
 

 

Gwrthwynebiadau tuag at gau Ysgolion Babanod Coedmawr a Glanadda ac adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol y 

Garnedd gan ymestyn y capasiti i 420 

 (Cyfnod 4 Medi 2018 – 2 Hydref 2018) 

Sylwadau  Ymateb Cyngor Gwynedd 
1 Traffig   

 Hoffwn yn gyntaf dynnu eich sylw at y ffaith nad yw y newidiadau arfaethedig yn 

gwella dim ar y sefyllfa bryderus o beryglus sydd yn bodoli ar hyd Ffordd Penrhos ar 

adegau allweddol o’r dydd. Fel dwi’n siŵr yr ydych yn ymwybodol, mae y traffig yn 

eithriadol o drwm yn y boreau ar y ffordd yma gan fod canolfannau addysg fel Coleg 

Menai, Ysgol Tryfan, Ysgol Cae Top, Ysgol Friars, Ysgol y Faenol ac Ysgol y Garnedd (fel 

ag y mae ar hyn o bryd) i gyd yn ceisio cael plant a myfyrwyr i’w canolfan erbyn 

dechrau y dydd. 

 Mae arolygon traffig wedi cael eu cynnal ar Ffordd Penrhos ac mae arolygon o 

sut mae disgyblion yn teithio i’r Ysgol wedi eu cwblhau. Mae’r Tîm Dylunio wedi 

cymryd ystyriaeth ohonynt wrth lunio’r dyluniadau gyda’r bwriad o liniaru risgiau 

llif traffig, cerddwyr a beicwyr a chreu llwybrau diogel i’r Ysgol. Mae hyn yn un o 

brif amcanion y prosiect. 

 

Bellach mae’r dyluniad ar gyfer y meysydd parcio a mannau gollwng plant wedi 

ei lunio a bydd y datblygiad newydd yn cyfrannu at wella’r sefyllfa draffig 

bresennol mewn dwy ffordd: 

1. Bydd yn darparu dros 30 o lefydd parcio ychwanegol i’r hyn sydd ar gael 

heddiw.  

2. Bydd yn creu system lwp newydd a fydd yn caniatáu i gerbydau droi 

oddi ar Ffordd Penrhos yn hwylus ac yna disgwyl eu tro oddi mewn i 

ffiniau’r safle yn hytrach nag ar Ffordd Penrhos fel sy’n digwydd ar hyn o 

bryd. Bydd dyluniad y ffyrdd o fewn y safle yn caniatáu tynnu nifer 

sylweddol yn fwy o geir oddi ar  briffordd ar adegau prysur. Bydd rhieni 

yn gallu gollwng eu plant o fewn cerddediad rhesymol i fynedfa’r ysgol.  

 

Felly dylai’r ddau ffactor uchod arwain at welliant nid yn unig i rieni a staff Ysgol 

y Garnedd, ond i bawb arall sy’n defnyddio’r rhan hon o Ffordd Penrhos yn ystod 

yr oriau brig. 

 Credwn y dylid ystyried ail-agor y ffordd o Ffordd Caergybi i fyny allt Bryn Tawel i roddi 

dewis o fynediad i lawer o’r canolfannau addysg a nodir uchod. Buasai hyn yn lleihau yr 

angen i bawb orfod defnyddio Ffordd Penrhos ac felly yn lliniaru dipyn ar y broblem a 

ddisgrifir uchod. Gan bod yna bellach gylchfan wrth fynedfa cae peldroed Nantporth 

awgrymir y buasai teithwyr o gyfeiriad o gyfeiriad yr Antelope yn mynd at y gylchfan 

 Mae’r gallu i ailagor y ffordd hon tu hwnt i sgop y Prosiect  ac nid oes cyswllt 

uniongyrchol gyda’r safle. Mae’r Uned Drafnidiaeth wedi cadarnhau fod y ffordd 

wedi ei chau yn wreiddiol oherwydd peryglon y gyffordd/ croesi traffig, fod 

cyfyngiad pwysau ar y bont rheilffordd a’r effaith ar lif traffig yn gyffredinol yn 

ardal Ffordd Caergybi.  



