ysgol Gynradd Allensbank a gallai pob un o Ysgol Gynradd Allensbank 

symud i safle presennol YMB. Gallai Cyfnod Sylfaen YMB symud i mewn i’r 

adeilad unllawr sydd newydd ei wella ar ochr orllewinol y safle, a byddai’r 

adnoddau y byddai YMB eu heisiau ar yr iard (e.e. ardaloedd allanol ar gyfer 

y Cyfnod Sylfaen, cae pêl-droed, goliau, ardal werdd) yn eu lle erbyn hynny. 

Byddai Cyfnod Allweddol 2 yn symud i mewn i un llawr o'r adeilad deulawr. 

Gellid gwneud y gwelliannau angenrheidiol i lawr arall yr adeilad hwnnw yn 

ystod blwyddyn academaidd 2023/24. 

   Ar gyfer Medi 2024, gallai dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 YMB symud 

i lawr yr adeilad deulawr sydd newydd ei wella tra bod gwelliannau’n cael 

eu gwneud i weddill yr adeilad hwnnw i ddarparu ar gyfer y cynnydd parhaus 

i gapasiti YMB. 

 

14.  Efallai y bydd opsiynau eraill, ond dyma enghraifft o sut y gellid cyflwyno 

cyfnewid safle mewn ffordd sy'n galluogi YMB (ac Ysgol Gynradd Allensbank) 

i barhau i weithredu o un safle bob amser, gan hefyd leihau'r anghyfleustra i’r 

ddwy ysgol tra bo gwelliannau angenrheidiol yn cael eu gwneud. Hoffem 

ailadrodd ein sylw cynharach y byddem ond yn cefnogi datrysiad o’r natur yma 

pe bai’r safle ‘newydd’ a gynigir i YMB yn darparu’r un lefel, os nad gwell, â 

chyfleusterau ei safle presennol.  

 

15. Gobeithiwn y bydd hyn yn dangos ein hymrwymiad i weithio gyda'r Cyngor i 

gyflawni unrhyw ehangu addysg cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol, ond mae'n 

hanfodol bwysig bod hyn yn cael ei wneud mewn ffordd nad yw'n rhoi disgyblion 

YMB, ar hyn o bryd nac yn y dyfodol, dan anfantais. 16.  

 

16. Fel pwynt olaf, dylid nodi bod sawl rhiant sy’n byw ar ymylon y dalgylch wedi 

dweud wrth YMB eu bod heb geisio am leoedd yn YMB gan eu bod yn gwybod 

eu bod yn annhebygol o gael lle. Mae hyn yn dangos bod potensial i gynnydd 

yn y galw am addysg Gymraeg yn y dalgylch yn y tymor hir os gellir dod o hyd 

i ffordd addas o gynyddu’r capasiti. Corff Llywodraethol Ysgol Mynydd Bychan 

18 Mawrth 2021 

 

  



Ymateb aelodau staff Ysgol Mynydd Bychan YMB ar Ysgolion yr 21ain Ganrif Dogfen 

Ymgynghori 2021 Cyngor Caerdydd:  Lleoedd Ysgol Gynradd i wasanaethu Cathays a 

rhannau o Gabalfa, Y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd 

 

1. Mae'r datganiad hwn yn nodi barn gyfunol staff Ysgol Mynydd Bychan ynghylch ymgynghoriad 
y Cyngor ar ei gynigion i: 

 
• gynyddu nifer y lleoedd yn Ysgol Mynydd Bychan o oddeutu 0.9 Dosbarth Mynediad (DM) (192 
o leoedd) i 1.5 DM (315 o leoedd) o fis Medi 2022.  
• lleihau Ysgol Gynradd Allensbank i 1 DM (210 o leoedd) o 1.5DM (315 o leoedd), gan gadw’r 
ddarpariaeth feithrin ac ADY, o fis Medi 2022. 
 

2. Mae staff Ysgol Mynydd Bychan yn gwbl gefnogol i nod hir dymor Llywodraeth Cymru o 
gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn sylweddol fel y nodir yn ei dogfen strategol Cymraeg 
2050 - mae hyn yn cynnwys y nod o gael 40% o holl blant Cymru mewn addysg Gymraeg erbyn 
2050. O ystyried y gordanysgrifio cyson ar gyfer lleoedd yn Ysgol Mynydd Bychan dros nifer 
fawr o flynydoedd, cydnabyddir bod dalgylch presennol Ysgol Mynydd Bychan yn un o lawer 
o ardaloedd yn ninas Caerdydd lle mae lle i gynyddu nifer y plant mewn addysg Gymraeg. 
 

3. Rydym yn ymfalchio yn llwyddiant Cyngor Sir Caerdydd yn eu cais am grant o £1.8 miliwn yn 
2018 i ddatblygu lleoedd mewn addysg Gymraeg yn nhalgylch Ysgol Mynydd Bychan. Fodd 
bynnag, rydym yn siomedig nad oedd y Cyngor wedi dechrau’r ymgynghoriad i ddatblygu 
lleoedd mewn addysg Gymraeg cyn 2021, e.e yn 2020 fe fethodd 15 plentyn cael lle yn Ysgol 
Mynydd Bychan. Roedd pob un ohonynt yn byw yn nhalgylch Ysgol Mynydd Bychan. O 
ganlyniad, mae’r disgyblion yma yn gorfod teithio allan o’u talgylch ac ar draws y ddinas i 
fynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg eraill. 
 

4. Cred staff Ysgol Mynydd Bychan y byddai nifer o anfanteision a risgiau posibl yn gysylltiedig â 
chynnig safle a rennir y Cyngor. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol: 
 

 ni fyddai’r disyblion ar draws y ddau safle yn derbyn yr un cyfleoedd;  

 nid oes modd cynnig yr un cyfleusterau i’r disgyblion ar draws y ddau safle e.e 
dosbarthiadau allanol ar gyfer disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen. Teimlwn y byddai unrhyw 
ddisgyblion sydd wedi'u lleoli ar safle Ysgol Gynradd Allensbank dan anfantais ar unwaith 
o'u cymharu â'r cyfleusterau sydd ar gael ar safle presennol Ysgol Mynydd Bychan; 

 anawsterau wrth ddatblygu defnydd dyddiol disgyblion o’r Gymraeg o ystyried 

pwysigrwydd trochi iaith pan yn ifanc; gan na fydd llawer o'r disgyblion hyn o gefndir 

Cymraeg eu hiaith mae'n hanfodol canolbwyntio ar eu sgiliau Cymraeg yn gynnar. Gallai 

lleoliad dosbarth ar safle ysgol gyfrwng Saesneg gael effaith ar eu trochi yn y Gymraeg; 

 effaith negyddol ar ethos cyffredinol yr ysgol a'r cyfle i bob disgybl gymathu'n llawn â 
gwerthoedd Ysgol Mynydd Bychan; 

 byddai heriau o ran sicrhau lles aelodau staff Ysgol Mynydd Bychan yn addysgu (ar eu 
pennau eu hunain o bosibl) ar safle arall; 

 gallai fod goblygiadau posibl hefyd o ran diogelu a'r angen i gael swyddog diogelu yn 
bresennol ar safle arall; 

 heriau gweithredol a phersonél rhedeg ysgol ar draws safleoedd ar wahân. Mae'r rhain yn 
cynnwys amserlennu ymyraethau; argaeledd staff swyddfa ac aelodau o'r Uwch Dîm 
Rheoli; rheoli salwch staff ar fyr rybudd; cynnwys yr holl ddisgyblion yng ngweithgareddau 
bob dydd y brif ysgol; rhieni'n gorfod mynychu'r ddau safle ar ddechrau ac ar ddiwedd y 



diwrnod ysgol; problemau parcio, y defnydd o swyddfa / ystafell staff ar gyfer aelodau 
staff; 

 gallai safle ysgol sy'n cael ei rannu gan ddau set o ddisgyblion sy'n cael eu haddysgu mewn 
gwahanol ieithoedd arwain at rannu ac o bosibl teimlad o ddrwgdeimlad ymysg y rhieni; 

 y risg y bydd darpar rieni Ysgol Mynydd Bychan yn cael eu hatal rhag ymgeisio am leoedd 
yn Ysgol Mynydd Bychan oherwydd pryderon ynghylch trefniant safle a rennir. O 
ganlyniad gallai hyn arwain at leihau'r nifer o geisiadau am leoedd Cymraeg o fewn y 
dalgylch; 

 yr aflonyddwch a achosir gan y gwaith adeiladu y byddai ei angen i ddarparu ar gyfer 
mynediad 0.5 ychwanegol yn Ysgol Mynydd Bychan ar safle Ysgol Gynradd Allensbank bob 
blwyddyn; 

 gall y gwariant sylweddol y byddai angen wrth addasu rhan o adeilad Ysgol Gynradd 
Allensbank i'w ddefnyddio gan Ysgol Mynydd Bychan dros dro leihau'r posibilrwydd y 
bydd gan y Cyngor yr arian angenrheidiol a’r parodrwydd i'w wario ar ddatrysiad hir 
dymor sydd yn fwy addas. 
 

5. Yng ngoleuni'r pryderon sylweddol a amlinellir uchod ac absenoldeb unrhyw ddatrysiad 
parhaol, hir dymor (neu hyd yn oed arwydd bod datrysiad o'r fath ar waith yn y tymor canolig 
h.y o fewn 2 i 3 blynedd), teimlai staff Ysgol Mynydd Bychan na all gefnogi cynigion y Cyngor 
yr ymgynghorir â hwy ar hyn o bryd. 

 
6. Nodir yn y ddogfen ymgynghori y galw a rhagwelir am le yn Ysgol Mynydd Bychan yn y dyfodol 

agos sef 32 cais am le yn y flwyddyn academaidd 2021/22, 34 yn 2022/23 a 36 yn 2023/24. 
Mae angen cydbwyso'r camau i'w cymryd i ateb y galw gormodol bach hwn yn y byr dymor yn 
erbyn y risgiau a'r heriau gweithredol sylweddol a fyddai'n gysylltiedig ag Ysgol Mynydd 
Bychan yn gorfod gweithredu ar draws dau safle. 
 

7. Mae staff Ysgol Mynydd Bychan yn llwyr gefnogi nôd Sir Caerdydd o sicrhau eu bod yn gallu 

cwrdd â’r galw am leoedd mewn ysgol gynradd cyfrwng Gymraeg o fewn y dalgylch hon.  

Fodd bynnag, nid yw cynigion presennol y Cyngor yn rhoi y sicrwydd i ni taw dim ond am 

gyfnod byr y bydd rhaid i ddisgyblion Ysgol Mynydd Bychan fod ar ddau safle gwahanol. 

 

8. Rydym hefyd yn pryderu ynghylch y risg, pe na bai'r cynnydd a ragwelir yn y galw am addysg 

Gymraeg yn digwydd i raddau sy'n galluogi Ysgol Mynydd Bychan i ehangu i DM 1.5 neu 2 yn 

y dyfodol, yna byddai Ysgol Mynydd Bychan yn gorfod parhau ar draws dau safle am gyfnod 

amhenodol. 

