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Cyflwyniad 

Diben yr ymgynghoriad yw gofyn am farn pobl ynghylch y cynnig canlynol: 

“Sefydlu ysgol arbennig newydd yng Nghasnewydd ar gyfer disgyblion ag 

Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig, ar safle presennol Ysgol Gynradd Gaer ar gyfer 

y babanod, o Ionawr 2017 ymlaen.” 

Dyma’ch cyfle chi i ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau a fydd yn cael eu hystyried pan fydd y 

Cyngor yn penderfynu sut i fwrw ymlaen. 

Mae’r cyfnod ymgynghori ffurfiol hwn: 

 Yn dechrau ddydd Llun 11 Ebrill 2016 

 Yn dod i ben am ganol nos, nos Sul 22 Mai 2016 

Bydd y cynnig hwn yn galluogi i ddarpariaeth adnoddau arbenigol gael ei sefydlu yng 

Nghasnewydd ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 19 oed sydd â diagnosis o Anhwylder ar y 

Sbectrwm Awtistig, sydd angen addysgu strwythuredig a darpariaeth ar wahân. Bydd lle i 48 

o ddisgyblion yn y ddarpariaeth hon, sef 24 o ddisgyblion oedran cynradd a 24 o ddisgyblion 

oedran uwchradd. 

Yn bennaf, bydd yr ysgol newydd yn darparu ar gyfer anghenion disgyblion sy’n byw yng 

Nghasnewydd, gan alluogi iddynt gael eu haddysg gerllaw eu cartref. Budd hyn fydd lleihau 

nifer y lleoliadau y tu allan i’r sir a’r teithiau hir y mae disgyblion yn eu hwynebu ambell waith 

wrth fynd i’w hysgol enwebedig.   

Bydd yr ysgol yn cael ei chreu trwy addasu ac ailfodelu adeilad presennol y babanod ar safle 

Ysgol Gynradd Gaer. Bwriedir y bydd yr ysgol arbennig gymunedol newydd a gynhelir yn 

cael ei sefydlu ac ar gael at ddiben addysg o Ionawr 2017 ymlaen. 

Pan fydd y Cyngor wedi cael caniatâd cyfreithiol i sefydlu’r ysgol newydd, bydd yr ALl yn 

gwneud trefniadau i ethol Corff Llywodraethol dros dro. Bydd y Corff Llywodraethol dros dro 

yn penodi Pennaeth ac yn penderfynu sut caiff yr ysgol newydd ei threfnu, ac yn penderfynu 

ar enw’r ysgol. 

 

Y Broses Ymgynghori 

Mae’r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud 

sylwadau a fydd yn cael eu cofnodi a’u crynhoi mewn adroddiad ar yr ymgynghoriad.  

Cyhoeddir yr adroddiad hwn ar wefan y Cyngor a chaiff ei ystyried pan fydd y Cyngor yn 

penderfynu ar y ffordd ymlaen. 

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cynnwys dwy sesiwn galw heibio i’r rhai a fydd yn gweld yr 

effaith fwyaf o ganlyniad i’r cynnig, gyda swyddogion y Cyngor wrth law i esbonio’r cynigion 

yn fanylach ac ateb unrhyw gwestiynau.  
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Lleoliad Dyddiad ac Amser Sesiwn 

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, 
NP20 4UR 

Dydd Llun 18 Ebrill 2016, 
4pm – 6pm  

Sesiwn galw heibio 

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, 
NP20 4UR    

Dydd Iau 21 Ebrill 2016, 
10am – 12 canol dydd  

Sesiwn galw heibio 

 

Gall sylwadau a chwestiynau gael eu cyflwyno gan ddefnyddio’r ffurflen ymateb amgaeedig. 

Bydd y ffurflen hon ar gael hefyd yn y sesiynau galw heibio neu gellir ei lawrlwytho o 

www.newport.gov.uk/schoolreorg  

Dylid dychwelyd yr ymatebion hyn i: Rheolwr Datblygu’r Gwasanaeth Addysg, Ystafell 425w, 

Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Fel arall, gellir 

dychwelyd sylwadau a ffurflenni wedi’u llenwi drwy’r e-bost at school.reorg@newport.gov.uk  

Bydd y cyfryngau cymdeithasol, fel Twitter a Facebook, ar gael hefyd.  

