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Atodiad B
1. Cyflwyniad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cwblhau cyfnod o ymgynghori yn ddiweddar mewn perthynas
â'r cynnig i gynyddu capasiti statudol Ysgol y Gogarth o 200 i 260 o ddisgyblion. Dechreuodd y cyfnod
ymgynghori ar yr 11eg o Fehefin a daeth i ben ar y 24ain o Orffennaf, 2019.

Mae'r ymgynghoriad wedi'i gynnal yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 sy'n
ei gwneud yn ofynnol i'r Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018 (dogfen Llywodraeth Cymru 011/2018) gael ei
gyhoeddi i gyrff perthnasol a rhoi arweiniad iddynt (Cymru Awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu).

Bydd y ddogfen hon yn nodi'r camau a gymerwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori ffurfiol, a bydd yn cyfeirio
at y canfyddiadau a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad a bydd yn ceisio ateb a mynd i'r afael ag ymholiadau
a gyflwynwyd i'r awdurdod.

2. Ymgynghori
2.1 Cyhoeddi'r Ymgynghoriad
Cyhoeddwyd y ddogfen Ymgynghori ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 11eg Mehefin, 2019. Ar
yr un pryd, anfonwyd e-bost at 204 o dderbynwyr drwy gopi caled a thrwy gyswllt e-bost. Cyhoeddwyd y
ddogfen ymgynghori hefyd ar dudalennau gwe Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ddwyieithog ynghyd â'r
holl ddogfennau eraill yn ymwneud â'r cynnig. Mae'r tabl isod yn nodi'r rhestr o dderbynwyr a dderbyniodd
gopi o'r ddogfen ymgynghori, yn unol â'r Cod Trefniadaeth ysgolion.

Gofynion Cod y sefydliad 006/2013

Dosbarthu i:

The maintaining or proposed
maintaining authority for any school
likely to be affected by the proposals.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
yn cyflwyno'r cynnig.

Unrhyw awdurdod lleol arall y mae
hyn yn debygol o effeithio arno – gan
gynnwys, yn achos darpariaeth AAA
ddynodedig, unrhyw awdurdod sy'n
gosod neu sy'n debygol o osod
disgyblion â datganiad ynddo.

Cyngor Sir Ddinbych,
Cyngor Gwynedd,
Cyngor Ynys Môn

Yr Eglwys yng Nghymru a'r Awdurdod Eglwys yng Nghymru Llanelwy ac
Esgobaethol Catholig ar gyfer yr ardal Awdurdod Esgobaethol Bangor
y mae unrhyw ysgol y mae'r debygol o Esgobaeth Gatholig Wrecsam
effeithio arni wedi'i lleoli.
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Corff llywodraethu unrhyw ysgol sy'n
destun y cynnig ac unrhyw ysgolion
eraill y mae'r cynigion yn debygol o
effeithio arnynt.

Cyrff llywodraethol holl ysgolion
Cynradd ac uwchradd Conwy

Rhieni (a darpar rieni, lle y bo'n
bosibl), gofalwyr a gwarcheidwaid.

Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid y
plant sy'n mynychu ysgol Y Gogarth.

Gweinidogion Cymru

Kirsty Williams (AM)

Aelodau'r Cynulliad ac Aelodau
Seneddol sy'n cynrychioli'r ardal.

Pawb

ESTYN

Anne Keane – Prif Arolygydd Addysg
a Hyfforddiant yng Nghymru.

Staff addysgu ac addysgu undebau
llafur sy'n cynrychioli athrawon a staff
eraill mewn unrhyw ysgol sy'n destun
y cynigion.

Undebau

Consortiwm Addysg Rhanbarthol

Arwyn Thomas – Prif Swyddog GwE

Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Arfon Jones – Comisiynydd Heddlu
Gogledd Cymru.

Unrhyw Gyngor cymunedol neu dref
ar gyfer yr ardal a wasanaethir gan yr
Ysgol sy'n destun y cynnig hwn.

Cyngor Tref Llandudno

Partneriaeth Cymunedau yn Gyntaf
Leol

Marianne Jackson, Pennaeth
Gwasanaeth Datblygu Cymunedol

Cyrff Iechyd perthnasol sydd â
diddordeb

Dr Hamilton Grantham Paediatregydd Cymunedol
Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr.