 

9. Am y rhesymau hyn, mae staff Ysgol Mynydd Bychan o'r farn gadarn bod angen i unrhyw 

ehangu o Ysgol Mynydd Bychan ddigwydd en bloc, yn hytrach nag ar y raddfa dameidiog sy'n 

cael ei gynnig ar hyn o bryd, gan nad ydym yn ei ystyried yn ffordd briodol neu dderbyniol i 

symud ymlaen. 

 

10. Er mwyn i'r Cyngor gyflawni ei nod o gynyddu addysg gyfrwng Gymraeg yn yr ardal hon trwy 

gynnig un dosbarth mynediad ychwanegol, mae angen rhoi ateb parhaol, addas ar waith i 

ddarparu ar gyfer hyn. 

 

11. Dewis staff Ysgol Mynydd Bychan o ran ehangu fyddai adeilad ysgol a safle newydd sy'n 

addas ac yn bwrpasol yn unol â’r hyn sy’n ddisgwyliedig o ran cyfleusterau ysgol yn yr 21ain 

ganrif.  



 

 Teimlwn y dylid gwneud mwy o ymdrechion i archwilio’r posibilrwydd y gallai hyn gael ei 

gyflawni ar safle presennol Ysgol Uwchradd Cathays, gan dybio bod cynnig y Cyngor i 

adleoli Ysgol Uwchradd Cathays i safle ysgol newydd ar drac beicio cyfredol Maendy yn 

mynd yn ei flaen.  

 Mae safle presennol Ysgol Uwchradd Cathays yn ymddangos yn bosibilrwydd amlwg ar 

gyfer safle ysgol newydd yn yr ardal a fyddai’n cwrdd â’r capasiti cynyddol mewn addysg 

gyfrwng Cymraeg y mae’r Cyngor yn bwriadu ei ddilyn. 

 Wrth gymharu maint safle presennol Ysgol Uwchradd Cathays yn erbyn maint y tîr sydd 

angen ar gyfer ysgol gynradd newydd (er enghraifft, Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad 

ac Ysgol Glan Morfa) mae'n ymddangos i ni y gallai hyn fod yn bosibl yn ymarferol pe 

bai'r ewyllys wleidyddol i'w chyflawni.  

 Teimlwn y dylid gwneud ymdrechion pellach i archwilio'r posibilrwydd o ddarparu safle 

ysgol newydd yn y lleoliad hwn neu rywle arall yn yr ardal.  

 Er ein bod yn gwerthfawrogi'r goblygiadau ariannol a'r angen i ddefnyddio asedau 

presennol y Cyngor lle bo hynny'n bosibl, rydym yn cymryd y gallai fod yn bosibl cael 

gwared ar safle ysgol presennol nad oedd ei angen mwyach a’i ailddatblygu.  

 Cyhoeddodd Gweinidog Addysg Cymru ar 11/03/21 bod Llywodraeth Cymru yn 

buddsoddi £30m ychwanegol i ddatblygu mwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg ledled 

Cymru, tybed a fydd Sir Caerdydd yn derbyn rhan o’r arian yma i ddatblygu ysgolion 

cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd? 

 

12. Os na fydd safle ysgol newydd yn bosibl, ac mai'r ateb tymor hir a ffefrir gan y Cyngor fyddai 

cyfnewid safle rhwng Ysgol Mynydd Bychan a safle ysgol arall sy'n bodoli eisoes yn yr ardal 

leol, yna mae'n hanfodol bod y buddsoddiad angenrheidiol yn cael ei wneud i gyflawni 

gwaith gwella sy'n sicrhau bod safle 'newydd' Ysgol Mynydd Bychan yn cynnig yr un lefel, os 

nad gwell, o gyfleusterau â'i safle presennol.  Mae hyn yn hanfodol i alluogi Ysgol Mynydd 

Bychan i barhau i allu cynnig yr un lefel o addysg a'r cyfleoedd i'w disgyblion, yn ogystal â 

sicrhau’r gefnogaeth gan rieni Ysgol Mynydd Bychan a fydd yn ffactor pwysig wrth sicrhau 

bod ymdeimlad Ysgol Mynydd Bychan o gymuned yn parhau i ffynnu. 

 

13. Mae staff Ysgol Mynydd Bychan o'r farn, er mwyn caniatáu amser i ddatrysiad parhaol mwy 
priodol gael ei ddarparu, mae yna opsiynau eraill i ateb y galw gormodol bach yn y tymor byr 
y dylid eu hystyried. Efallai y byddai'n bosibl cynyddu gallu presennol Ysgol Mynydd Bychan 
trwy addasiadau cymharol fach i’r adeilad (e.e defnyddio'r ystafell lyfrgell bresennol) - yn 
amlwg, ni fyddai hyn yn ddatrysiad delfrydol o ystyried bod Ysgol Mynydd Bychan eisoes yn 
gweithredu uwchlaw capasiti, ond o ystyried niferoedd cymharol fach a ragwelir dros y 2 
flynedd nesaf, teimlwn y gallai hyn fod yn ddatrysiad ymarferol ar sail tymor byr yn unig nes 
bod datrysiad parhaol yn cael ei roi ar waith. Byddai hyn yn osgoi'r risgiau a'r heriau 
gweithredol sy'n gysylltiedig ag Ysgol Mynydd Bychan yn gorfod gweithredu ar draws dau 
safle. 
 

14. Os taw’r ateb yn yr hir dymor fydd cyfnewid uniongyrchol rhwng safleoedd presennol Ysgol 

Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank, yna credwn y gallai hyn gael ei gyflawni mewn 

ffordd a fyddai (a) yn caniatáu i bob ysgol barhau i weithredu o un safle trwy gydol yr amser, 

a (b) yn  sicrhau cyfleodd i wneud gwaith gwella sylweddol gan achosi’r lleiafswm posibl o 

anghyfleustra i'r ddwy ysgol: 

 



 Ym mis Medi 2022, mae Ysgol Mynydd Bychan yn derbyn disgyblion ychwanegol, sydd 

yn cwrdd â'r holl geisiadau a ragwelir yn y dalgylch, ar ei safle presennol. Byddai modd 

defnyddio llyfrgell bresennol yr ysgol i wneud hyn. 

 Ym mis Medi 2022, gall Ysgol Gynradd Allensbank symud pob dosbarth i'r adeilad 

deulawr ar ochr ddwyreiniol y safle. Byddai hyn yn gadael yr adeilad unllawr ar ochr 

orllewinol y safle yn wag fel y gellid gwneud y gwaith addasu / gwella angenrheidiol i'r 

adeilad hwnnw cyn Medi 2023. Gellid gwella'r adeilad unllawr ac yr ardaloedd tu allan i 

ymgorffori'r Cyfnod Sylfaen. Yn ogystal gellid gwneud gwaith addasu ar adeilad Ysgol 

Mynydd Bychan i gwrdd â gofynion Ysgol Gynradd Allensbank. 

 Ym mis Medi 2023, gallai pob un o Ysgol Mynydd Bychan symud i mewn i safle presennol 

Ysgol Gynradd Allensbank a gallai pob un o Ysgol Gynradd Allensbank symud i safle 

presennol Ysgol Mynydd Bychan. Gallai Cyfnod Sylfaen Ysgol Mynydd Bychan symud i 

mewn i’r adeilad unllawr sydd newydd ei wella ar ochr orllewinol y safle, a byddai’r 

adnoddau y byddai Ysgol Mynydd Bychan eu heisiau ar yr iard (e.e. cae pêl-droed, goliau, 

gwair ffug, cysgodfanau) yn eu lle erbyn hynny. Byddai Cyfnod Allweddol 2 yn symud i 

mewn i un llawr o'r adeilad deulawr. Gellid gwneud y gwelliannau angenrheidiol i lawr 

arall yr adeilad hwnnw yn ystod blwyddyn academaidd 2023/24. 

 Ar gyfer Medi 2024, gallai dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 Ysgol Mynydd Bychan 

symud i lawr yr adeilad deulawr sydd newydd ei wella tra bod gwelliannau’n cael eu 

gwneud i weddill yr adeilad hwnnw i ddarparu ar gyfer y cynnydd parhaus i gapasiti 

Ysgol Mynydd Bychan. 

 

15. Mae hyn yn enghraifft o sut y gellid cyflwyno cyfnewid safle mewn ffordd sy'n galluogi Ysgol 

Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank i barhau i weithredu o un safle, tra hefyd yn 

lleihau'r anghyfleustra i'r ddwy ysgol, tra bo gwelliannau angenrheidiol yn cael eu gwneud. 

 

16. Efallai bod opsiynau eraill ar gael ond hoffai staff Ysgol Mynydd Bychan gadarnahau’u 

safbwynt y byddem dim ond yn cefnogi datrysiad o’r natur yma pe bai’r safle ‘newydd’ a 

gynigir i gymuned Ysgol Mynydd Bychan yn darparu’r un lefel, os nad gwell, â chyfleusterau 

ei safle presennol. 

 

17. Dylid nodi bod sawl rhiant, sydd yn byw ar gyrion ein talgylch, wedi dweud wrth aelodau 

staff a rhieni Ysgol Mynydd Bychan eu bod heb geisio am leoedd yn Ysgol Mynydd Bychan 

gan eu bod yn gwybod eu bod yn annhebygol o gael lle. Mae hyn yn dangos bod potensial i 

gynnyddu’r galw am addysg Gymraeg yn y dalgylch yn yr hir dymor os gellir dod o hyd i 

ffordd addas o gynyddu capasiti. 

 

18. Gobeithiwn bod hyn yn dangos ein hymrwymiad i weithio gyda'r Cyngor i gynyddu y nifer o 

leoedd yn addysg gyfrwng Gymraeg yn yr ardal hon. Serch hynny, mae'n hanfodol bwysig 

bod hyn yn cael ei wneud mewn ffordd nad yw'n rhoi disgyblion Ysgol Mynydd Bychan dan 

unrhyw anfantais – a hynny ar hyn o bryd nac yn y dyfodol. 

 

 

Aelodau Staff Ysgol Mynydd Bychan, Mawrth 18fed 2021 

  



Gofalu, Rhannu a Dysgu Gyda'n Gilydd" 

"Gofalu, Rhannu a Dysgu Gyda'n Gilydd" 

 

19 Mawrth 2021 
I’r sawl a fynno wybod, 

 

Ymateb i’r ymgynghoriad ar ddarparu lleoedd ysgol gynradd i wasanaethu 

Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd 

 

Mae'r Corff Llywodraethol yn nodi'r cynigion i ehangu nifer y lleoedd ysgol gynradd 

cyfrwng Cymraeg (CC) sy'n gwasanaethu dalgylch presennol Ysgol Mynydd Bychan 

ac i leihau nifer y lleoedd cyfrwng Saesneg sy'n ormodol yn nalgylchoedd cyfunol 

Ysgolion Cynradd Allensbank, Albany a Gladstone.   

 

Mae'n amlwg bod angen cynyddu nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal ac 

mae'n ymddangos bod lleoli'r rhain ar safle Allensbank yn ateb posibl, ond nid ydym 

yn ymwybodol bod unrhyw opsiynau eraill wedi’u hystyried.  Bydd Ysgol Gynradd 

safle hollt yn creu heriau i staff, disgyblion a rhieni/gofalwyr.  Gall dwy ysgol rannu un 

safle yn llwyddiannus ac mae'n drefniant sy'n gweithredu mewn sawl man yng 

Nghaerdydd ar hyn o bryd. 

