Dewisiadau ar gyfer Ysgol
Dolgarrog yn ystod adeiladu
Ysgol Ardal Caerhun a
Threfriw

Pam ystyried unrhyw newidiadau o gwbl?
• Y contractwr wedi cynhyrchu cynllun na fydd yn caniatau
cadw’r ysgol yn yr adeilad yn ystod y gwaith adeiladu.
• Mynegodd y rhai yr ymgynghorwyd â hwy bryder ynghylch y
sŵn a’r baw yn ystod y gwaith adeiladu. (Bu hyn yn
anhawster mewn ysgolion eraill)
• Efallai y bydd yn gyfle i Ysgol Dolgarrog ac Ysgol Tal y Bont
gychwyn gweithio’n fwy clos cyn dyfodiad yr ysgol newydd.

Ystyriaethau ar gyfer safleoedd
• Lleihau tarfu
• Lleihau costau
• Ystafelloedd addas
• Caffaelrwydd tir
• Adnoddau amser cinio – cegin
a chantîn
• Cyfleoedd i weithio’n fwy clos

• Unedau dosbarth o o leiaf 300m 2
mewn arwynebedd
• Gwasanaethau i sicrhau bod
dosbarthiadau ‘ar y grid’ – trydan, dŵr
etc.
• Mynediad ac allanfa addas i rieni
ddanfon/nôl disgyblion
• Lle i barcio i athrawon a staff cefnogi
• Adnoddau / lle addas ar gyfer
hamdden / addysg gorfforol

Safleoedd a ystyriwyd i gychwyn…
1. Cae Coffa
Mary Hughes,
Tal y Bont

2. Tir ger Ysgol
Tal y Bont a’r
Bedol, Tal y
Bont

3. Tir y tu ôl i
Surf
Snowdonia

4. Tir gyferbyn
â’r cyn orsaf
dannwydd, Tal
y Bont

• Ar ôl gwerthusiad dewis manwl (dogfen 2), cafwyd bod 2
safle’n ymarferol (1 a 2) i’w hystyried ymhellach fel safle
ysgol dros dro ar gyfer Ysgol Dolgarrog

Cae Coffa Mary Hughes, Tal y Bont vs tir ger Ysgol Tal y Bont a’r Bedol,
Tal y Bont

Cae Coffa Mary Hughes

Cae’r Bedol

- Safle fwy

- Mynediad mwy rhwydd

- Posibl rhannu adnoddau gyda Thal y Bont

- Nid yn cael ei ddefnyddio’n bresennol

- Byddai angen codi ffens derfyn ysgol ar gost o
tua £70/m

- Efallai’n gallu defnyddio Cae Mary Hughes ar
gyfer gweithgareddau hamdden yr ysgol
- Posibl rhannu adnoddau gyda Thal y Bont
- Terfynau yn eu lle
- Posibl defnyddio Neuadd y Pentref

- Yn union drws nesaf i Ysgol Tal y Bont

Y tir ger Ysgol Tal y Bont a’r Bedol, yw’r dewis sy’n cael ei ffafrio

Ble rydym nawr…
• Adain Cyfreithiol CBSC wedi cadarnhau (7/4/17) bod y les
tyst wedi’w arwyddo ac wedi ei dderbyn am y tir rhwng
Ysgol Tal y Bont a’r ‘Bedol’
• Gwneud ymholiadau gydag awdurdodau cynllunio
• Gwneud ymholiadau gyda chwmniau gwasanaethau
cyhoeddus
• Edrych ar ddosbarthiadau symudol
• Gweithio tuag at drosglwyddiad esmwyth i bawb
Ewch i – Ardal Caerhun a Threfriw am yr wybodaeth
ddiweddaraf ar ein gwefan

Rhai cwestiynau ac atebion (1)
Q. A fydd cludiant ar gael i safle’r ysgol dros dro?
A. Bydd disgyblion sydd eisoes yn cael cludiant ysgol yn parhau i gael eu
cludo i unrhyw safle newydd. Efallai y bydd yr Awdurdod yn ystyried
darparu cludiant o Ddolgarrog i’r safle newydd os oes galw. Bydd
holiadur trafnidiaeth yn cael ei ddosbarthu i phob rhiant yn dilyn
gwyliau’r Pasg.
Q. Sut fyddaf yn gwybod y bydd fy mhlentyn yn ddiogel ar unrhyw safle dros
dro?
A. Bydd ar ba bynnag safle sy’n cael ei dewis angen ffens derfyn yn yr un
modd ag unrhyw ysgol barhaol.

Rhai cwestiynau ac atebion (2)
Q. A fydd gan yr ysgol dros dro yr adnoddau sydd eu hangen i addysgu
disgyblion?
A. Bydd cynllun unrhyw ysgol dros dro yn cael ei lunio mewn
ymgynghoriad â phennaeth Ysgol Dolgarrog i sicrhau bod yr
adnoddau’n addas a digonol.
Q. Ble gallaf gael mwy o wybodaeth am unrhyw safle newydd
arfaethedig?
A. Mae’r Awdurdod Lleol wedi trefnu lle ar ei wefan ynghylch prosiect
Ysgol Ardal Caerhun a Threfriw o dan Ardal Caerhun a Threfriw.

Rhai cwestiynau ac atebion (3)
Q. A fydd cyfle i gyfarfod swyddogion i drafod unrhyw bryderon sydd
gen i?
A. Unwaith y bydd mwy o wybodaeth ar gael ynghylch a chynllun y
safle, cyfleusterau a rennir, opsiynnau trafnidiaeth, bydd cyfarfod yn
cael ei drefnu i fynegi pryderon yn uniongyrchol wrth staff y Cyngor.