Sylwch, ni fydd ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried yn wrthwynebiadau i’r 

cynnig, byddant yn cael eu hystyried yn sylwadau negyddol. Ni all gwrthwynebiadau i gynnig 

gael eu cofrestru hyd nes bod yr hysbysiad statudol wedi’i gyhoeddi. Y dyddiad olaf ar 

gyfer cyflwyno pob ymateb yw canol nos, nos Sul 22 Mai 2016. 

Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a 

Phobl Ifanc yn ystyried y safbwyntiau a fynegwyd ac yna’n penderfynu p’un ai i fwrw ymlaen 

â’r cynnig. Os penderfynir bwrw ymlaen â’r cynnig, bydd hysbysiad statudol yn cael ei 

gyhoeddi yn y wasg leol ac yn yr ysgol. Bydd y cyfnod rhybudd statudol yn para am 28 

diwrnod o ddyddiad ei gyhoeddi ac yn galluogi pobl i fynegi eu barn ar ffurf cefnogi’r cynigion 

neu eu gwrthwynebu. 

Os na ddaw unrhyw wrthwynebiadau i law yn sgil cyhoeddi’r hysbysiad statudol, bydd Aelod 

Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch p’un ai i 

fwrw ymlaen.  

Trefniadau ar gyfer cyfraniadau gan blant a phobl ifanc 
Mae Fersiwn Cryno Cyffredinol o’r ymgynghoriad hwn wedi’i lunio i Blant a Phobl Ifanc ac 

mae ar gael oddi wrth Ysgol Maes Ebbw neu Gyngor Dinas Casnewydd. Bydd y Cyngor yn 

ymgynghori â disgyblion yn Ysgol Maes Ebbw drwy’r Pennaeth ar y cyd â SNAP Cymru, sef 

mudiad sy’n cynnig cyngor a chymorth annibynnol, ac sy’n gwbl annibynnol ar yr Awdurdod 

Lleol. Os hoffech gael cyngor annibynnol drwy SNAP Cymru, cysylltwch â nhw fel a ganlyn: 

SNAP Cymru 
1 South Road 
Ystad Ddiwydiannol Penallta 
Hengoed 
CF82 7ST 

 
Ffôn: 0845 120 3730 

 

Mae copïau o’r ddogfen hon a’r Fersiwn Cryno Cyffredinol i Blant a Phobl Ifanc ar gael ar 

wefan y Cyngor yn www.newport.gov.uk/schoolreorg neu gellir gofyn am gopi drwy anfon e-

bost at school.reorg@newport.gov.uk neu ffonio 01633 656656.  

http://www.newport.gov.uk/schoolreorg
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
http://www.newport.gov.uk/schoolreorg
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
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Pwy fyddwn ni’n ymgynghori â nhw? 

 Athrawon, staff a chorff llywodraethol Ysgol Maes Ebbw; 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion Ysgol Maes Ebbw; 

 Disgyblion Ysgol Maes Ebbw; 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion sy’n byw yng Nghasnewydd ac sydd â 

diagnosis o anhwylder ar y sbectrwm awtistig; 

 Disgyblion sy’n byw yng Nghasnewydd sydd â diagnosis o anhwylder ar y sbectrwm 

awtistig; 

 Grŵp Llywio Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig Casnewydd; 

 Prif Swyddogion Addysg / Cyfarwyddwyr Addysg yr holl Awdurdodau Lleol cyfagos 

ac ALlau y consortiwm – Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a 

Chyngor Dinas Caerdydd;  

 Yr Eglwys yng Nghymru, Esgobaeth Mynwy; 

 Yr Archesgobaeth Gatholig; 

 Penaethiaid a Chyrff Llywodraethol holl ysgolion Casnewydd; 

 Holl aelodau etholedig Casnewydd; 

 Holl gynghorau cymuned Casnewydd; 

 Pwyllgor Craffu Cyngor Dinas Casnewydd; 

 Gweinidogion Cymru; 

 Yr Aelodau Cynulliad (ACau) a’r Aelodau Seneddol (ASau) sy’n cynrychioli’r ardal y 

mae unrhyw ysgol sy’n destun y cynigion yn ei gwasanaethu; 

 Llywodraeth Cymru; 

 Estyn; 

 Undebau llafur athrawon a staff sy’n cynrychioli athrawon a staff Ysgol Maes Ebbw; 

 Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru; 

 Adrannau Cludiant Awdurdodau Lleol; 

 Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent; 

 Holl Gynghorau Cymuned Casnewydd; 

 Y bartneriaeth Cymunedau yn Gyntaf leol (neu fudiad cyfatebol); 

 SNAP Cymru. 