 

 

yma gwneud tro u bedol ac wedyn cael mynediad i fyny allt Bryn Tawel yn ddiogel heb 

orfod croesi llif y traffig. Gofynnwn ichwi roi ystyriaeth ddwys i’r uchod. 

 

2 Diogelwch plant / teithio i’r ysgol   

 Er bod yna rhywfaint o ymdrech wedi eu wneud i’r sefydliadau gychwyn ar amseroedd 

gwahanol nid yw wedi effeithio lawer os ogwbl ar y sefyllfa yn mynd i waethygu gan 

bydd ychwanegiad i’r nifer o ddisgyblion fydd yn mynychu yn yr ardal hon. Mae y 

sefyllfa yn gwaethygu eto gan y disgwylir i blant Coed Mawr a Glanadda groesi y ffordd 

yma i gael mynediad i’r ysgol. 

 Gellir ail-edrych ar y sefyllfa o ran amseroedd cychwyn ysgolion i weld os byddai 

newid pellach yn gwella diogelwch. 

Mae arolygon traffig wedi cael eu cynnal ar Ffordd Penrhos ac mae arolygon o 

sut mae disgyblion yn teithio i’r Ysgol wedi cael eu gwneud. Bydd y Tîm Dylunio 

yn gweithio i liniaru risgiau llif traffig, cerddwyr a beicwyr a chreu llwybrau diogel 

i’r Ysgol. 

3 Cyllid   

 Gan droi at sefyllfa y ddwy ysgol a argymhellir eu cau, fel y gwyddoch mae yr ysgolion 

bellach wedi uno ar safle Glanadda o dan arweiniad Pennaeth newydd eto sef Ms 

Caren Rowlands sydd ar secondiad o ysgol Glancegin. Mae hyn wedi rhoi teimlad o 

undod ymhlith y staff, mae’r disgyblion yn cael profiadau ehangach o safbwynt 

gweithgareddau cwricwlaidd ac all-gyrsiol.   

 

Pan oedd y Cabinet yn cysidro y sefyllfa ar ddechrau haf 2018 fe bwysleisiwyd iddynt 

bod y ddwy ysgol efo nifer annerbyniol o lefydd gweigion a bod cost y pen yn llawer 

uwch nag yn ysgolion eraill y ddinas. Bellach, wrth ddod at ei gilydd ar yn safle nid yw 

hynny yn wir gan niferoedd llefydd gwag yn debyg os nad yn llai na llawer i ysgol arall 

yn y sir. Hefyd, bellach, efo ail-strwythuro y staff mae cost y pen yn llawer agosach i’r 

norm. Felly mae yr ysgol yn agosach ei sefyllfa i lawer o ysgolion eraill y sir ac yn sicr o 

ran y ddau bennawd a nodwyd yn hyfyw. 

 Drwy leoli Ysgolion Glanadda a Coedmawr ar un safle mae hyn wedi cyfrannu ar 

leihau llefydd gweigion, serch hynny mae’r Ysgolion yn parhau i fod yn endidau 

cyfreithiol arwahan ac mae’r ddwy ysgol yn parhau i’w cyllido arwahan yn unol â 

fformiwla cyllido ysgolion cynradd yr Awdurdod. Mae hyn yn golygu nad oes 

gostyngiad yn y cost y pen ac mae Ysgol Coedmawr yn parhau i dderbyn 

gwarchodaeth lleiafswm staffio o £32,520.  