 

Mae'r trefniant lle mae Ysgol Gladstone yn rhannu safle gydag Ysgol y Santes 

Fonica yn gweithio'n dda ac yn sicrhau bod rhieni'n cael mynediad at addysg 

cyfrwng Saesneg (CS) ac addysg yr Eglwys yng Nghymru yn eu hardal.  Yn ogystal, 

mae mynediad at addysg CC ac opsiwn Catholig pe bai’r rhieni yn barod i deithio 

ymhellach. Yn y tymor hwy, byddai buddsoddi yn y Tŷ Cychod yn creu cyfleoedd 

ychwanegol am ofod y gallai'r ddwy ysgol ei ddefnyddio yn ystod y dydd, ac yn ystod 

y penwythnos a chyda'r nos gallai fod ar gael i'r gymuned leol.         

 

Byddai pob ysgol y cyfeirir ati yn y ddogfen ymgynghori hon yn elwa o fuddsoddi yn 

ei hadeiladau. Fodd bynnag, mae pob ysgol wedi addasu a datblygu ei gofod i 

fodloni anghenion y disgyblion a gofynion y cwricwlwm o fewn y cyfyngiadau a osodir 

gan gyllidebau a chyfyngiadau ei safle.  Mae'r timau arwain yn sefydlog ym mhob 

ysgol ac ar hyn o bryd mae gan staff sefydlogrwydd a sicrwydd ynglŷn â'u cyflogaeth 

yn y dyfodol. 

Ysgol Gynradd Gladstone / Gladstone Primary School  

Heol yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 3JL 

E-bost:  gladstoneprm@caerdydd.gov.uk 

www.gladstoneprimarycardiff.co.uk 

Ffôn: 029 20229944 

Pennaeth: Mrs P Shipton-Jones     Dirprwy Bennaeth Dros Dro: Miss S Watson 

mailto:gladstoneprm@cardiff.gov.uk
http://www.gladstoneprimarycardiff.co.uk/


 

Ofnaf y gallai'r ymgynghoriad hwn fod wedi creu rhywfaint o bryder, nad yw’n llesol i’r 

staff ar hyn o bryd. 

 

Credwn ei bod yn hanfodol bod digon o gapasiti i ymateb i unrhyw newidiadau 

demograffig a allai arwain at fwy o alw am leoedd cyfrwng Saesneg yn yr ardal ac ni 

fyddai cyfyngu hyn i un safle 2DM, a rennir o bosibl, yn caniatáu'r hyblygrwydd hwn.  

Rydym wedi gweld dros nifer o flynyddoedd sut y gall y boblogaeth oedran ysgol 

amrywio'n gyflym.    Nid yw rhagfynegi gofyniad yn y dyfodol yn wyddor fanwl gywir a 

dim ond amcan ‘dyfaliad gorau' y gall fod. 

Mae'n bwysig, wrth geisio datrys problemau ar gyfer un gymuned, nad ydym yn 

effeithio ar un arall yn negyddol.   

Mae angen i bob disgybl sy'n mynychu pob ysgol yn ardal Cathays a Gabalfa gael 

mynediad i ardal awyr agored ‘werdd’, sy’n beth prin ym mhob safle. Mae'n hanfodol 

nad yw'r cynlluniau ar gyfer ehangu Ysgol Uwchradd Cathays yn cael effaith andwyol 

ar allu'r ysgolion cynradd lleol i gael mynediad i'r cyfleusterau a gynigir ar hyn o bryd 

ar safle Maendy.  Er enghraifft gwersi nofio yn y pwll, defnyddio'r ardal y tu fewn i’r 

felodrom i ddatblygu sgiliau beicio, defnyddio'r safle ar gyfer diwrnodau chwaraeon a 

digwyddiadau chwaraeon eraill. 

Byddai tîm arwain Ysgol Gynradd a Chorff Llywodraethu Gladstone yn croesawu 

unrhyw drafodaeth bellach ar y mater hwn ac unrhyw gynigion sy'n dod i'r amlwg. 

 
 
Cofion cynnes 
 
 
 
Mrs Setchfield 
 
Cadeirydd y Llywodraethwyr 
Ysgol Gynradd Gladstone  
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17 Mawrth 2021 

I bwy bynnag a fynno wybod, 

PARTHED: Ysgolion yr 21ain Ganrif: Cynigion Ysgol Gynradd Allensbank ac Ysgol 

Mynydd Bychan  

Ysgrifennaf ar ran Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru’r Santes 

Fonica mewn ymateb i ymgynghoriad Ysgolion y 21ain Ganrif ar gynigion i'r newidiadau yn 

ysgolion Allensbank ac Ysgol Mynydd Bychan. 

Mae'n amlwg bod angen newidiadau i strwythur y ddarpariaeth addysg yn ardal Cathays 

oherwydd yr anghydbwysedd rhwng y lleoedd sydd ar gael a'r galw sy'n dod o’r gymuned. 

Mae'r ffigurau a gyflwynir yn eich dogfen ymgynghori yn dangos yn glir bod angen mwy o 

leoedd cyfrwng Cymraeg a llai o gapasiti o ran lleoedd cyfrwng Saesneg. Am y rheswm hwn 

rydym yn cefnogi eich cynigion i gynyddu capasiti Ysgol Mynydd Bychan i 1.5DM o fis Medi 

2022, ac mae'n ymddangos yn rhesymegol lleoli'r lleoedd hyn yn yr adeilad ysgol agosaf at 

Ysgol Mynydd Bychan sydd â lle, yn yr achos hwn ar safle Ysgol Gynradd Allensbank. 

Mae'r ffigurau a amlinellir yn y ddogfen ymgynghori yn dangos bod mwy o lefydd na sydd o 

alw am leoedd cyfrwng Saesneg ar draws Cathays ar hyn o bryd a’r amcanestyniad yn 

darogan gostyngiad parhaus oherwydd cyfradd genedigaethau is yn yr ardal. Mae’n bosibl y 

teimlid bod y cynnig i leihau capasiti Ysgol Gynradd Allensbank i 1DM yn gam negyddol i 

gymuned yr ysgol, ond mae capasiti arfaethedig newydd Ysgol Gynradd Allensbank (210 o 

leoedd) yn uwch na nifer y plant sydd ar y gofrestr yn yr ysgol ym mis Ionawr 2020 (185). 

Hyderwn na fydd y capasiti newydd arfaethedig yn cael effaith andwyol ar weithrediadau 

presennol yr ysgol o ddydd i ddydd ac yng nghyd-destun y rhesymu hwn, rydym yn cefnogi'r 

cynnig i leihau  

capasiti Ysgol Gynradd Allensbank i 1DM o fis Medi 2022. 

Mae'r darlun tymor hwy o’r ddarpariaeth addysg yn Cathays yn rhywbeth y mae angen ei 

ystyried a’i gynllunio’n ofalus 

, ac rydym yn falch bod y cwestiynau hyn yn cael eu codi fel rhan o'r ymgynghoriad hwn. 

Mae'r ysgolion yn Cathays yn gwasanaethu cymuned amrywiol ac mae'n hanfodol bwysig 

bod darpariaeth addysgol yn y dyfodol nid yn unig yn adlewyrchu'r angen hwn, ond hefyd yn 

http://www.stmonicasschool.co.uk/


adlewyrchu cryfderau'r ysgolion unigol sy'n cyfuno i gyflawni’r ddarpariaeth. Mae'r ddogfen 

ymgynghori yn diffinio tair elfen o ddarpariaeth addysgol yn Cathays: y gymuned cyfrwng 

Saesneg, y gymuned cyfrwng Cymraeg, a ffydd cyfrwng Saesneg (mewn dau gategori ar 

wahân, sef yr Eglwys yng Nghymru, a'r Eglwys Gatholig). Dylid cydnabod gwaith yr ysgol 

annibynnol, Ysgol Gynradd Fwslemaidd Caerdydd, hefyd fel rhan o'r ddarpariaeth 

gyffredinol, er nad yw'n cael ei chefnogi'n ariannol gan 

yr Awdurdod Lleol. 

Mae'r galw am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg nid yn unig yn cael ei yrru gan y gymuned 

leol, ond hefyd gan strategaeth Cymraeg 2050. Fel yr amlinellir yn y ddogfen ymgynghori, 

dylid disgwyl mai dim ond tyfu wnaiff y galw tymor hwy am leoedd cyfrwng Cymraeg 

oherwydd hyn ac felly bydd angen sicrhau bod mwy o leoedd cyfrwng Cymraeg ar gael. 

Mae darpariaeth gymunedol cyfrwng Saesneg yn bwysig i'r teuluoedd nad ydynt eisiau 

anfon eu plant i ysgol ffydd. Fel y cydnabûm yn gynharach yn y llythyr hwn, mae'r ddogfen 

ymgynghori yn cyflwyno gostyngiad yn y gyfradd genedigaethau yn ardal Cathays, ac ni all 

hyn ond arwain at y casgliad y dylid lleihau lleoedd cyfrwng Saesneg yn y tymor hir er mwyn 

cael addysg lefel uchel i blant sy'n perthyn i'r maes hwn.  

Mae darpariaeth ffydd cyfrwng Saesneg yn unigryw o ran ei sylfaen a'i chyflwyniad. Er nad 

ydw i’n gyfarwydd â manylion Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff, gallaf siarad â'r 

wybodaeth bod awyrgylch cymunedol a theuluol unigryw yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 

Nghymru’r Santes Fonica. Ar y cyfan, y rheswm yw bod sylfeini'r ysgol yn yr eglwys - i bob 

pwrpas, estyniad o genhadaeth yr eglwys yw’r ysgol, sydd ei hun yn gymuned ac yn deulu. 

Mae hefyd yn ceisio gwasanaethu cymuned leol Cathays ac yn aml mae'n ddewis gan lawer 

o deuluoedd nad ydynt yn aelodau o'r eglwys yn Cathays ond sy’n dymuno i'w plant gael eu 

haddysg mewn amgylchedd ffydd. Gyda’r dymuniad bod pob plentyn yn cael y cyfle i 

ddisgleirio, mae'r ysgol yn cyflawni'n dda gyda phlant o bob cefndir ac yn enwedig y rhai sy’n 

gysylltiedig â Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy, disgyblion sy'n cael Prydau Ysgol am Ddim, a 

disgyblion Saesneg fel Iaith Ychwanegol, gyda chanran uwch o'r plant hynny nag sydd yn 

ysgolion eraill Cathays. Er nad yw ffigurau symudedd disgyblion yn cael eu cyflwyno fel rhan 

o'r ymgynghoriad, mae dadansoddiad data mewnol yn dangos llwyddiant mawr gyda 

disgyblion sydd â hawl i gael addysg ond, am lawer o resymau amrywiol, na allant ond bod 

yn yr ysgol am gyfnod byrrach. 