Arall

Pob aelod o staff Anghenion Dysgu
Ychwanegol
Holl Staff Addysg

2.2 Cyfarfod Ymgynghori
Fel rhan o'r broses Ymgynghori, cynhaliwyd cyfarfod gan swyddogion Addysg gyda rhanddeiliaid Ysgol y
Gogarth. Gwahoddwyd pob un o'r rhai a dderbyniodd y Ddogfen Ymgynghori uchod i ddod i'r cyfarfod ar 11
Mehefin yn Ysgol y Gogarth. Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r cyfarfod hefyd drwy ddanfon taflenni i dai yn yr
ardal o amgylch yr Ysgol. Mynychodd oddeutu 30-40 o bobl i’r cyfarfod.
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Esboniwyd y broses Cynnig Statudol i'r rhai a oedd yn bresennol er mwyn sicrhau eglurder ac egluro y dylai
ymatebion i ymgynghoriadau gael eu gwneud yn ysgrifenedig. Dosbarthwyd ffurflenni adborth yr
ymgynghoriad i unrhyw randdeiliaid a oedd yn dymuno ymateb.

2.3

Ymgynghori â Phlant

Rhoddodd Cyngor Ysgol, Ysgol y Gogarth eu barn ar y newidiadau arfaethedig ar ran disgyblion yr Ysgol.
Mynegwyd pryder ganddynt ynglŷn â'r effaith y byddai'r cynnydd yn nifer y disgyblion yn ei chael ar faint
dosbarthiadau a pha mor brysur yr oedd buarth yr ysgol/y mannau chwarae. Bydd trafodaeth bellach yn cael
ei chynnal gyda Chyngor yr Ysgol i sicrhau'n gyntaf y disgyblion na fyddai maint y dosbarthiadau'n cynyddu,
dim ond nifer y dosbarthiadau; ac yn ail ystyried sut y gellir defnyddio'r lle y tu allan yn fwyaf effeithiol i sicrhau
y gellir ymateb i'r pryderon hyn.

3.

Adborth o’r Ymgynghoriad

Yn ystod y Cyfnod Ymgynghori, cafodd Gwasanaethau Addysg Conwy saith ymateb i'r ddogfen ymgynghori.
Mae'r tabl isod yn dangos fformat yr ymateb a ddefnyddiwyd gan randdeiliaid.

Fformat yr Ymateb
Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad
Llythyr/ E-bost
Cyfanswm a dderbyniwyd

Nifer yr Ymatebion a dderbyniwyd
3
3
6

Disgrifiad o'r mathau o ymgynghoreion a ymatebodd fel a ganlyn:
Disgrifiad o'r Ymgynghorai
Preswylydd lleol
Rhiant/ Preswylydd lleol
ESTYN
BCUHB
AC/AS Lleol
Cyfanswm a dderbyniwyd

Nifer a dderbyniwyd
3
1
1
1
1
6

3.1 Crynodeb o'r ymatebion i'r adborth
Mae'r tabl isod yn crynhoi'r ymatebion i'r cwestiwn penodol "A ydych o blaid y cynnig i gynyddu capasiti’r
ysgol i 260?”

Ymateb i'r cwestiwn uchod
Ia
Na
Cyfanswm a dderbyniwyd

3.2

Nifer yr ymatebion
5
1
6

Ymateb manwl i’r adborth

Rhoddir ymatebion manwl i adborth yr ymgynghoriad yn yr Atodiad 2 i'r ddogfen hon.
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3.3

Adborth ESTYN

Mae'r adborth a ddarparwyd gan ESTYN yn cael ei baratoi drwy ateb cwestiynau set i sicrhau bod yr Awdurdod
Lleol wedi ystyried yr holl ofynion addysgol o fewn eu cynigion. Wrth ateb y cwestiwn 'A yw'r cynigion yn
debygol o gynnal neu wella safon y ddarpariaeth Addysg yn yr ardal?' Mae ESTYN wedi gwneud
sylwadau fel y cyfryw:"Mae'r cynnig wedi cael ei ddatblygu yn unol â rhaglen yr awdurdod lleol i wella ei ddarpariaeth addysgol a
bodloni'r galw cynyddol am leoedd i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol cymhleth a phenodol.”
Barn Estyn yw bod y cynnig yn debygol o gynnal y safonau presennol o ddarpariaeth addysgol arbennig yn yr
ardal o leiaf.