 

Beth mae’n rhaid i chi ei ystyried? 

Mae gweddill y ddogfen hon yn cyflwyno’r rhesymwaith dros y cynnig.  Hoffem i chi ystyried 

y wybodaeth yn y ddogfen a hoffem glywed eich barn, sef a ydych chi’n cefnogi’r cynnig ai 

peidio. 
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Y Cynnig  

Mae’r cynnig yn ymwneud â sefydlu ysgol arbennig gymunedol newydd a gynhelir i ddarparu 

addysg i blant rhwng 3 a 19 oed sydd wedi cael diagnosis o anhwylder ar y sbectrwm 

awtistig. Bydd yr ysgol newydd yn darparu 48 lle ysgol ac fe’i sefydlir ar safle adeilad 

presennol Ysgol Gynradd Gaer ar gyfer y babanod.  

Yn sgil uno Ysgol Iau Gaer ac Ysgol Fabanod Gaer ym Medi 2014, mae buddsoddi 
sylweddol yn mynd rhagddo er mwyn darparu un ysgol gyfunol ar gyfer Ysgol Gynradd Gaer, 
o Fedi 2016 ymlaen. Yn sgil hyn, bydd adeilad y babanod, sydd ar safle addysgol priodol 
sy’n gartref hefyd i Anecs Gaer, yn wag. 
 
Nod yr ysgol fydd cynnig y safonau addysg a chymorth gorau posibl i’w holl ddisgyblion, dim 
ots beth yw lefel eu hangen addysgol. Mae disgyblion yn dysgu orau mewn amgylchedd 
diogel, cefnogol a chadarnhaol. Mae rheoli ymddygiad yn gadarnhaol a meithrin hunan-
barch a hunanddisgyblaeth yn gamau cyntaf hanfodol at greu amgylchedd dysgu ac 
addysgu llwyddiannus. Bydd gweithio mewn partneriaeth agos â rhieni a gofalwyr yn holl 
bwysig i sicrhau bod eu plant yn cael addysg lwyddiannus.   
 
Mae gan bob disgybl yr hawl i addysg, sy’n eang, cytbwys, cynyddol a phriodol i’w 
hanghenion unigol. Bydd hyn yn cynnwys mynediad llawn i’r cwricwlwm cenedlaethol a bydd 
yn rhoi cyfleoedd i’r disgybl fanteisio ar addysg brif ffrwd at ddiben cynhwysiant, fel y mae’r 
disgybl, y rhiant/rhieni a’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â gofal y disgyblion unigol yn 
eu hystyried yn briodol. 
 
Mae addysg yn ymestyn y tu hwnt i’r ysgol ac i’r gymuned ehangach. Bydd disgyblion yn 
cael cyfleoedd i weithio a dysgu yn y gymuned, i baratoi ar gyfer eu rôl yn y dyfodol yn 
aelodau gwerthfawr o gymdeithas. 
  
Ar y cyfan, mae ar ddisgyblion ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig angen mwy o le i 

symud, ynghyd ag acwsteg ffafriol fel bod cyn lleied â phosibl o orlwytho ar y synhwyrau. 

Mae amgylchedd sydd â llawer iawn o bobl eraill heb fawr o le ond llawer iawn o ysgogiadau 

yn gallu aflonyddu disgyblion ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig. Bydd cynllunio trefn yr 

ysgol newydd yn rhoi blaenoriaeth i’r angen hwn, yn enwedig yn yr ardaloedd cylchdroi. Os 

bydd disgyblion yn gallu symud o gwmpas yn hwylus mewn gofod golau, pleserus, lle mae’r 

potensial i or-ysgogi wedi’i ystyried yn briodol, daw eu hymdeimlad o ryddid a lles i’r amlwg 

ar unwaith. 