Mae'r diffyg darpariaeth feithrin yn Ysgol y Santes Fonica yn rhywbeth y teimlwn sydd wedi 

llesteirio ein gallu i wasanaethu'r gymuned leol, a'r rhai sy'n dewis addysg ffydd ar gyfer eu 

plant. Mae'r diffyg hwn yn deillio o gyfyngiadau’r safle ac adeiladau'r ysgol, nad ydynt yn 

cynnig digon o le dan do nac awyr agored i anghenion yr ysgol. Er nad oes data caled i 

gefnogi hyn nawr, yn anecdotaidd mae teuluoedd sydd eisiau anfon eu plant i ysgol yr 

Eglwys yng Nghymru yn Cathays, ond sydd hefyd eisiau eu hanfon i feithrinfa. Oherwydd 

diffyg meithrinfa yn Ysgol y Santes Fonica mae gan y teuluoedd hyn un o ddau ddewis: 

anfon eu plant i feithrinfeydd eraill yn yr ardal ac, oherwydd y berthynas a ffurfir, cadw eu 

plant yn yr  

ysgolion hynny ar gyfer eu haddysg gynradd, neu beidio ag anfon eu plant i feithrinfa o gwbl. 

Bydd gallu cynnig dewis meithrinfa'r Eglwys yng Nghymru i deuluoedd yn Cathays yn rhoi 

cyfle i blant a fyddai'n ffynnu mewn addysg ffydd gael mynediad ati mewn oedran meithrin, 

gan roi manteision profiad meithrin iddynt. 

Yn y cyd-destun hwn, croesawn gwestiynu’r defnydd gorau o safleoedd ysgol yn Cathays yn 

y tymor hwy. Gan dybio y bydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn cael ei hehangu ymhellach 

yn y blynyddoedd i ddod, nid yw'n gwneud synnwyr rhannu Ysgol Mynydd Bychan ar draws 

dau safle. Yn hytrach, dylai fod ar un safle, naill ai safle Allensbank neu’r safle sy’n cael ei 



rannu gan Ysgol Gladstone / Santes Fonica. Byddai hyn yn arwain nid yn unig at addysg fwy 

cyson i'r disgyblion na phe caed yr ysgol ei rhannu ar draws dau safle, ond byddai mwy o 

effeithlonrwydd gweithredol ac ariannol i'r ysgol hefyd. 

O ran darpariaeth gymunedol cyfrwng Saesneg, Ysgol Gynradd Albany yw'r ysgol gynradd 

fwyaf yn ardal Cathays ar hyn o bryd ac mae ei safle presennol yn addas ar ei chyfer. Y tu 

allan i hyn, gellid cynnig lle ar gyfer y galw cyfunol am ddarpariaeth gymunedol cyfrwng 

Saesneg a amcenir a fydd dros ben yn y tymor hwy ar un safle 2DM, naill ai safle Ysgol 

Allensbank neu’r safle sy’n cael ei rannu gan Ysgol Gladstone / Santes Fonica.  Mae 

goblygiadau hyn yn sylweddol, ond er mwyn adlewyrchu'r duedd o’r galw yn gostwng yn y 

dyfodol, rydym yn cefnogi ystyried yr opsiwn hwn ymhellach. 

Pe bai Ysgol Santes Fonica yn gallu cynnig meithrinfa’r Eglwys yng Nghymru i'r gymuned 

leol, byddai angen, fel yr amlinellir uchod, safle mwy na'r un presennol arni. Gellid cyflawni 

hyn mewn nifer o ffyrdd, ac un ohonynt yw defnyddio safle presennol Ysgol Mynydd Bychan, 

pe baent yn adleoli i un safle i ddarparu ar gyfer twf parhaus. Unwaith eto, byddem yn 

cefnogi ystyried hyn ymhellach, ynghyd ag unrhyw opsiynau eraill. 

Mae’r categorïau cyflwr adeiladau ysgol yn dangos bod angen cynnal a chadw a buddsoddi 

parhaus ar holl adeiladau ysgol ardal Cathays. Y realiti yw bod rhai o'r adeiladau hyn yn rhai 

rhestredig Gradd 2 (gan gynnwys Santes Fonica) ac felly mae angen cyllid sylweddol arnynt 

i'w cadw'n ddiogel ar gyfer y plant sy'n cael eu haddysgu ynddynt. Mae hyn yn anffodus ond 

gan nad oes unrhyw safleoedd eraill ar gael yn ardal Cathays rhaid gwneud y buddsoddiad 

hwn er mwyn bodloni gofynion yr holl ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg. 

 

Credwn fod gan Ysgol y Santes Fonica rôl unigryw ac arwyddocaol i'w chwarae wrth 

ddarparu addysg yng nghymuned Cathays. Rydym yn awyddus i drafod, ystyried ac 

ymgynghori'n barhaus ar y newidiadau tymor hwy sydd wedi'u cyflwyno fel rhan o'r 

ymgynghoriad hwn. Rydym hefyd yn awyddus i gymryd rhan gynnar yn y trafodaethau hyn, 

gan wybod y bydd hyn yn arwain yn y pen draw at y canlyniad gorau ar gyfer y ddarpariaeth 

addysg yn Cathays. 

Yn gywir,  

 

Mark Smethurst 

Cadeirydd y Llywodraethwyr, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru’r Santes Fonica 

029 2023 3925 

www.stmonicasschool.co.uk  

 

 

 

 

 



Ysgol Gymraeg Glan Ceubal  

 

Ymateb Ymgynghoriad Mynydd Bychan gan Ysgol Gymraeg Glan Ceubal 

 

Dyddiad: 14 Mawrth 2021  

 

Annwyl Rosalie, 

Y llythyr hwn yw ateb Corff Llywodraethu Ysgol Gymraeg Glan Ceubal i'r cynigion sy'n cael 

eu cyflwyno i Gyngor Caerdydd ynghylch newidiadau a fydd yn cynyddu capasiti disgyblion 

Ysgol Mynydd Bychan. 

Lluniom ein hymateb: 

 Yn dilyn trafodaethau y mae ein cadeirydd llywodraethwyr a Lisa Mead (y Pennaeth) 

wedi'u cael gyda Michele Duddridge-Friedl a Brett Andrewartha o’r adran Cynllunio 

Trefniadaeth Ysgolion.   

 Yn unol â chyfarfod Teams, a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2021, rhwng ein corff 

llywodraethu llawn a Michele a Brett  

 Yn seiliedig ar lythyr ymateb gan y Cynghorydd Sarah Merry at y Cynghorydd 

Jennifer Burke-Davies, sy'n aelod o'n corff llywodraethu 

 Ac ar sail trafodaethau a gynhaliwyd mewn cyfarfodydd llywodraethwyr. 

Ein hymateb cyntaf. 

 Fel ysgol gynradd Gymraeg yn ardal Gabalfa, sy'n ffinio â'r Eglwys Newydd, Ystum 

Llandaf ac ardal ddeheuol y Mynydd Bychan, hoffem ddathlu'r ffaith bod angen 

cynyddu lleoedd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn yr ardal hon yng Nghaerdydd.   

 Bydd capasiti ychwanegol o 123 o ddisgyblion yn Ysgol Mynydd Bychan yn sicrhau 

bod ganddi ddyfodol hirdymor fel canolfan i addysg Gymraeg yng Nghaerdydd.   

 Rydym yn sylweddoli y bydd y cynnydd hwn yn y niferoedd yn caniatáu i ddisgyblion 

sydd â brodyr a chwiorydd yn yr ysgol fynychu'r ysgol ac, er ein bod yn gweld hyn fel 

cam cadarnhaol, o ran darlun ehangach addysg Gymraeg yn ein dinas mae'n peri 

pryder sylweddol i ni ynglŷn â'n lle ni yng nghynlluniau’r awdurdod lleol ar gyfer yr 

ardal a'r dyfodol. 

 

Safbwynt Hanesyddol. 

 Agorwyd Ysgol Glan Ceubal yn 2011 gyda chorff llywodraethu dros dro.  Fe'i 

sefydlwyd i ddechrau fel ysgol un dosbarth i fynd i'r afael â'r gorlif o’r ysgolion 

Cymraeg eraill ac angen rhieni yn ardal Gabalfa i gael addysg Gymraeg i'w plant. 



 Rhoddodd hefyd gyfle i'r awdurdod lleol ddarparu ar gyfer gorlif disgyblion mewn 

ysgolion cyfrwng Cymraeg eraill yn ardaloedd cyfagos Caerdydd a darparu addysg ar 

eu cyfer. 

 Er na ddyrannwyd dalgylch ffurfiol i'r ysgol tan 2015, mae nifer y disgyblion sy'n 

mynychu Ysgol Glan Ceubal wedi cynyddu bob blwyddyn, ar wahân i'r flwyddyn pan 

fu gostyngiad yn y gyfradd genedigaethau drwy Gaerdydd gyfan.  

 Ym mlynyddoedd cynnar yr ysgol, roedd Glan Ceubal mewn tair ystafell ddosbarth 

symudol, ac roedd dwy ystafell ddosbarth arall a swyddfa yn Ysgol Gynradd Gabalfa. 

 Bryd hynny, nid oedd gan Glan Ceubal bennaeth a phennaeth gweithredol rhan 

amser oedd yn ei rheoli, a oedd yn yr ysgol naill ai un neu dri diwrnod yr wythnos. 

 Ein gradd gyda Chyd-gonsortiwm Canolbarth y De ac Adran Addysg yr Awdurdod 

Lleol (ALl) oedd 4D Coch.  

 Yn 2015 penodwyd Lisa Mead yn bennaeth. Drwy ei gwaith anhygoel hi a gwaith y 

staff a'r llywodraethwyr, cawsom radd 1B o fewn deuddeng mis. A chawsom 

ganmoliaeth gan y Consortiwm ac Adran Addysg yr ALl am ansawdd yr addysgu a'r 

dysgu yn yr ysgol. 

 Dros y ddwy flynedd nesaf, cynyddodd ein niferoedd, a dyrannodd yr awdurdod lleol 

ddosbarth meithrin i ni, a fu mor llwyddiannus fel ei fod wedi ehangu i gynnal 

sesiynau ysgol y bore a'r prynhawn. 

 Oherwydd hyder yr Adran Addysg yn ein dyfodol ac ansawdd y ddarpariaeth 

addysgol a ddarparwn, symudom i adeilad ysgol newydd yn 2018.  Mae'r adeilad 

gwerth £8.5 miliwn hwn yn gartref i YGGC ac Ysgol Gynradd Gabalfa, ac mae gan y 

ddwy ysgol y cyfleusterau diweddaraf ar gyfer addysgu a dysgu a meysydd 

chwaraeon a mannau awyr agored ardderchog ar gyfer gweithgareddau dysgu. 

 Yn ystod pandemig Covid dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn ganolfan 

Hwb ar gyfer addysg Gymraeg a rhywfaint o addysg gynradd ar gyfer yr ardal hon yng 

Nghaerdydd, gan ennill cryn ganmoliaeth gan staff a rhieni y byddai eu plant fel arfer 

yn mynychu'r ysgolion eraill.  

 Felly, roeddem yn credu bod ein dyfodol yn ddiogel ac y gallem barhau â'n 

datblygiad fel ysgol. 

 

Ein Pryderon. 

 Gan ein bod wedi bodoli am nifer o flynyddoedd heb ddalgylch swyddogol, pan 

ddyrannwyd dalgylch i ni gwelsom mai dim ond ystâd Gabalfa a Ystum Taf hyd at 

Hilton Place oedd ynddo. Roedd yr ardal hon yn cynnwys llawer o gaeau a pharcdir 

yn ffinio ag Afon Taf tuag at ganol y ddinas.   