Gwnaeth ESTYN y sylw canlynol ar y cynigion hefyd:"Mae'r cynigydd wedi rhoi sail resymegol glir ar gyfer y cynnig. Mae'r cynigydd yn datgan ei fod yn credu bod
y 60 o leoedd ychwanegol yn angenrheidiol oherwydd y galw cynyddol a'r awydd yn genedlaethol i letya pobl
ifanc mor agos i'w cartrefi ag y bo modd. Mae'n rhoi rhesymeg gadarn o ran pam y mae angen y lleoedd
ychwanegol. Ar hyn o bryd ysgol Gogarth yw'r unig ysgol yng Nghonwy sy'n darparu ar gyfer disgyblion sydd
â sbectrwm eang o anghenion addysgol arbennig cymhleth "

Mae ymateb llawn Estyn yn Atodiad 1 i'r adroddiad hwn.

4. Cabinet - Mae hwn yn eiriad drafft arfaethedig ar gyfer penderfyniad Cabinet ar barhad y Broses
Statudol. Os na fydd y Cabinet yn cytuno â'r argymhelliad, bydd y paragraff hwn yn cael ei ddiwygio i
adlewyrchu barn y Cabinet.
“Cyfarfu Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 8 Hydref 2019 i drafod yr Ymgynghoriad ar gyfer y
cynnydd arfaethedig yng nghapasiti disgyblion yn Ysgol y Gogarth o 200 i 260.
Ar ôl cael y wybodaeth a gasglwyd trwy'r Ymgynghoriad, gwnaed y penderfynwyd gan y Cabinet i barhau i'r
Hysbysiad Statudol ar gyfer pennu'r cynnydd yn nifer y disgyblion yn Ysgol y Gogarth.
Mae hyn yn cynnwys Cyfnod Gwrthwynebiad ffurfiol 28 diwrnod lle mae'n rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau
i'r cynnig yn ysgrifenedig. Yn dilyn hyn bydd yr Awdurdod Lleol yn dychwelyd i'r Cabinet i benderfynu ar y
penderfyniad terfynol. "
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Atodiad 1 - Ymateb Estyn i’r cynnig gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gynyddu nifer y lleoedd i
ddisgyblion yn Ysgol y Gogarth o 200 i 260 o 1 Ionawr 2020 ymlaen
Cyflwyniad
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.
Mae’r cynnig ymgynghorol hwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Y cynnig yw
cynyddu nifer y lleoedd i ddisgyblion yn Ysgol y Gogarth o 200 i 260 o 1 Ionawr 2020
ymlaen.
Crynodeb/ Casgliad
Datblygwyd y cynnig yn unol â rhaglen yr awdurdod lleol i wella’i darpariaeth
addysgol a bodloni’r galw cynyddol am leoedd i ddisgyblion ag anghenion dysgu
ychwanegol cymhleth a phenodol.
Ym marn Estyn, mae’r cynnig o leiaf yn debygol o gynnal safonau presennol y
ddarpariaeth addysgol arbennig yn yr ardal.
Disgrifiad a manteision
Mae’r cynigiwr wedi rhoi sail resymegol glir ar gyfer y cynnig. Mae’r cynigiwr yn
datgan ei fod o’r farn bod angen y 60 lle ychwanegol oherwydd y galw cynyddol a’r
awydd yn genedlaethol i ddarparu ar gyfer pobl ifanc mor agos at eu cartref â
phosibl. Mae’n rhoi sail resymegol gadarn dros yr angen am y lleoedd ychwanegol.
Ar hyn o bryd, Ysgol y Gogarth yw’r unig ysgol yng Nghonwy sy’n darparu ar gyfer
disgyblion â sbectrwm eang o anghenion addysgol arbennig cymhleth.
Mae’r cynigiwr wedi ystyried anfanteision y cynnig. Mae’n datgan yn rhesymol y
gallai fod angen i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol cymhleth deithio’r tu