 

 

Y Ddarpariaeth Bresennol a Galw yn y Dyfodol  

 

Maes Ebbw 

Ar hyn o bryd, mae’r ysgol yn darparu addysg i 156 o blant rhwng 3 a 19 oed ar draws tri 

safle (yn ôl Cyfrifiad Maint Dosbarthiadau Medi 2015). Darperir cyfleusterau anecs i’r brif 

ysgol ym Maes Ebbw Bach yn Eveswell ac mewn darpariaeth arbenigol i ddisgyblion ag 

anhwylderau ar y sbectrwm awtistig ar safle Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. Mae’r adeilad yn 

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon yn gallu darparu ar gyfer uchafswm o 12 o ddisgyblion ar 

unrhyw un adeg.  
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Adeiladwyd Ysgol Maes Ebbw yn wreiddiol gyda lle i 103 o ddisgyblion. Ychwanegwyd 

darpariaeth ychwanegol yn ddiweddarach trwy greu Maes Ebbw Bach (12 lle) a Darpariaeth 

Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig Maes Ebbw – Brynglas (12 lle). Fodd bynnag, mae’r 

angen am ddarpariaeth arbennig yng Nghasnewydd wedi bod yn cynyddu, felly mae’r prif 

safle wedi bod yn destun ailfodelu i ateb y galw cynyddol. Mae nifer hanesyddol y disgyblion 

yn Ysgol Maes Ebbw ar draws y tri safle presennol wedi’u hamlinellu isod: 

Nifer Disgyblion Ysgolion Arbennig Casnewydd 2011-2015 (pob grŵp blwyddyn) 
 
Ysgol 
 

Nifer y 
lleoedd 

(Cyfanswm) 

2011 2012 2013 2014 2015 Lleoedd 
dros 
ben 

2015 

Maes 
Ebbw 

127 112 117 129 143 156 
 

-29 

 

Os bydd y cynnig hwn yn llwyddiannus, y disgyblion cyntaf fydd yn cael eu derbyn yw’r rhai 

sydd angen lleoliadau arbenigol mewn amgylchedd sy’n arbenigo ar anhwylderau ar y 

sbectrwm awtistig. Yn dilyn hyn, rhagwelir y bydd galw parhaus am leoliadau, o Gasnewydd 

ac o’n Hawdurdodau Lleol cyfagos. Caiff pob cais am le yn yr ysgol hon eu hystyried gan y 

Panel AAA, sy’n cynnwys amrywiaeth o weithwyr addysg proffesiynol o’r ALl ac o ysgolion, 

ynghyd â chynrychiolwyr cynhwysiant ehangach a SNAP Cymru. Bydd y Panel yn ystyried 

ceisiadau yn unigol, yn unol â meini prawf derbyn a fydd yn cael eu sefydlu ar y cyd â’r 

Pennaeth a benodir. Bydd holl benderfyniadau’r Panel AAA yn cael eu cyfleu yn ysgrifenedig 

i’r ymgeisydd, gan roi rhesymwaith clir ar gyfer y penderfyniad. 

Bydd y defnydd ar y lleoliadau’n cael ei fonitro’n fanwl gan yr ALl a’r Pennaeth, ynghyd â’r 

Panel AAA, gyda chyfleoedd i ddisgyblion ailintegreiddio i sefydliadau addysg eraill, fel yr 

ystyrir yn briodol. Trwy hyn, bydd lleoliadau’n gallu cael eu neilltuo i ddisgyblion sydd angen 

lleoliadau arbenigol, gydag addasrwydd y lleoliadau’n cael ei adolygu’n barhaus yn unol â 

Datganiad AAA y disgyblion. 

Darpariaeth y Tu Allan i’r Sir 

Ar hyn o bryd, mae 34 o ddisgyblion sydd wedi cael diagnosis ffurfiol o anhwylder ar y 

sbectrwm awtistig yn mynychu darpariaeth addysgol y tu allan i Gasnewydd, am gost o ryw 

£1.25 miliwn y flwyddyn. Mae’r lleoliadau hyn ar draws 19 o ddarparwyr, mewn cymysgedd o 

leoliadau annibynnol a lleoliadau a gynhelir gan awdurdodau lleol, ar draws Cymru a Lloegr. 