 Hoffem bwysleisio bod yr ardaloedd parcdir hyn yn cynnig ardaloedd hamdden a 

natur i'r ddinas, felly nid ein bwriad yw awgrymu eu bod yn cael eu dynodi ar gyfer 

unrhyw ddatblygiadau tai yn y dyfodol.  

 Dywedodd swyddogion Cynllun Treftadaeth Ysgolion wrthym nad yw dalgylchoedd 

ysgolion yn seiliedig ar ardaloedd daearyddol yn unig ond eu bod yn defnyddio 

fformwla fwy cymhleth yn ymwneud â thai/nifer y plant sydd mewn oedran ysgol.   



 Mae hyn wedi rhoi nifer cyfyngedig o aelwydydd i ni i ffurfio nifer derbyn yr ysgol. Yn 

yr ardal ddaearyddol fach hon, hyn a hyn o deuluoedd a oedd yn dymuno ac yn 

dewis addysg Cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant.  

 Mae ein dalgylch hefyd yr un â dalgylch Ysgol Gynradd Gabalfa, ac mae’r 

ddemograffeg yn ffafrio addysg cyfrwng Saesneg i raddau helaeth. 

 Ym mlwyddyn academaidd 2019, roedd yr holl ddisgyblion yn ein dalgylch a oedd am 

gael addysg Gymraeg ar gofrestr ein hysgol.  Dim ond 13 disgybl oedd hyn. Bu'n rhaid 

i ni ddiwygio'r gyllideb a gwneud toriadau staffio, hyd yn oed ar ôl cael pecyn ariannu 

gan yr Awdurdod Lleol. 

Y rhesymau na allwn gynyddu ein niferoedd yw: 

 Rydym yng nghanol dalgylchoedd Mynydd Bychan sydd tua’r gogledd-ddwyrain, 

Ysgol Melin Gruffydd tua’r gogledd ac Ysgol Pencae tua’r gorllewin.  

 Mae'r rhain yn ysgolion sydd wedi hen ennill eu plwyf ac mae ganddynt enw da iawn 

ac felly bu'n rhaid i ni weithio'n galed i berswadio rhieni i nodi Ysgol Gymraeg Glan 

Ceubal fel dewis cyntaf ar gyfer addysg eu plant.  Rydym wedi gweld newid yn 

agwedd rhieni ac rydym yn cael ein dewis yn fwyfwy fel ail ddewis gan nifer 

sylweddol o deuluoedd.   

 Fodd bynnag, efallai na chaiff newidiadau bach yn ein niferoedd derbyn ni fawr ddim 

effaith ar gyfer ysgolion eraill os o gwbl, na'r addysg y gallant ei darparu; ond i ni 

mae'r effaith yn sylweddol.   

 

Nifer y Disgyblion a'n cyllideb. 

 Gwyddom y bydd unrhyw ostyngiad yn nifer ein disgyblion yn effeithio ar sylfaen ein 

cyllideb a'n sicrwydd ariannol. 

  Mae'r gymhareb disgyblion i'r fformiwla ariannu a ddefnyddia’r Awdurdod Lleol yn 

golygu ar hyn o bryd y gall ein dosbarthiadau llai ar draws yr ysgol arwain at £75,000 

y flwyddyn yn llai yn ein cyllideb.  

 Mae hyn yn effeithio nid yn unig ar ein gallu i gynnig darpariaeth addysgol ar gyfer yr 

ysgol yn y dyfodol, ond mae hefyd yn effeithio ar addysg ein disgyblion presennol. 

 

 Bydd gostyngiad yn ein cyllideb yn golygu: 

a) Llai o arian ar gyfer llyfrau ac offer chwarae. 

b) Cyfyngiadau ar ddarparu dodrefn a chyfleusterau chwarae allanol. 

c) Cyfyngiad ar brynu technoleg newydd, a fydd yn rhoi ein disgyblion o dan 

anfantais. 

d) Bydd angen lleihau nifer y swyddi cynorthwyydd addysgu er mwyn 

cydymffurfio â chyfyngiadau'r gyllideb, a bydd hyn yn effeithio'n fawr 

unwaith eto ar y cymorth y gallwn ei ddarparu i'n disgyblion. 

e) Os cawn ein lleihau i strwythur staffio sylfaenol, ni fydd llawer o gyfle i staff 

presennol fynychu cyrsiau a fydd o fudd i'r disgyblion yn y pen draw. 



f) Mae unrhyw doriad staff canlyniadol yn arwain at sefyllfa lle gallwn golli staff 

profiadol a aiff i ysgolion eraill os na allwn ddarparu cyfleoedd datblygu gyrfa 

iddynt. 

 

 Er bod gostyngiad yn ein niferoedd ar y gofrestr yn golygu cyllideb lai a’r canlyniadau 

amlwg, mae gennym bryder arall. 

 Er y gall rhai rhieni weld manteision i'w plant o ragor o addysgu unigol mewn 

dosbarthiadau bach, mae maint dosbarthiadau bach yn effeithio ar ddata 

perfformiad yr ysgol.  

 Mae hon yn ffaith a gaiff ei hanwybyddu'n aml. 

 Er enghraifft: Mewn ysgol gyda dosbarth o dros 30 o ddisgyblion yn eu blynyddoedd 

asesu, pe bai tri disgybl yn tan-berfformio byddai hyn yn effeithio ar y data rhifiadol 

fel gostyngiad gan 1% yn yr ystadegau data perfformiad ar gyfer y flwyddyn honno. 

Bydd y data perfformiad hwn yn cael ei weld gan y Consortiwm, gan yr Awdurdod 

Lleol a gan Estyn, a fydd yn ystyried y newidiadau hyn fel amrywiadau arferol. 

  I ni, neu i unrhyw ysgol arall gyda dosbarthiadau o rhwng deg a phymtheng disgybl, 

mae tri disgybl yn tanberfformio ac nad ydynt yn cyrraedd y meini prawf safonau 

penodol, yn golygu gostyngiad gan 13% i 15%.   

 Gwyddom o brofiad fod adolygiad cychwynnol ar y gostyngiad data hwn yn arwain at 

ragdybiaethau ein bod yn ysgol sy'n methu, ac o ganlyniad caiff y pennaeth a 

chadeirydd y llywodraethwyr eu galw i gyfarfod Adolygu Perfformiad gydag uwch 

staff yn y Consortiwm i esbonio’r gostyngiad yn lefel cyrhaeddiad disgyblion y 

flwyddyn honno.  

 Yn y cyfarfod hwn, gallwn egluro'r rhesymau pam na chyrhaeddodd y tri disgybl 

perthnasol y radd darged a osodwyd.  Nid yw data graddau crai yn dangos 

problemau sydd gan ddisgybl, naill ai'n addysgol, yn gymdeithasol nac yn y teulu.  

Ond ar y graddau hyn y mae perfformiad yr ysgol yn seiliedig. Mae niferoedd 

disgyblion yn bwysig i ni. 

 

Dalgylchoedd Presennol.  

 O gymharu â'r ysgolion eraill sy'n ffinio â ni mae ein dalgylch yn fach iawn, nid yn 

unig fel ardal ddaearyddol ond hefyd o ran nifer y disgyblion sydd ynddo.  Os 

ystyriwn ddalgylchoedd Ysgolion Pencae a Mynydd Bychan, sydd ill dwy’n ysgolion 

un dosbarth mynediad fel Glan Ceubal, maent yn llawer mwy, gyda llawer mwy o 

ddosbarthiad tai, ac nid ydynt yn cwmpasu Parc Bute. Yn y cyfarfod gyda swyddogion 

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion, dangoswyd map i ni, yn seiliedig ar ddiagram o 

ardaloedd â dotiau drosto yn cynrychioli disgyblion sy'n mynychu'r ysgol Gymraeg 

leol.  Roedd gan Ysgol Mynydd Bychan broffil yn dangos mwy o ddisgyblion na ni, o 

fewn ardal fach, briodol amrywiol.  Tua'r gogledd roedd Melin Gruffydd, yr oedd ei 

hardal ddaearyddol a'i niferoedd efallai 300% yn fwy na ni. Mae'r Cynghorydd Burke-

Davies wedi dadlau y gellid ailddiffinio'r dalgylchoedd hyn er mwyn sicrhau 

dosbarthiad mwy cyfartal o niferoedd disgyblion.   

 Mae ein corff llywodraethu'n gwerthfawrogi bod cynllunio dalgylchoedd yn broses 

anodd, sy'n cynnwys dealltwriaeth o ddosbarthiad tai, ystadegau’r cyfrifiad, proffilio 



grwpiau oedran, cynlluniau datblygu adeiladau newydd, a gydbwysir yn erbyn 

cyfleusterau presennol yr ysgol, ond gwyddom hefyd fod gan Ysgol Mynydd Bychan 

ac Ysgol Melin Gruffydd fwy o rieni sydd eisiau anfon eu plant iddynt nag y gallant eu 

derbyn. 

 Os yw'r Awdurdod Lleol yn penderfynu cynnal a diogelu'r disgyblion sy'n cael eu 

derbyn ar gyfer ysgol A ac ehangu'r niferoedd sy'n cael eu derbyn ar gyfer ysgol B, 

yna mae’n anorfod bod y camau hyn yn effeithio’n negyddol ar ysgol C os nad yw ei 

sylfaen mor ddiogel â'r ddwy ysgol arall. 

 Gwyddom nad oes gan Ysgol Mynydd Bychan nac yn enwedig Ysgol Melin Gruffydd 

ddigon o leoedd i blant y teuluoedd sy'n dymuno iddynt fynychu'r ysgolion.  Rydym 

wedi elwa o hyn yn y gorffennol drwy dderbyn rhai o'r disgyblion dros ben. Ond nid 

yw hyn yn rhoi sicrwydd cynlluniedig i ni. Bob blwyddyn mae'r pennaeth a'r 

llywodraethwyr yn edrych ar y ffigurau cychwynnol ar gyfer rhieni sy'n dewis Glan 

Ceubal gydag anesmwythder. Rydym yn awyddus i wybod a fyddwn yn ddewis cyntaf 

gan ddigon o rieni er mwyn gallu cynllunio ar gyfer datblygu yn y flwyddyn nesaf neu 

a fydd hi’n flwyddyn heb gynnydd neu hyd yn oed yn flwyddyn o doriadau yn ein 

darpariaeth a chyfleusterau addysgol. A fydd angen i ni gynllunio ar gyfer toriadau 

staffio a chyfuno dosbarthiadau? Er ein bod yn sylweddoli bod pob ysgol a chorff 

llywodraethu yn gwneud hyn, gwyddom o brofiad fod yr ysgolion sydd â 

dalgylchoedd cyfyngedig dan gymaint mwy o straen ychwanegol ar hyn o bryd.  

 Rydym yn pryderu'n fawr y bydd y lleoedd ychwanegol i ddisgyblion yn Ysgol Mynydd 

Bychan yn cael effaith andwyol hirdymor ar nifer ein disgyblion a'n hyfywedd 

hirdymor. 

 

Canfyddiad rhieni. 

 Mae gostyngiad yn nifer y disgyblion, toriadau mewn cyllid ysgolion a cholli staff yn 

dod yn gylch.   