allan i’r Sir os na fydd y ddarpariaeth yn cael ei chynyddu. Gallai hyn darfu ar y
disgybl a’r teulu, a bod yn gostus i’r Cyngor.
Mae’r cynnig yn ystyried yn briodol y manteision a’r anfanteision sy’n gysylltiedig ag
ehangu’r ysgol, gan gynnwys ymgynghori ag ysgolion arbennig mewn awdurdodau
cyfagos. Mae’r cynnig yn dangos bod y Cyngor wedi ystyried dau gynnig arall, sef
cynnal y nifer presennol a chynyddu nifer y lleoedd i 230. Fodd bynnag, oherwydd
bod 234 o ddisgyblion yn yr ysgol yn Ionawr 2019, nid yw’n ymddangos bod y naill gynnig na’r llall yn
cynnig ateb hirdymor cynaliadwy.
Mae’r cynnig yn amlinellu’n glir asesiad yr awdurdod lleol o’r posibilrwydd presennol i
ehangu, gan gyfrif am y risg y gallai’r galw am leoedd mewn ysgol arbennig barhau i
dyfu’r tu hwnt i’r nifer newydd a gynigir. Os felly, mae’r awdurdod yn cydnabod y
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bydd angen datblygiadau pellach dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.
Oherwydd ei bod hi’n bosibl i Ysgol y Gogarth gynyddu maint ei hadeilad er mwyn
cynyddu nifer y disgyblion, mae’r awdurdod wedi amlinellu cynigion i ddarparu
ystafelloedd dosbarth ychwanegol yn yr ysgol trwy godi estyniad 4 ystafell
ddosbarth. Mae Llywodraeth Cymru, mewn egwyddor, wedi cymeradwyo cyllid
cyfalaf ar gyfer estyniad o’r fath ac mae gwaith prosiect cychwynnol wedi cychwyn.
Yn y cyfamser, o Fedi 2019 ymlaen, mae’r awdurdod yn gweithio gyda’r ysgol i
chwilio am opsiynau eraill i ddiwallu’r galw ychwanegol dros dro.
Mae’r cynnig yn awgrymu’n rhesymol na fydd effaith andwyol ar gludiant o’r cartref i’r
ysgol. Ni fydd newid i drefniadau cludiant, a bydd yr holl ddisgyblion yn parhau i gael
eu cludo mewn tacsis. Rhagwelir na fyddai nifer y tacsis yn cynyddu’n sylweddol,
gan fod y rhan fwyaf ohonynt eisoes yn gerbydau sawl sedd a byddai ganddynt le i’r
nifer uwch o ddisgyblion.
Mae’r cynnig yn nodi effaith ehangu’r ysgol ar lefelau staffio. Mae’r awdurdod wedi
sicrhau cyllid ar gyfer nifer y staff fydd yn ofynnol i fodloni nifer presennol y
disgyblion trwy achos busnes refeniw.
Mae’r cynnig yn awgrymu y gallai’r cynnydd yn nifer y staff ac yn yr adeiladau yn yr
ysgol gael ei ddefnyddio i ategu gweledigaeth strategol yr ysgol ynghylch datblygu’r
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol. Yn ogystal, byddai’n fuddiol o ran
cefnogi Strategaeth y Gymraeg mewn Addysg yr awdurdod, sy’n cynnwys yr amcan i
sicrhau bod yr holl ddarpriaeth ADY yn gyfartal a theg i ddysgwyr, p’un ai’r Gymraeg
neu’r Saesneg yw eu hiaith gyntaf.
Mae’r cynnig yn cynnwys trefniadau addas ar gyfer ymgynghori. Mae’n esbonio’n
briodol fod gwrthwynebiadau’n gallu cael eu cofrestru ar ôl cyhoeddi’r hysbysiad
statudol yn unig.
Agweddau addysgol ar y cynnig
Mae’r cynnig yn ystyried yn addas effaith debygol yr ysgol newydd ar safonau,
darpariaeth ac arweinyddiaeth. Yn arolygiad diweddaraf yr ysgol gan Estyn ym mis
Hydref 2017, gwerthuswyd bod perfformiad yr ysgol yn rhagorol ym mhob maes
arolygu.