Mae pump o’r lleoliadau hyn yn rhai ar sail preswyl, 52 wythnos, gydag un lleoliad preswyl 

arall yn lleoliad 38 wythnos. Mae’r chwe lleoliad preswyl yn cael eu hariannu gan dri pharti, 

sef Addysg, Iechyd a’r Gwasanaethau Cymdeithasol, oherwydd anghenion cymhleth y 

disgyblion mewn lleoliadau. Ar sail y lleoliadau presennol, rhagwelir y bydd yr ysgol arbennig 

arfaethedig yn briodol ar gyfer bodloni anghenion tua 21 o’r disgyblion hyn, pe bai disgyblion 

a / neu rieni o blaid ystyried y dewis hwn. 
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Ansawdd a Safonau  
Caiff ansawdd a safonau mewn ysgolion yng Nghasnewydd eu monitro gan Estyn a’r 

Awdurdod Lleol (ALl).  Estyn yw Swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a 

Hyfforddiant yng Nghymru. Mae’n Gorff y Goron, wedi’i sefydlu o dan Ddeddf Addysg 1992. 

Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond mae’n derbyn ei gyllid gan 

Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 Deddf Llywodraeth Cymru 1998. Mae Estyn yn 

arolygu’r ansawdd a’r safonau mewn darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae 

canlyniad arolygiad diweddaraf Ysgol Maes Ebbw i’w weld isod: 

 
Ysgol Dyddiad 

Arolygu 
Deilliannau Darpariaeth Arweinyddiaeth 

a Rheolaeth 
Crynodeb Cyffredinol 

Perfformiad Rhagolygon 
Gwella 

Maes 
Ebbw  

Chwefror 
2010 

Da Da Digonol Da Digonol 

 

Mae’r Cyngor o’r farn y bydd y cynnig hwn yn cael effaith gadarnhaol ar ansawdd y 

ddarpariaeth a’r deilliannau addysgol yn y sector ysgolion arbennig.  

 

 

Beth Fydd y Cynnig yn ei Ddarparu? 

Y cynnig yw ailfodelu adeilad presennol y babanod ar safle Ysgol Gynradd Gaer, a’r tir 

cysylltiedig, i greu ysgol arbennig addas a fydd yn darparu 48 lle ysgol amser llawn i blant ag 

anhwylderau ar y sbectrwm awtistig. Mae lle ar hen safle Ysgol Fabanod Gaer i 180 o 

ddisgyblion prif ffrwd, ynghyd â lle i 30 o ddisgyblion meithrin amser llawn.  Aseswyd bod yr 

ysgol yn addas ar gyfer cyflwyno addysg anghenion addysgol arbennig i ddisgyblion ag 

anhwylderau ar y sbectrwm awtistig a chyflwyno addysg i hyd at 48 o ddisgyblion. Mae 

adeilad ar wahân, wrth ymyl yr hen Ysgol Fabanod – Anecs Gaer, fel y’i gelwir ar hyn o bryd 

– yn gartref i’r Tîm Cynghori ar Gynhwysiant ar gyfer Anghenion Addysgol Ychwanegol, gan 

gynnwys Ymddygiad ac Awtistiaeth.  Bydd y tîm arbenigol hwn yn gallu rhoi cymorth 

ychwanegol gan gymheiriaid i’r staff sy’n gweithio yn y lleoliad addysg arbennig hwn. 

 

Arolygwyd adeilad babanod Ysgol Gynradd Gaer yn 2010 fel rhan o arolygon Ysgolion yr 

21ain Ganrif. Ar raddfa rhwng A (rhagorol) a D (gwael), barnwyd bod cyflwr C ar yr ysgol yn 

gyffredinol. O dan y cynnig hwn, bydd buddsoddi sylweddol yn y safle hwn i ailfodelu’r 

ddarpariaeth bresennol a sicrhau ei bod yn briodol i gyflwyno addysg addas a digonol i’r 

grŵp hwn o ddisgyblion.  