 Mae gostyngiad yn nifer y disgyblion, cyllid a staffio yn atal yr ysgol rhag datblygu o 

ran addysg a diwylliant. Os nad ydym yn datblygu, bydd Estyn yn pryderu.  Mae 

pryderon Estyn a'r Consortiwm yn creu pwysau pryder ymhlith rhieni, yn enwedig y 

rhieni sy'n ystyried anfon eu plant atom.  Felly, mae’n bosibl y penderfynant anfon 

eu plant i'r ysgolion eraill cyfagos a gall ein dyfodol fod yn annichonadwy. 

 Gwaethygir natur gylchol y broses hon gan ei bod yn tarddu o fethiant systemig i 

fynd i'r afael â phob mater sy'n ymwneud â darparu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr 

ardal hon yng Nghaerdydd a’i drafod, yn hytrach na dim ond datrys pob problem un 

ar y tro.    

 Rydym wedi bod yn gofyn am drafodaethau ystyrlon ynghylch ein dalgylch ers tair 

blynedd.  Dywedwyd wrthym y byddai trafodaethau ledled Caerdydd yn cael eu 

cynnal.  Cawsom e-bost yn dweud wrthym am y cynigion ar gyfer Mynydd Bychan ac 

y caem ymuno â'r broses ymgynghori. Yna, pan gafodd y cadeirydd a'r pennaeth 

gyfarfod â swyddogion Cynllun Treftadaeth Ysgolion, dywedwyd wrthynt fod yr holl 

drafodaethau cynnar hyn yn gyfrinachol ac yn fwy arwyddocaol nad allai unrhyw 

gynigion ynghylch newid ein dalgylch ni i liniaru unrhyw effeithiau newid yn Ysgol 



Mynydd Bychan ddigwydd oherwydd ein bod wedi colli ein cyfle ac na fyddai cyfle 

eto i gynnig newidiadau am ddwy flynedd. 

 Efallai na fydd cynyddu nifer derbyn Mynydd Bychan yn cael unrhyw effaith hirdymor 

ar ein hysgol. Fodd bynnag, bydd gwneud hynny a pheidio â mynd i'r afael â'r 

problemau a achosir gan y dalgylch cyfyngedig sydd gennym ni ar hyn o bryd yn 

effeithio'n fawr arnom. 

 Ni chysylltodd aelodau o Dîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion â'n corff llywodraethu 

o gwbl i drafod ein pryderon am ein dalgylch a'n dyfodol gyda ni.   Maent wedi 

dweud, fel rhan o'r broses ymgynghori hon: 

 A. Bod gennym blant sy’n mynd i ysgolion Cymraeg eraill a allai ddod atom ni.  Mewn 

gwirionedd, dim ond pum disgybl ydy’r rhain, ac mae pedwar ohonynt yn mynd i'r 

ysgolion eraill oherwydd bod eu brodyr a'u chwiorydd yn mynd yno a’r llall 

oherwydd bod ei fam yn gweithio yn yr ysgol arall. 

 b. Dywedodd yr Adran Cynllunio Treftadaeth Ysgolion wrthym fod yn rhaid i ni 

hyrwyddo ein hunain yn fwy fel ysgol. Mae’r holl ddisgyblion sydd eisiau addysg 

Gymraeg yn ein dalgylch presennol eisoes ar ein cofrestr. (Ac eithrio'r achosion 

rydym eisoes wedi eu nodi ym mhwynt A.) Rydym yn hyrwyddo'r ysgol drwy grŵp 

rhieni ac athrawon gweithgar iawn sy'n gwneud gwaith cymunedol yn rheolaidd yn 

Gabalfa ac yng Ngogledd Llandaf. Maent yn hyrwyddo'r ysgol ar y cyfryngau 

cymdeithasol yn gadarnhaol ac mae ganddynt ddilyniant cryf.  

 C. Gwyddom fod Caerdydd yn hyrwyddo'r Gymraeg drwy fentrau o fewn y ddinas ac 

y bydd angen mwy o addysg Gymraeg yn ein hardal heb os nac oni bai. Ond mae 

hwnnw'n ddyfodol hirdymor, mae ein dyfodol canolraddol yn peri pryder mawr i ni. 

Pan ddaw’r adeg pan fo angen am ddarpariaeth addysg Gymraeg ehangach yn y 

ddinas, efallai na fyddwn yn bodoli fel ysgol i'w darparu. 

 Dywedwyd wrthym y gellid ystyried ein dalgylch ac ailstrwythuro posibl ymhen dwy 

flynedd ar y cynharaf.  

 

Beth mae arnom ei angen? 

 Sgwrs lawn a gonest gyda'r Awdurdod Lleol i’n sicrhau bod gennym ddyfodol a bod 

cynllun/gweledigaeth hirdymor, nid yn unig i Ysgol Glan Ceubal ond hefyd i bob ysgol 

Gymraeg ar draws y ddinas.   

 Er ein bod yn llwyr gefnogol o’r cynnig i gynyddu lleoedd addysg Gymraeg, rhaid 

deall bod angen cefnogi ysgolion presennol, fel ein hysgol ni, lle mae niferoedd llai ar 

y gofrestr. 

 Dealltwriaeth o’r angen i’n cefnogi yn ystod y blynyddoedd nesaf ac ymrwymiad i 

wneud hynny.   

 Cefnogaeth gan yr Awdurdod Lleol i sicrhau y byddwn yn gallu parhau â datblygiad 

addysgol yr ysgol.   

 Cymorth ariannol i sicrhau hyfywedd yr ysgol dros y blynyddoedd nesaf.     

 Yn y pen draw, mae angen i'r Awdurdod Lleol gynnal yr hyn a ystyriwn yn 

ailddosbarthiad tecach o'r dalgylchoedd o'n cwmpas, fel y gallwn gael y cyfle i dyfu 

fel ysgol. 



 

Rwy'n ymwybodol iawn bod ein hymateb yn canolbwyntio ar y problemau i’n hysgol ni a 

fyddai’n deillio o’r cynnydd arfaethedig yn Ysgol Mynydd Bychan i un dosbarth mynediad a 

hanner.   

Felly, hoffwn ailadrodd bod cynnydd o'r fath yn dda i'r ddarpariaeth Gymraeg yng 

Nghaerdydd, ond i ni, gall gostio’n fawr. 

 

Ar ran y corff llywodraethu, 

David Saunders 

David Saunders 

Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Glan Ceubal. 

  



RhAG 

Ysgolion yr 21ain Ganrif  

Dogfen Ymgynghori  

LLEOEDD YSGOL GYNRADD I WASANAETHU CATHAYS A RHANNAU O 

GABALFA, Y MYNYDD BYCHAN, YSTUM TAF A PHLASNEWYDD Cyngor 

Caerdydd 

 

1. Mudiad yw Rhieni dros Addysg Gymraeg sy’n cynrychioli rhieni sydd â phlant 

mewn ysgolion Cymraeg a rhai sydd am weld twf addysg Gymraeg. Nod RhAG 

fel mudiad yw cefnogi datblygiad addysg Gymraeg ledled Cymru. Mae RhAG 

yn credu, fel y gwna Llywodraeth Cymru, mai ysgolion Cymraeg yw’r model 

ysgol gorau o ran rhoi sgiliau llawn mewn dwy iaith i bob disgybl.  

 

2. Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfle i ymateb i’r ymgynghoriad dan sylw. Hyderwn y 

rhowch sylw dyladwy i’r ymateb canlynol. Bydd y sylwadau hyn yn ymdrin ag 

addysg Gymraeg, sef ein prif ddiddordeb fel mudiad.  

Sylwadau cyffredinol  

3. Rydym yn croesawu’r ffaith bod Cyngor Caerdydd yn ymateb o’r diwedd i’r twf 

sylweddol yn y galw am addysg Gymraeg yn ardal canol Caerdydd a’r 

gwasgedd cynyddol ar leoedd yn Ysgol Mynydd Bychan (YMB) a welwyd dros y 

blynyddoedd diwethaf.  

 

4. Gwyddom fod YMB yn gweithredu dros gapasiti ers cryn amser. Er bod yr ysgol 

yn derbyn hyd at 30 o ddisgyblion yn flynyddol, capasiti’r ysgol ar hyn o bryd yw 

192 o leoedd (18 lle yn llai na’r 210 lle ar gyfer ysgol 1DM). Mae cyfyngiadau’r 

safle yn golygu nad oes modd ehangu neu helaethu’r adeilad presennol. Yn 

naturiol mae sefyllfa o’r fath yn anghynaladwy. 

 
5. Mae’r gwasgedd ar leoedd yn YMB wedi bod yn hysbys ers cryn amser a 

chyrhaeddodd hyn ei anterth pan wrthodwyd lle i 15 o blant o fewn y dalgylch 

ym mis Medi 2020. Gwyddom am bedwar teulu yn byw yn y dalgylch, oedd 

wedi gwneud cais am le yn YMB, Y Wern ac ym Melin Gruffudd ar gyfer Medi 

2020 ac wedi eu gwrthod i’r tair ysgol. Mae ceisio lle mewn ysgol Gymraeg o 

fewn pellter rhesymol yn egwyddor a ddylai fod wrth galon polisi derbyn 

ysgolion y Sir ac nid yw ystyried bod cynnig lle mewn ysgol sydd wedi’i lleoli ar 

ochr arall y ddinas naill ai’n deg nac yn rhesymol. 

 
6. Rydym yn croesawu bwriad y Cyngor, yn dilyn ymgynghoriad yn gynnar yn 

2019, i leihau dalgylch YMB ac i drosglwyddo rhan ddeheuol ei dalgylch i 

ddalgylch Ysgol Hamadryad o fis Medi 2021. Bu RhAG yn pwyso am hyn byth 

ers sefydlu Ysgol Hamadryad. Bydd hyn yn tacluso’r dalgylch presennol ac yn 

osgoi creu unrhyw gamargraff i rieni yn ogystal â pheri unrhyw anfantais neu 

annhegwch iddynt fel rhan o’r broses dderbyn i ysgolion. 



 
7. Gwyddom mai plant yn byw ar gyfartaledd o 0.5 milltir (roedd hyn cyn lleied â 

0.3 milltir yn 2017) i YMB sydd ag unrhyw siawns gwirioneddol o gael lle yn yr 

ysgol. Mae sawl teulu sy’n byw ar gyrion y dalgylch wedi methu â chael lle dros 

y blynyddoedd diwethaf ac mae sawl teulu sy’n poeni am hynny yn awr wrth 

iddynt ddewis ysgolion dros y blynyddoedd nesaf. Felly oherwydd y  gwasgedd 

ar leoedd, mae’n hanfodol cydnabod bod dalgylch gwirioneddol yr ysgol yn 

llawer llai na’r dalgylch swyddogol sydd wedi’i bennu.  

 

8. Mae ymrwymiad Cyngor Caerdydd i ddatblygu ac ehangu addysg Gymraeg 

ledled y ddinas ac i gyflawni’r targedau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru er 

mwyn gwireddu strategaeth Cymraeg 2050 yn ganmoladwy iawn. 