Atodiad 2 – Manylion sylwadau ac ymatebion ymgynghori a waned a sylwadau ac eglurhad
gan yr Awdurdod
Comment or consultation response
Byddwch yn cael problemau wrth roi hyn ac
unrhyw newidiadau i gynllunio nes bod y
problemau gyda staff a pharcio tacsis ar y
palmant yn Ffordd Nant y Gamar a chyffordd St
Margaret's Drive a Nant y Gamar Road wedi'u
datrys yn iawn y bydd llawer o breswylwyr yn
gwrthwynebu unrhyw rai o’ch cynlluniau
arfaethedig.

Clarification and observations by the
Authority
Mae'r ymgynghoriad yn ymwneud â chynyddu
capasiti statudol Ysgol y Gogarth. Ar hyn o bryd,
nid oes unrhyw gynlluniau cadarn ar gyfer
ehangu'r adeilad y tu hwnt i'r adeilad
ychwanegol dros dro presennol a godwyd dros
wyliau'r Haf.
O ganlyniad i adborth ymgynghori ac o
ganlyniad i adolygiad o gynaliadwyedd parhau i
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Er nad yw'r ymgynghoriad yn ymwneud â'r
gwaith adeiladu ar hyn o bryd mae angen
ystyried effaith y rheolaeth draffig yn yr ysgol a'r
cyffiniau ar ddiogelwch y disgyblion, y staff a'r
trigolion lleol. Mae pryderon eisoes ynglŷn â
chynhwysedd traffig a pharcio a chiwio
amhriodol ar ffyrdd lleol. Mae'n siŵr bod hwn yn
gyfle i gynllunio gwelliannau sydd eu hangen ar
gyfer y niferoedd ysgol presennol, waeth beth
fo'r cynnydd. Os na eir i'r afael â hyn, rwy'n siŵr
y bydd gwrthwynebiadau yn y broses
ymgynghori yn y dyfodol.

adeiladu capasiti ychwanegol ar y safle, mae'r
Awdurdod yn y camau cynnar o archwilio
opsiynau eraill os yw'r galw am leoedd Ysgol
Arbennig yn parhau i gynyddu.

Rydym yn gwrthwynebu i Ysgol y Gogarth
gynyddu nifer y disgyblion sy'n mynychu'r ysgol
ar Ffordd Nant y Gamar yn Craig y Don,
Llandudno.
Pan ailadeiladwyd yr ysgol dygwyd i sylw'r
pwyllgor cynllunio yr angen am barcio digonol ar
dir yr ysgol a system i gludiant yr ysgol giwio
oddi ar y stryd yn Nant y Gamar. Nid oes digon
o le parcio i'r ysgol ar hyn o bryd.
Mae staff yn parcio ar y palmant yn Ffordd Nant
y Gamar gan rwystro'r palmant ar gyfer
cerddwyr. Byddai'n rhaid i unrhyw un sydd â
chadair olwyn neu bram gerdded yn y ffordd.
Mae bysiau a thacsis yn ciwio am o leiaf hanner
awr cyn mynd i mewn i dir yr ysgol. Mae ceir
hefyd wedi'u parcio yr ochr arall i'r ffordd hefyd
yn lleihau lled y ffordd i un lôn. Byddai cerbydau
brys yn ei chael hi'n anodd iawn pasio trwodd.
Yn dilyn y datblygiad cawsom restr o
gwestiynau ac atebion gan gyngor Conwy. Un
oedd A yw'r traffig yn mynd i waethygu o ganlyniad i'r
datblygiad?
Yr ateb a roddwyd gan y Cyngor oedd
Na, bydd y ffordd fynediad ddwy ffordd newydd
yn ddigonol i gerbydau cludiant yr ysgol, felly nid
oes angen iddynt giwio ar Ffordd Nant y Gamar.
Er bod parth ugain milltir yr awr wedi'i osod y tu
allan i fynedfa'r ysgol, mae llawer o fodurwyr
sy'n mynd y tu hwnt i'r terfyn cyflymder wedi ei
anwybyddu.
Teimlwn hyd nes y bydd y cyfleusterau parcio ar
yr ysgol wedi'u gwella'n sylweddol i atal parcio
ar ffordd Nant y Gamar a gwell system ar gyfer
casglu disgyblion o'r ysgol gan y tacsis a bysiau
mini i'w hatal rhag achosi tagfeydd yn y stryd,ni
allwn gefnogi'r cais hwn ar gyfer yr ystafell
ddosbarth ychwanegol gan y bydd hyn yn ei dro
yn cynyddu'r broblem draffig.
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Diolch yn fawr am ymgynghori â mi ar y cynnig
hwn. Os gwelwch yn dda nodwch fy
nghefnogaeth lawn i'r cynnydd arfaethedig.