 

Yn ogystal, archwiliwyd prif adeilad ysgol Maes Ebbw yn 2010 fel rhan o arolygon Ysgolion 

yr 21ain Ganrif. Mor ddiweddar â 2014, fodd bynnag, dywedwyd bod cyflwr B ar yr ysgol yn 

gyffredinol, ar y raddfa rhwng A a D. O dan y cynnig hwn, bydd Ysgol Arbennig Maes Ebbw 

yn parhau i weithredu yn unol â’i chapasiti llawn gan fod pwysau cynyddol ar leoedd yn y 

sector ysgolion arbennig.  
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Mae’r safle yn amgylchedd addysg dan do ac awyr agored addas a digonol i blant o bob 

oedran. Bydd yr ysgol newydd yn gwbl hygyrch, gan gynnwys toiledau priodol, ac yn 

cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd, gan sicrhau gwell hygyrchedd ac 

amgylchedd mwy cyfoethog ar gyfer dysgu ac addysgu yn y Ddinas. Bydd digon o ardaloedd 

addysgu ac ardaloedd cilio, ynghyd ag ystafell staff, cegin, ystafell i rieni, ardaloedd 

pwrpasol ar gyfer cyflwyno therapïau, cyfleusterau storio, ystafell y synhwyrau ynghyd ag 

ardal benodol ar gyfer datblygu annibyniaeth / sgiliau bywyd i ddisgyblion oed priodol. 

 

Fel arfer, mae ysgolion yn fannau sydd â llawer o wahanol ystafelloedd ar gyfer amrywiaeth 

o weithgareddau. Fodd bynnag, mae ar blant ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig angen 

llwybr syml a hawdd ei ddeall i fynd o un lle i’r llall. Bydd coridorau hir â newidiadau mewn 

cyfeiriad, gwahanol lefelau ac arwyddion aneglur yn dod ynghyd i greu dryswch ym meddwl 

plentyn awtistig ac achosi rhwystredigaeth a allai arwain at ymddygiad anodd neu heriol yn 

yr ysgol a / neu gartref, neu, ambell waith, gall arwain at fewnoli’r emosiynau hyn a allai 

effeithio’n negyddol ar iechyd meddwl a lles y disgybl. 

 

Mae’n anodd gwybod beth yw union faint ystafell ddosbarth sy’n addas i ddisgyblion ag 

anhwylder ar y sbectrwm awtistig, oherwydd gall hyn ddibynnu’n sylweddol ar safle disgybl 

ar y sbectrwm awtistig. Bob blwyddyn, bydd nifer y disgyblion sy’n cael eu derbyn i’r ysgol yn 

amrywio ac, felly, un ateb yw ystafelloedd dosbarth sy’n gallu cael eu rhannu gan ddrysau 

plygu neu raniadau, neu ystafelloedd dosbarth o sawl maint gwahanol fel bod rhai’n addas i 

grwpiau bach iawn. Dylai ardaloedd tawel gael eu neilltuo ym mhob ystafell ddosbarth.   

 

Bydd tir yr ysgol yn ddeniadol, gyda phob cyfleuster, gyda disgyblion yn gallu mynd at gae 

chwarae diogel. Hefyd, bydd ardal â llawr caled sy’n cynnig cyfleusterau chwarae eraill a 

gofod cymunedol penodedig i’w ddefnyddio ar gyfer addoli ar y cyd, addysg gorfforol, y 

celfyddydau perfformio a phrydau ysgol. Bydd tir yr ysgol yn cael ei drefnu fel nad yw 

disgyblion yn gallu gadael y safle ac wynebu risg. Bydd yr adeilad ei hun yn darparu ardal 

wedi’i hamgáu, wedi’i chysylltu â ffensys anymwthgar ar yr ochrau. Bydd tir yr ysgol newydd 

yn cael ei osod fel ei fod yn darparu arwynebau tywydd braf a gwlyb ar gyfer hamdden, a 

datblygir gardd breifat lle y gall disgyblion ddewis preifatrwydd, o olwg pobl eraill, ond yn 

ddiogel ar dir yr ysgol ar yr un pryd. Yn ogystal, bydd cyfleoedd i ddisgyblion gyflawni sgiliau 

hamdden. Bydd ardal i gerbydau droi wedi’i lleoli i ffwrdd o’r brif fynedfa, felly ni fydd angen i 

gerbydau droi o fewn tir yr ysgol. 