 
9. Mae hyn hefyd yn gyson â’r disgwyliad bod ALlau bellach yn mynd ati i greu’r 

galw er mwyn cyfrannu at dargedau’r Llywodraeth o gael 40% o holl blant 

Cymru mewn addysg Gymraeg erbyn 2050 Y broses ymgynghori  

 
10. Mae RhAG wedi derbyn nifer o negeseuon ac wedi cael sawl sgwrs gyda rhieni 

sy’n pryderu ynghylch y cynnig sy’n cael ei gyflwyno fel rhan o’r ymgynghoriad 

dan sylw ac mae’n sylwadau yn adlewyrchu’r pryderon hynny.  

 
11. Mae’n ofid gennym ddeall gan sawl rhiant bod y profiad o fynychu’r cyfarfodydd 

ymgynghori wedi bod yn anfoddhaol iawn. Rydym yn derbyn bod amgylchiadau 

eithriadol y llynedd yn golygu bod ALlau wedi gorfod mynd ati i weithio mewn 

ffyrdd newydd ac i ddefnyddio technoleg ar raddfa na wnaethpwyd o’r blaen, ac 

yn hynny o beth rydym yn canmol y Sir am fynd ati i weithredu mewn ffyrdd 

blaengar.  

 
12. Serch hynny, nodwn fod trefn a strwythur y cyfarfodydd wedi bod yn lletchwith 

ac oherwydd hynny nad oedd modd i rieni holi cwestiynau wrth i’r cyfarfod fynd 

yn ei flaen, i holi cwestiynau dilynol a / neu herio datganiadau neu sylwadau a 

wnaed gan swyddogion yn ystod y cyfarfod. 

 
13. Mae hyn yn codi cwestiynau am ddiffygion yn y broses ymgynghori. Dylai’r 

cyfarfodydd hyn amcanu i ateb cwestiynau ac i gynnig gwybodaeth â allai 

dawelu unrhyw ofnau neu bryderon. Ofnwn bod y cyfarfodydd hyn wedi 

cyflawni’r gwrthwyneb ac wedi creu mwy fyth o ansicrwydd ymhlith rhieni. 

 
14. Ymhellach at hynny, cafodd un o’r cyfarfodydd, sef yr un a gynhaliwyd ar nos 

Fercher 3 Mawrth, ei hysbysebu fel cyfarfod a fyddai’n cael ei gynnal trwy 

gyfrwng y Gymraeg. Ond nid yw darparu recordiad o’r cyflwyniad trwy gyfrwng 

y Gymraeg a darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn golygu mai cyfarfod 

trwy gyfrwng y Gymraeg oedd hwnnw. 

 
15.  Nodwn na chafwyd ymddiheuriad neu eglurhad ystyrlon ar ddechrau’r cyfarfod 

i esbonio pam na fu hyn yn bosib.  

 



16. 16 Mae’n amlwg y dylai trefniadau fod wedi eu rhoi mewn lle i sicrhau bod 

siaradwr Cymraeg ar gael i gadeirio’r cyfarfod ac i hwyluso’r drafodaeth er 

mwyn caniatáu i’r swyddogion ateb cwestiynau.  

 
17. 17 Felly mae’n gwbl gamarweiniol i honni mai cyfarfod trwy gyfrwng y Gymraeg 

oedd hwn. Mae hefyd yn codi cwestiynau difrifol ynglyn â yw’r Cyngor wedi 4 

methu yn eu dyletswydd i gydymffurfio â rhai o Safonau’r Gymraeg mewn 

perthynas â’r cyfarfod dan sylw. Y cynnig 

 
18.  Nodwn bod Cyngor Caerdydd yn cynnig y canlynol: 

 Cynyddu nifer y lleoedd yn Ysgol Mynydd Bychan o 192 o leoedd i 315 o 

leoedd o fis Medi 2022.  

  Lleihau Ysgol Gynradd Allensbank o 315 o leoedd i 210 o leoedd, gan 

gadw’r ddarpariaeth feithrin ac ADY, o fis Medi 2022.  

 
19. Mae RhAG eisoes wedi galw am wneud defnydd o leoedd gweigion mewn 

ysgolion cyfagos fel datrysiad i’r cynnydd yn y galw am addysg Gymraeg yn yr 

ardal, ond i hynny fod yn gyson â’r drefn lwyddiannus sydd wedi’i mabwysiadu 

gan Gyngor Caerdydd dros y blynyddoedd diwethaf, sef trefn y dosbarthiadau 

cychwynnol.  

 
20. Yn sgil ymgynghori gyda rhieni’r ysgol, yn anffodus mae RhAG bellach o’r farn 

nad yw’n bosibl inni gefnogi’r cynnig yn ei ffurf bresennol. Nid ar chwarae bach 

y mae RhAG yn gwrthod cynnig sydd yn amcanu i gynyddu lleoedd cyfrwng 

Cymraeg ond teimlwn mai annoeth fyddai cefnogi cynnig sydd yn ein tyb ni yn 

brin o fanylion a sicrwydd yn y tymor hir. Nodwn isod y rhesymau sydd wedi 

arwain at fabwysiadu’r safbwynt hwnnw: 

 

a) Diffyg eglurder o ran ymrwymiad i dderbyn pob cais am le ym Medi 

2021  

Roedd RhAG ar ddeall (yn dilyn trafodaethau’r Fforwm Addysg Gymraeg) y 

byddai trefniadau dros dro yn cael eu gwneud ar gyfer Medi 2021 i letya pob 

disgybl a oedd yn gwneud cais am le yn YMB ar safle YMB. Ond rydym ar 

ddeall bod rhieni wedi cael eu hysbysu y byddai hynny bellach yn digwydd ar 

safle Ysgol Allensbank. Mae’r diffyg cysondeb hwn yn peri pryder ond hefyd 

yn rhagdybio canlyniad yr ymgynghoriad dan sylw. Un flaenoriaeth amlwg yw 

osgoi sefyllfa a welwyd y llynedd lle cafodd cynifer o blant eu gwrthod a’u colli 

o’r sector cyfrwng Cymraeg. Mae risg y gallai darpar rieni YMB beidio 

ymgeisio am leoedd yn yr ysgol oherwydd pryderon ynghylch trefniant safle a 

rennir. Gwelwyd hyn ym mhrofiad y blynyddoedd cynharaf wedi sefydlu Ysgol 

Glan Ceubal, sef methiant i egluro’n llawn i rieni beth oedd y cynnig ar gael 

iddynt a sut y byddai’r ddarpariaeth honno’n edrych yn y tymor byr ac yn y 

tymor hir. O ganlyniad i hynny cymerodd sawl blwyddyn i’r niferoedd godi ac 

i’r ysgol ddechrau ymsefydlu’n iawn.5 Ac felly mae’n hanfodol bod unrhyw 

gynnig yn cael ei egluro’n llawn i rieni gyda phwyslais na fydd y ddarpariaeth 

yn wannach neu’n llai cydradd â’r hyn a geir mewn unrhyw ysgol Gymraeg 

arall. Mae’n bryder cael ar ddeall bod rhagamcaniadau yn y galw am leoedd 



yn is na’r hyn a fu, gyda 32 o geisiadau ar gyfer 2021/22 a 34 ar gyfer 

2022/23. Os yw hyn yn gywir, yna mae’n awgrymu’n gryf bod diffyg 

gweithredu digon buan gan y Sir i ddatrys y sefyllfa wedi arwain at ostyngiad 

yn y niferoedd. Mae blynyddoedd o ddisgyblion yn cael eu gwrthod – a nifer 

o’r rhain o fewn y dalgylch – yn rhwym o gael effaith negyddol ar ddewisiadau 

rhieni. Mae hyn yn destun pryder i RhAG ac yn rhoi mwy o bwys nag erioed 

am weithredu ar fyrder i ganfod datrysiad ystyrlon i’r ardal.  

 

b) Goblygiadau ymarferol rhannu safle gydag ysgol cyfrwng Saesneg.  

Mae’r ymgynghoriad wedi amlygu diffyg dealltwriaeth gan y Sir o egwyddorion 

a nodweddion elfennol addysg drochi a’r broses o gaffael iaith. Rhaid deall 

bod cynnig sefydlu dosbarthiadau cyfrwng Cymraeg mewn ysgol sy’n 

gweithredu yn llwyr trwy gyfrwng y Saesneg yn cynnig heriau sylweddol a bod 

angen ymdrîn â hynny mewn ffordd sy’n arddangos sensitifrwydd ieithyddol. 

Ofnwn nad yw’r cynnig sydd gerbron, nac ychwaith y ffordd y mae’r Sir wedi 

ymdrîn â’r ymgynghoriad yn enwedig yn y cyfarfodydd ymgynghorol, wedi 

arddangos dealltwriaeth na gwerthfawrogiad o hynny ac heb leddfu gofidiau y 

byddai addysg drochi yn cael ei warchod. Mae’n bryder gennym gael ar ddeall 

bod awgrym wedi ei wneud yn ystod un o’r cyfarfodydd ymgynghori a roddodd 

yr argraff bod swyddogion yn credu y byddai’r cynnig yn ffordd o ‘Gymreigio’ 

Ysgol Allensbank. Ni chyflewyd i rieni sut byddai’r cynnig yn gweithredu yn 

ymarferol, gyda chanlyniad o ddiffyg hyder cyffredinol gan rieni o ran 

gwarchod yr addysg drochi ar y safle. Pwysleisiwn yn y ffordd cryfaf posib mai 

canfod datrysiad i wasgedd ar leoedd yn YMB trwy ehangu’r ddarpariaeth 

cyfrwng Cymraeg yn ardal canol Caerdydd a ddylai fod yn gyrru’r cynnig hwn, 

yn unol a meini prawf y cyllid sydd wedi’i ddyfarnu.  

 

c) Diffyg manylder ynghylch cynllun hir dymor 

 Ni fyddai rhannu’r ysgol dros ddau safle yn ddelfrydol o gwbl, o safbwynt y 

disgyblion na’r aelodau staff. Byddai hollti’r ysgol heb warant o ran amserlen i 

symud y tu hwnt i’r trefniant dros dro dan sylw yn annerbyniol. Byddai hynny’n 

achosi heriau ymarferol ond hefyd yn fygythiad gwirioneddol i ethos a 

hunaniaeth YMB. Ni ddylai unrhyw gynnig danseilio YMB, yr addysg rhagorol 

a’r profiadau gwych sy’n cael eu cynnig i’r disgyblion. Credwn y dylai’r Sir fod 

wedi cynnig amserlen gan nodi camau pendant o safbwynt y daith, gan 

ddechrau gyda’r trefniant dros dro, y cyfnod pontio hyd at ddatrysiad tymor 

hir. Ond yn hytrach, mae’r hyn sy’n cael ei gyflwyno yma yn llawer rhy llac a 

phenagored.6  

 

21. O ystyried hyn oll, credwn mai’r ateb tymor hir mwyaf synhwyrol - a fyddai’n 

diogelu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig sicrwydd i rieni - fyddai 

cyfnewid safle yn llawn rhwng YMB a safle ysgol arall sy'n bodoli eisoes yn yr 

ardal leol.  