 

 

4 Cyfleusterau / cynnal a chadw   

 Credaf yn groes i ddymuniad y Cabinet y dylid cadw yr Ysgol yn Glanadda yn agored 

gan roddi dewis i blant yr ardal gael addysg yn fwy lleol ac ar safle sydd a chyfleusterau 

fel cae peldroed ac adeilad er ei oed sydd mewn cyflwr llawer gwell na llawer o 

ysgolion Gwynedd. Mae Cyngor Sir dros yr Haf 2018 wedi gwario ar addasu yr ysgol i 

dderbyn plant Cyfnod Sylfaen ac mae y ddarpariaeth hynny yn gweithio yn dda. Trueni 

fyddai gweld y buddsoddiad hwnnw yn mynd yn wastraff mewn cyfnod byr ac mewn 

hinsawdd lle mae bob ceiniog yn cyfrif 

 

 

 

 Fe fu peth gwariant yn ystod gwyliau’r Haf i addasu’r adeilad i dderbyn dysgwyr 

Cyfnod Sylfaen o safle Coed Mawr. Y penderfyniad oedd gwneud yr isafswm 

posibl o waith i hwyluso’r symudiad er mwyn cadw’r costau mor isel a phosib. 

Mae’r gwaith a wnaethwyd yn diwallu’r anghenion yn y tymor byr, ond pe bai 

angen i’r cyfleuster fod mewn lle am ychydig o flynyddoedd, yna byddai’n rhaid 

gwneud gwaith sylweddol i’r adeilad, e.e. addasu’r toiledau. 



 

 

5 Mynediad    

 Deallaf hefyd ers dechrau y tymor bod yr ysgol yn parhau i dderbyn ceisiadau ar gyfer 

disgyblion yn trosglwyddo ac felly rhag-amcanir y bydd niferoedd yn parhâi i godi yn 

ystod y flwyddyn. Felly fe ddylid ail ystyried y meini prawf a roddwyd ymlaen ar 

ddechrau yr haf ac a fu yn sail y ddadl dros gau y ddwy ysgol yma. 

 Gan nad oes penderfyniadau terfynol wedi’u cymryd mae’r Cyngor yn parhau i 

brosesu ceisiadau mynediad/trosglwyddo ysgolion. Bydd hyn yn effeithio 

niferoedd disgyblion. 

6 Ein Harglwyddes   

 Yn ychwanegol i’r uchod fe gredaf bod yna gynlluniau ar y gweill pan ddaw yr haen 

newydd o arian gan Lywodraeth Cymru i wella ysgolion yn cynnwys adleoli Ysgol Ein 

Harglwyddes. Yn nhrafodaethau y Cyngor a holl ysgolion cylch Bangor fe amlygwyd 

cyflwr a peryglon safle Ysgol Ein Harglwyddes ac fe wnaed addewid y buasai ysgol 

newydd yn cael ei chynnig pan ddaw arian newydd y Llywodraeth. Deallaf na fydd 

adeiladu ysgol newydd yn costio i Cyngor Gwynedd gan bod arian y Llywodraeth ac 

arian yr Eglwys Gatholig fydd yn ysgwyddo y baich i gyd. Wrth gau Ysgol Glanadda 

ymhen dwy flynedd fe fydd y safle yn dod yn rhydd ac felly yn le gwych i sefydlu yr 

ysgol newydd. Mae hyn yn ddamcaniaeth synhwyrol ar y wyneb. 

 Fel rhan o weledigaeth ar gyfer Dalgylch Bangor mae bwriad i edrych ar adeilad 

newydd ar gyfer Ysgol Ein Harglwyddes a mae angen cyfarch diogelwch a 

mynedfa yr ysgol. Serch hynny, nid oes unrhyw benderfyniad wedi ei wneud 

ynglŷn a safleoedd posib ar hyn o bryd.  

7 Iaith Gymraeg   

 Rhaid cofio bod Ysgol Ein Harglwyddes yn dysgu a gweinyddu yn yr iaith Saesneg sydd 

er bod yn groes i egwyddorion sylfaenol Cyngor Gwynedd yn dal i gael ei oddef. Mae yr 

elfen ieithyddol yma yn gallu bod yn apelio i ganran helaeth o boblogaeth y rhan yma o 

Fangor. Ein pryder yw os bydd rhieni yr ardal yn gallu dewis rhwng Ysgol Garnedd 

newydd fydd yn ysgol gyfrwng Gymraeg ac ysgol Ein Harglwyddes newydd fydd yn 

gweithredu trwy y Saesneg y byddent yn dewis yr ysgol fwyaf lleol sef yr ail ddewis. 

