
TREFNIADAU YSGOL GYNRADD PARC JIWBILÎ 
CWESTIYNAU CYFFREDIN - 10 MAI 2017 

 
Mae corff llywodraethu dros dro ar gyfer Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî bellach wedi ei sefydlu a 
phenodwyd Mrs Catherine Kucia fel Pennaeth o fis Medi 2017. Mae'r corff llywodraethu dros dro, 
ynghyd â Mrs Kucia, bellach yn ymgymryd â'r trefniadau penodi ar gyfer yr holl staff eraill sy'n 
ofynnol i gefnogi'r ysgol yn y flwyddyn gyntaf.  
 
Cynhaliwyd cyfarfod corff llywodraethu dros dro ddydd Mawrth 9 Mai 2017 lle awgrymwyd y dylid 
drafftio cyfres o Gwestiynau Cyffredin i amlinellu'r sefyllfa ddiweddaraf o ran trefniadau'r ysgol 
newydd.  
 
Mrs Catherine Kucia, Pennaeth 

 
Pwy yw aelodau'r corff llywodraethu dros dro? 
Mae'r corff llywodraethu dros dro yn cynnwys yr 
unigolion canlynol: 
Llywodraethwyr Awdurdod Lleol  
Y Cynghorydd David Williams (Cadeirydd), Mrs 
Elizabeth Thomas, Mrs Sally Mlewa  
Rhiant-lywodraethwyr     
Mr Steven Densley, Mrs Kate Matthews, Mrs Lisa 
Pottenger,  Mrs Marina Smith 
Llywodraethwyr Cymunedol    
Dr Jawed Khan, Mrs Kelly Lloyd-Hughes, Mr Joseph 
Wightman 
Athro-lywodraethwr    
Mr Steve Rayer 
Pennaeth Etholedig    
Mrs Catherine Kucia 
 

 
A gytunwyd ar enw'r ysgol newydd? 
Do. Enw'r ysgol newydd fydd Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî.  
 
Beth fydd y wisg ysgol? 
Mae'r corff llywodraethu dros dro ar hyn o bryd yn ystyried opsiynau ar gyfer gwisg ysgol, gan 
ystyried ysgolion eraill yn yr ardal leol. Caiff y wybodaeth hon ei rhannu â darpar rieni yn syth ar ôl i 
benderfyniad terfynol gael ei wneud.  
 
A oes gan yr ysgol newydd logo neu arwyddair?  
Mae'r corff llywodraethu dros dro ar hyn o bryd yn edrych ar ddyluniadau ar gyfer logo i'r ysgol ac 
mae'n ffyddiog y caiff hyn ei ymgorffori yn y wisg ysgol. Caiff arwyddair yr ysgol ei ystyried ar ôl i'r 
ysgol agor er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn gallu cyfrannu at hyn.  
 
Sut bydd y Pennaeth yn ymgysylltu â darpar rieni?  
Bydd y Tîm Derbyniadau Ysgol yn trosglwyddo manylion cyswllt yr holl geisiadau llwyddiannus i'r 
Pennaeth, a fydd yn ei thro yn trefnu cyfarfod croeso rywbryd ym mis Mehefin 2017. Bydd rhieni 
plant sy'n cael cynnig lle yn derbyn llythyr mewn da bryd yn eu hysbysu am drefniadau'r cyfarfod 
hwn.  
 
 



A fydd digwyddiadau pontio yn cael eu trefnu cyn agor yr ysgol? 
Disgwylir i'r adeilad gael ei drosglwyddo i'r Cyngor ar ddechrau mis Gorffennaf 2017, yn y gobaith y 
bydd hyn yn galluogi darpar ddisgyblion a rhieni i ymweld â'r ysgol cyn diwedd y tymor presennol. 
 
A oes gan yr ysgol wefan? 
Nid oes gan yr ysgol wefan ar hyn o bryd, ond bydd hyn yn newid wrth i ni agosáu at ddyddiad agor 
yr ysgol. Cyn hyn, mae'r Pennaeth yn ystyried ffyrdd eraill o rannu gwybodaeth â rhanddeiliaid, yn 
cynnwys cyfryngau cymdeithasol.  
 
Pryd bydd yr ysgol yn agor? 
Dechrau swyddogol blwyddyn yr ysgol newydd yw dydd Llun 4 Medi 2017, er efallai bydd y corff 
llywodraethu dros dro yn penderfynu defnyddio un neu fwy o ddyddiau hyfforddi ar ddechrau'r 
tymor newydd. Felly, gall fod oedi cyn y caiff disgyblion eu gwahodd i ddechrau.  
 
A gytunwyd ar amseroedd dechrau a gorffen y diwrnod ysgol? 
Mae hyn yn cael ei ystyried gan y corff llywodraethu dros dro ar hyn o bryd.  
 
Pa drefniadau sydd wedi'u gwneud ar gyfer prydau ysgol? 
Bydd yr ysgol newydd yn cynnwys cegin goginio. Caiff prydau ysgol eu darparu gan Chartwells fel 
rhan o Gontract Prydau Ysgol y Cyngor. Telir am brydau ysgol drwy system ar-lein Parentpay, a fydd 
yn galluogi rhieni i dalu ar-lein ac ymlaen llaw.  
 
A fydd plant y Cyfnod Sylfaen yn cael llaeth am ddim? 
Byddant, bydd holl blant y Cyfnod Sylfaen yn cael 1/3 peint o laeth am ddim yn ddyddiol.  
 
A fydd gan yr ysgol Glwb Brecwast? 
Mae'r corff llywodraethu dros dro o blaid cyflwyno cyfleuster Clwb Brecwast Am Ddim yn yr ysgol er 
ei bod yn debygol y bydd hyn yn dechrau yn ddiweddarach yn nhymor yr hydref.  
 
A fydd yn bosibl i gyfleusterau'r ysgol gael eu llogi o dan drefniadau gosod? 
Bydd y corff llywodraethu dros dro yn ystyried Polisi Gosod a all gynnwys trefniadau i grwpiau lleol 
logi cyfleusterau mewnol ac allanol.  
 
Llun diweddaraf 

 