Nodir y gefnogaeth

Rwy'n llwyr gefnogi'r cynllun i gynyddu nifer y
disgyblion yn Ysgol y Gogarth: mae darpariaeth
addysgol yn yr ysgol yn cael effeithiau
cadarnhaol ar blant ag anghenion dysgu
cymhleth a dwys a fy mraint yw gweithio mewn
partneriaeth â'r ysgol. Adlewyrchir llwyddiant yr
ysgol yn nifer y plant sy'n dymuno cyrchu
cyfleusterau'r ysgol.

Nodir y gefnogaeth

Rwyf hefyd wrth fy modd bod Conwy yn
datblygu cyfleusterau addysgol arbennig canolig
Cymraeg. Mae ei angen yn fawr. Hoffwn fynegi
fy nghefnogaeth lawn i'r cynllun hwn ac rwy'n
hapus i wneud popeth o fewn fy ngallu i sicrhau
bod plant ag anghenion arbennig yn y sir hon yn
cael mynediad o'r diwedd at ddarpariaeth
addysgol arbenigol sy'n briodol yn ieithyddol.
Mae fy marn i yn farn preswylydd lleol a rhiant.
Hoffwn gofrestru fy nghefnogaeth ddi-ildio i'r
ysgol ac i bob plentyn yn y sir dderbyn addysg
sy'n briodol i'w anghenion.

Nodir y gefnogaeth

Mae rhai safbwyntiau hynod anwybodus ac, a
dweud y gwir, brawychus yn cael eu mynegi ar
gyfryngau cymdeithasol. Mae'n ymddangos bod
y farn y bydd ehangu Gogarth yn ysgogi
mewnlifiad o deuluoedd i'r ardal. Y gwir amdani
fydd bod y lleoedd ychwanegol wedi'u llenwi cyn
eu creu ac yn ymateb i angen.
Mae gan yr awdurdod lleol rwymedigaeth
gyfreithiol i addysgu pob un o'i blant hyd yn oed,
a chan gynnwys y rhai sydd ychydig yn ddrud.
Mae lefel y nimbyism sy'n cael ei fynegi ar
gyfryngau cymdeithasol yn syfrdanol. Pryderon
ynghylch parcio pan fydd y mwyafrif o blant yn
cyrraedd ac yn gadael mewn bysiau bach, ofn
teuluoedd yn symud i'r ardal pan mai'r gwir
amdani yw bod myfyrwyr yn cael eu cludo mewn
bysus i mewn o bob rhan o'r sir. Y gwir amdani
yw bod y cynnydd mewn traffig rhwng 8.45am a
9.15am a 3.10pm i 3.40pm o ddydd Llun i ddydd
Gwener am ddim mwy na 39 wythnos o'r
flwyddyn. Un awr y dydd o anghyfleustra ysgafn
er mwyn diwallu anghenion y rhai mwyaf agored
i niwed.
Gogarth yw'r unig ysgol o'i math sy'n
gwasanaethu'r sir gyfan. Dyma blant mwyaf
bregus y gymdeithas. Mae rhai o'r safbwyntiau
sy'n cael eu mynegi ar gyfryngau cymdeithasol
yn foesol wrthun ac maent wedi eu riportio.
Rwy'n mawr ddymuno y gallaf fynychu nos
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yfory. Os bydd fy nghynlluniau'n newid byddaf
yno.
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