Ffurflen Ymateb
Cynnig i ad-drefnu ysgolion yn dalgylch Bangor
yn unol ag adran 48 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013
Eich Manylion
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Yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data 1998, mae’n ofynnol i ni eich hysbysu o’r canlynol:
Mae Cyngor Gwynedd yn ceisio eich barn ar y cynnig hwn fel rhan o broses ymgynghori statudol. Defnyddir y manylion a ddarperir
gennych i’r pwrpas hwn yn unig. Efallai y bydd y wybodaeth yn cael ei rannu gydag asiantaethau sy’n ymwneud a’r ymgynghoriad
(e.e. Llywodraeth Cymru) ond dim ond at ddiben ymateb i faterion penodol gall eich bod wedi eu nodi yn eich ymateb. Byddwn yn
parhau i ystyried eich sylwadau pa bynnag opsiwn a ddewisir.
Gyda’ch caniatâd, mae’n bosib y bydd eich sylwadau yn cael eu rhyddhau, yn llawn neu heb gynnwys manylion personol fel enwau
a chyfeiriadau, mewn adroddiad i’r Cabinet ar yr ymgynghoriad. Os nad ydych yn dymuno i’r Cyngor gyhoeddi eich ymateb, nodwch
isod trwy roi ✓ yn y blwch perthnasol os gwelwch yn dda:
Cytunaf i’r Cyngor gyhoeddi fy ymateb yn llawn, gan gynnwys fy ngwybodaeth bersonol.
Cytunaf i’r Cyngor gyhoeddi fy ymateb, heb gynnwys fy ngwybodaeth bersonol.
Nid wyf yn cytuno i’r Cyngor gyhoeddi fy ymateb.

Anfonwch eich ymateb at:
Swyddfa Moderneiddio Addysg,
Adran Addysg, Cyngor Gwynedd,
Caernarfon
LL55 1SH
neu Moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru
Dyddiad cau: 13:00 ar ddydd Mawrth, 22 Mai 2018

Sylwadau:

Nodwch mai sylwadau yw’r ymatebion ac nid gwrthwynebiad i’r
cynnig.
Bydd cyfle i wrthwynebu’r cynnig os bydd rhybudd statudol yn cael ei
gyhoeddi.
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