Ymgynghoriad
Cynnig i gynyddu nifer y disgyblion all fynychu Ysgol y Gogarth o 200 i 260
DYCHWELWCH OS GWELWCH YN DDA DIM HWYRACH NA 17:00 ar y 24ain
Gorffennaf, 2019
I:

Dafydd Ifans, Pennaeth Gwasanaethau Addysg Dros Dro,

Post: Gwasanaethau Addysg
Blwch post 1
Conwy
LL30 9GN
E-mail: School.Modernisation@conwy.gov.uk
Rwy’n:
Riant plentyn sy’n bresennol yn yr ysgol
Riant i blentyn oedd yn flaenorol
yn yr ysgol

Riant plentyn mewn ysgol arall

Aelod o staff yn yr ysgol

Aelod o staff mewn ysgol arall

Lywodraethwr yn yr ysgol

Lywodraethwr mewn ysgol arall

Plaid arall â diddordeb

Enw’r ysgol arall neu blaid diddordeb

Ydych chi wedi darllen y ddogfen ymgynghori? DO / NADDO ( Dilëer fel y bo'n briodol )
A wnaethoch chi fynychu’r digwyddiad cyhoeddus? DO / NADDO ( Dilëer fel y bo'n briodol )
Ydych chi o blaid y cynnig i gynyddu’r nifer o ddisgyblion y gwneir darpariaeth ar eu cyfer i
260?
Ydwyf

Nacydwyf

1

Ychwanegwch unrhyw sylwadau sydd gennych am y cynnig :-

A ydych yn dymuno cael gwybodaeth trwy e-bost am yr Adroddiad Ymgynghori unwaith mae
wedi’i gyhoeddi ar dudalen gwe Gwasanaethau Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy?

Ydw

Na

Os ‘Ydw’, darparwch gyfeiriad e-bost:
Dyddiad cwblhau yr holiadur: ________________________________________________
__________________________Er defnydd Swyddfa yn unig _______________________
Dyddiad derbyn yr holiadur: _____________________________________
Dyddiad ei fewnbynnu ar y bâs data __________________ Llofnod: ____________
Cyfeirnod: __________________________________________________________
Amddiffyn Data Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw’r rheolwr data at bwrpas Rheoliadau Amddiffyn Data Cyffredinol
2016/Deddf Amddiffyn Data 2018. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’n rheoli’r wybodaeth rydych yn ei ddarparu
mewn modd sy’n cydymffurfio â’r Rheoliad Amddiffyn Data Cyffredinol 2016 / Deddf Amddiffyn Data 2018. Ni fydd yr
wybodaeth rydych yn ei ddarparu ond yn cael ei ddefnyddio i’ch darparu ag adborth ar yr uchod. Er mwyn gweld yr
hysbysiad preifatrwydd a mwy ewch i http://www.conwy.gov.uk/en/Council/Access-to-Information/Privacy-Notices/
How-Conwy-County-Borough-Council-uses-your-Information.aspx
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