Felly rydym yn gwrthwynebu cau Ysgol Glanadda ar yr egwyddor ein bod yn gweld hyn 

yn gam mawr yn ôl yn yr ymdrech i geisio hyrwyddo yr iaith Gymraeg yn y Ddinas ac 

wrth gwrs yn gam negyddol yn ymdrechion Llywodraeth Cymru o geisio cael miliwn o 

siaradwyr Cymraeg. Os bydd y Cabinet yn para efo’r cynllun fel ag y mae a chau Ysgol 

Glanadda bydd y Cabinet yn ein tyb ni yn penderfynu hyrwyddo addysg trwy gyfrwng y 

Saesneg yn yr ardal yma o Fangor a fedra i na’r ………………… fod yn bleidiol i wneud 

hynny. Ni fydd addewidion o ymdrechion cryf i newid y sefyllfa ieithyddol yn Ysgol Ein 

Harglwyddes yn ein darbwyllo gan nad yw wedi digwydd yn 30 mlynedd diweddaf er 

ymdrechion glew. 

 

 

 

 Mae Cyngor Gwynedd wedi llunio Polisi Iaith er mwyn sicrhau bod y Cyngor a 

Staff y Cyngor yn parhau i hyrwyddo’r Gymraeg.  

 

Yr un yw Polisi Iaith y Sir ac mae pob ysgol yng Ngwynedd yn ei gweithredu, 

disgwylir i holl sefydliadau addysg y sir adlewyrchu ac atgyfnerthu’r Polisi Iaith yn 

eu gweinyddiaeth, eu bywyd cymdeithasol a’u trefn fugeiliol, yn ogystal ag yn eu 

darpariaeth gwricwlaidd. 

 

Hefyd datblygwyd y Siarter Iaith gan y Cyngor fel cynllun penodol sydd yn 

weithredol ymhob ysgol yng Ngwynedd, er mwyn annog defnydd cymdeithasol 

plant o’r Gymraeg, hyrwyddo ymwybyddiaeth o Gymreictod a naws Gymreig yr 

ysgolion.   



 

 

8 Addysgol   

 Tydi yr ysgolion heb gael unrhyw gyfnod estynedig o sefydlogrwydd yn yr 

arweinyddiaeth gyda deg a mwy o benaethiaid yn cael eu penodi. Gallwch ddeall bod 

hyn yn effeithio ar bob agwedd o weinyddiaeth yr ysgolion ac wrth gwrs yn gwneud i 

rieni golli hyder yn yr ysgol heb sôn am enw da yr ysgol yn y gymuned. Dros y cyfnod 

mae yn deg dweud bod adroddiadau eithaf beirniadol wedi eu rhoi gan yr arolygwyr yr 

helyw i wneud ag arweinyddiaeth. Dros y flwyddyn diwethaf mae yr ysgol wedi 

gwneud camau pendant i wella y sefyllfa ac mae adroddiadau Monitro GwE yn 

dystiolaeth o hynny a disgwylir i’r gwaith da yma gario ymlaen i’r dyfodol. Credwn bod 

y sylwadau uchod yn ddigon o resymau i ail-ystyried y penderfyniad i gau yr Ysgolion. 

Credwn na ddylid gwneud penderfyniad terfynol ar dynged yr Ysgolion heb o leiaf 

adael iddynt weithredu am o leiaf deunaw mis heb fygythiad o gau uwch eu pennau. 

 Mae’n wir i ddweud bod yr ysgol wedi ei chael hi’n anodd i ddenu a chadw 

Pennaeth parhaol, a bod hynny o bosib wedi cael effaith ar safonau.  

Oherwydd hyn mae GwE a’r Awdurdod Addysg wedi cynllunio cefnogaeth ddwys 

ar gyfer yr ysgolion o’r herwydd a chyda chefnogaeth parod y llywodraethwyr 

mae’r ysgol wedi gwneud cynnydd. Serch hynny, mae sefyllfa bresennol yr 

ysgolion yn ddibynol ar barhau gyda’r lefel uchel o’r gynhaliaeth.  

 