 

22. Pe bai’r Sir yn penderfynu mai’r ateb a ffefrir yw cyfnewid uniongyrchol rhwng 

safleoedd presennol YMB ac Ysgol Gynradd Allensbank, yna cytunwn â 



safbwynt llywodraethwyr YMB y gallai hyn gael ei gyflawni mewn ffordd a fyddai 

(a) yn caniatáu i bob ysgol barhau i weithredu o un safle trwy gydol yr amser, a 

(b) yn sicrhau cyfleoedd i wella’r adeiladau yn sylweddol gan achosi’r lleiafswm 

posibl o aflonyddwch i'r ddwy ysgol. 

 

23. O wneud hynny, byddai’n hanfodol sicrhau bod y buddsoddiad angenrheidiol yn 

cael ei wneud i sicrhau bod cartref newydd YMB yn cynnig cyfleusterau sydd 

gyfystyr, os nad gwell, na’r safle presennol.  

 

24. Nodwn fod corff llywodraethu YMB wedi datgan eu parodrwydd i archwilio'r 

opsiynau hyn gyda'r Cyngor ac Ysgol Gynradd Allensbank.  

 

25. Ymhellach at hynny gwyddom fod llywodraethwyr YMB wedi nodi’n glir y byddai 

modd, er mwyn caniatáu amser i ganfod datrysiad parhaol mwy priodol, iddynt 

gwrdd â'r galw ychwanegol yn y tymor byr trwy gynyddu capasiti presennol 

YMB ar y safle presennol, trwy wneud addasiadau cymharol fach i’r adeilad.  

 

26. Rydym hefyd yn cytuno â safbwynt y rhieni y byddai adeilad ysgol a safle 

newydd a fyddai’n medru darparu a bodloni gofynion ysgol yn yr 21ain ganrif yn 

weledigaeth i’w chroesawu. Ategwn alwad llywodraethwyr YMB sef y dylid 

gwneud mwy o ymdrech i archwilio’r posibilrwydd y gallai hyn gael ei gyflawni 

ar safle presennol Ysgol Uwchradd Cathays, gan gymryd y bydd cynnig y 

Cyngor i adleoli Ysgol Uwchradd Cathays i safle ysgol newydd ar drac beicio 

cyfredol Maendy yn mynd yn ei flaen. 

 

27. Deallwn i’r Sir dderbyn cyllid o dan Grant Cyfalaf Addysg Gymraeg, 

Llywodraeth Cymru yn 2018 i fynd i’r afael â’r sefyllfa dan sylw, yn benodol i 

ehangu darpariaeth addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghanol Caerdydd 

gan 1DM.  

 

28. Rydym ar ddeall mai £3 miliwn oedd cyfanswm y grant hwnnw. Ond mae 

awgrym bellach fod y cyllid wedi crebachu i £1.8 miliwn. Byddem yn ddiolchgar 

pe bai modd cadarnhau a yw hynny’n wir ai peidio. Ac os felly, pam bod y swm 

bellach yn sylweddol is?  

 

29. Mae cwestiwn hefyd yn codi o safbwynt y gwariant sydd ei angen i weithredu 

unrhyw drefniant dros dro a’r cyllid a fydd ar ôl i wireddu’r datrysiad tymor hir 

sy’n angenrheidiol.  

 

Sylwadau i gloi 

30. Mae’n siomedig bod y ffordd y mae’r Sir wedi ymdrîn â’r ymgynghoriad wedi 

arwain at ddryswch ac ansicrwydd ymhlith rhieni, sy’n anffodus a dweud y lleiaf. 

Er mwyn ennyn hyder, mae’n hanfodol cario rhieni gyda chi ar hyd y daith, ond 

mae’n amheus a lwyddwyd i wneud hyn yma.  

 



31. Mae’n drueni na achubwyd ar y cyfle, drwy gyfrwng yr ymgynghoriad hwn, i 

gyflwyno datrysiad cadarn a oedd yn dangos gweledigaeth gref ar gyfer ehangu 

addysg Gymraeg yn ardal canol Caerdydd, ond ofnwn bod y cynllun yn ei ffurf 

bresennol yn disgyn yn brin o’r nod hwnnw.  

 

32. Byddem yn croesawu’r cyfle i gwrdd â swyddogion i ymhelaethu ar ein 

sylwadau  



Cymdeithas  

I’r rheini y bo’n berthnasol,  
 
Rydym yn ysgrifennu atoch mewn ymateb i’r ddogfen ymgynghori ynghylch 
darpariaeth addysg a llefydd ysgol yn Cathays, rhannau o Gabalfa, Mynydd Bychan, 
Ystum Taf a Phlasnewydd.  
 
Er fod y cynllun y mae’r Cyngor wedi ei gyflwyno yn ymddangos fel ei fod yn un sydd 
am weld ehangu addysg Gymraeg yn y ddinas ar bapur, o archwilio’r ddogfen ac o 
wrando ar swyddogion y Cyngor yn esbonio’r polisi, mae’n amlwg bellach nad dyma 
yw ei phwrpas. Yn hytrach, ymddengys mae ymgais yw hon i geisio ateb byr dymor 
i’r enghraifft ddiweddaraf o broblem sydd wedi wynebu addysg Gymraeg yn y ddinas 
ers degawdau; anallu y Cyngor i gynllunio’n strategol ar gyfer darpariaeth a thwf 
addysg Gymraeg yn y ddinas.  
 
Yn dilyn nifer o drafodaethau gyda rhieni, athrawon a llywodraethwyr rydym fel Cell 
wedi dod i’r casgliad fod y cynllun hwn yn hollol annigonol ac yn wir yn cynrychioli 
agwedd niweidiol tuag at y Gymraeg ac felly o ganlyniad yn andwyol i dwf addysg 
Gymraeg yn y ddinas.  
 
Mae yma sawl rheswm dros hyn, amlinellwn rhai ohonynt isod.  
 
1. Yn gyntaf, mae’r cynnig i agor dosbarth Gymraeg yn ysgol Allensbank heb 

unrhyw gynllunio hir dymor am sut y byddai hyn yn effeithio dyfodol hir dymor 
disgyblion Mynydd Bychan na Allensbank yn un sy’n dangos nad yw’r cynigion 
hyn yn rhan o gynllun sefydlog sydd wedi ei ystyried yn ofalus. Yn hytrach, 
datrysiad dros dro gan y Cyngor yw hyn ar gyfer problem sydd wedi ac fydd yn 
ail ymddangos dro ar ôl tro os na chanfyddir atebion cynaladwy ar gyfer tyfu 
addysg Gymraeg yn y ddinas. Nid oes unrhywle yn y ddogfen hwn gynllun ar 
gyfer y tro nesa y mae Mynydd Bychan yn gorlenwi, na chwaith weledigaeth ar 
gyfer cynyddu darpariaeth addysg Gymraeg yn yr ardal yn barhaol yn y tymor 
hir.  
 
Tra bod y Gymdeithas yn cefnogi trosi ysgolion cyfrwng Saesneg yn rhai 
Cymraeg dros amser fel ffordd  o ddatrys cyfyngder niferoedd llefydd addysg 
Gymraeg a sicrhau bod pob plentyn yn cael addysg Gymraeg, ymddengys taw 
nid dyma’r bwriad yn yr achos hwn. Mae bwriad y Cyngor i agor dosbarth 
Gymraeg mewn ysgol Saesneg heb unrhyw ystyriaeth o sut effaith y byddai hyn 
yn cael ar addysg y plant na’i gallu i ddysgu a chael eu hymdrochi yn yr iaith yn 
iawn yn destun gofid.  Mae’r ffaith fod rhieni yn teimlo fod eu gofidion ynghylch 
hyn wedi eu hanwybyddu yn codi amheuon mawr am ddidwylledd y cynllun hwn, 
a gwir gymhelliant y Cyngor wrth eu cyflwyno yn y dull hwn.   

 
2. Yn ail, mae’r ymgynghoriad yn gadael Ysgol Glan Ceubal mewn man ansicr o 

ran niferoedd ac felly cyllideb o hyd. Mae’r ffaith fod gofidion rhieni a 
llywodraethwyr yr ysgol hon, hyd yn oed y rhai ohonynt sy’n gynghorwyr o’r un 
blaid â sy’n llywodrathu’r cyngor, yn teimlo fel nad ydynt yn cael ei lleisiau wedi 
clywed ar ol blynyddoedd o godi’r materion hyn yn uniongyrchol a’r Cyngor yn 
dystiolaeth o’r ffaith fod prosesau ymgynghori tebyg i’r un hwn wedi methu dro ar 



ôl tro. Mae disgyblion Glan Ceubal yn haeddu ymroddiad hir dymor gan y 
Cyngor er mwyn sicrhau ei bod yn ysgol lewyrchus all wireddu ei llawn botensial. 
Ar hyn o bryd mae gallu’r ysgol i wneud hyn yn cael ei ffrwyno gan ddifaterwch y 
Cyngor ynghylch ei dalgylch a’r effaith enfawr y mae hynny’n cael ar niferoedd 
sy’n mynychu’r ysgol ac felly ei chyllid a’i gallu i ddarparu adnoddau i’r plant. 
Mae’n bwysig fod y Cyngor yn ymroi i gefnogi ysgolion Cymraeg i dyfu, ym mha 
bynnag rhan o’r ddinas y maent yn digwydd bod, ac i beidio cyfrannu at duedd 
sy’n troi mynediad at addysg Gymraeg mewn i loteri cod post neu sy’n dyrchafu 
rhai ardaloedd uwchben rhai eraill pan y daw at addysg Gymraeg.  

 
3. Does dim yma gan y Cyngor am ei ddyletswydd i fod yn weithgar yn hyrwyddo a 

thyfu addysg Gymraeg, a’r rol hanfodol y maent yn chwarae mewn sicrhau twf 
mewn disgyblion.  

 
4. Does dim yma chwaith am ail drefnu dalgylchoedd y ddinas fel eu bod yn 

cynrychioli cymunedau ac anghenion ysgolion fel y maent yn bodoli heddiw. Mae 
yma dueddiad i addasu dalgylch un ysgol heb ystyried y modd y gall effeithio ar 
ysgolion eraill. Rhaid wrth ddull systematig i ddelio a’r broblem hwn os yw’r 
Cyngor am osgoi yr un problemau yn codi dro ar ôl tro.  

 
Mae’n ymddangos fod y Cyngor yn cynnig cynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar 
un safle, ar draul lleoedd sydd yn bodoli yn barod ar safleoedd eraill. O fewn yr un 
ardal o’r ddinas mae dau begwn gwahanol i’r broblem. Mae rhai ysgolion megis 
Mynydd Bychan yn orlawn ac yn gorfod gwrthod plant, tra bod eraill yn cael trafferth 
llenwi eu lleoedd a’u cyllideb yn dioddef yn sgil hyn. Nid yw cynnig y Cyngor yn mynd 
i’r afael â’r naill achos na’r llall yn effeithiol nac mewn modd cynaliadwy yn yr hir 
dymor. Rydym fel Cell yn galw ar y Cyngor i gydweithio gyda staff yr Ysgolion, rhieni 
a chymunedau gan gymryd eu hanghenion a’u pryderon o ddifrif. Dylid bod yn 
rhagweithiol wrth gynllunio darpariaeth addysg Gymraeg, nid dim ond ymateb i 
achosion unigol fel maent yn codi. 
 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
Owain Rhys Lewis a Melangell Dolma, ar ran Cell Cymdeithas yr Iaith Caerdydd 
 

   