Bydd y staff cymwys a phrofiadol sy’n cael eu cyflogi yn gallu bodloni’r amrywiaeth eang o 
anghenion personol, addysgol a chymdeithasol sydd gan ddisgyblion. Bydd ystafelloedd 
dosbarth gyda digon o le ac offer, ac addysgu arbenigol mewn gwyddoniaeth, TGCh, celf, 
cerddoriaeth, y celfyddydau mynegiannol, technoleg bwyd a thechnoleg dylunio. Bydd 
ystafell ychwanegol ar gael i’w defnyddio’n rheolaidd gan rieni, staff a gweithwyr proffesiynol 
sy’n ymweld. Bydd therapïau ategol, fel therapi llefaredd, corfforol a galwedigaethol, ar gael 
ar y safle, fel y bo’n briodol i’r anghenion sydd wedi’u hamlygu yn natganiad Anghenion 
Addysgol Arbennig y disgyblion. 
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Mae cynllun enghreifftiol o’r safle isod: 

 

Cyflwyno’r Cwricwlwm 

Bydd disgyblion yn yr ysgol arbennig newydd yn dilyn y cwricwlwm cenedlaethol gyda 

gwahaniaethu priodol i adlewyrchu gallu, anghenion ac arddulliau dysgu unigol. Bydd 

cwricwlwm ategol cryf sy’n cydnabod anghenion personol a chymdeithasol disgyblion, ac yn 

cynnig amrywiaeth eang o brofiad ymarferol drwy gydol cyfnod y disgyblion yn yr ysgol. 

Bydd amrywiaeth o weithgareddau cyn ac ar ôl ysgol ar gael i’r holl ddisgyblion. Trwy gydol 

eu gyrfa ysgol, bydd cyrsiau priodol wedi’u hachredu’n cael eu cynnig i ddisgyblion yn y 

cyfnod uwchradd, gan gynnwys TGAU, OCR, ALL ac ASDAN.  

Caiff disgyblion eu hannog i gymryd cyfrifoldeb am eu dysgu trwy eu cefnogi fel y bo’n 
briodol, ar sail eu hanghenion, i reoli arferion a newid, cydymffurfio â disgwyliadau a 
datblygu agwedd gadarnhaol at addysg. Bydd pwyslais cryf ar ddatblygu gweithio ar y cyd a 
bod yn rhan o dîm. Cyflwynir dysgu trwy ddulliau addysgu ymarferol a phrofiadau go iawn, 
yn yr ysgol ac yn y gymuned yn ehangach. Bydd cyfleoedd priodol am gynhwysiant yn cael 
eu hannog yn weithgar mewn ysgolion prif ffrwd lleol. 
 
Bydd disgyblion yn defnyddio egwyddorion addysgu strwythuredig (TEACCH) i gynorthwyo â 
chyflwyno’r cwricwlwm. Bydd y ddarpariaeth yn cynnig amgylchedd hynod strwythuredig sy’n 
galluogi pob disgybl i fanteisio ar holl feysydd y cwricwlwm. Bydd y disgyblion yn cymryd 
rhan yn yr agweddau ehangach ar yr ysgol trwy gynllunio wedi’i strwythuro’n ofalus. Bydd yr 
holl ddisgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4 yn cymryd rhan mewn rhaglen o brofiad gwaith 
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sy’n briodol i’w hanghenion a’u gallu, gyda ffocws ar ddatblygu annibyniaeth a sgiliau bywyd 
fel y bo’n briodol. 
 
Bydd yr ysgol yn cael ei threfnu’n ddosbarthiadau priodol i oedran.  Bydd disgyblion yn y 
cyfnod cynradd yn cael eu haddysg gan athro allweddol a bydd cyfle i ddisgyblion yn y 
cyfnod uwchradd fanteisio ar ddarpariaeth fwy hyblyg, yn unol â’u hanghenion unigol. 
 
Bydd darparu cyfleoedd i’r holl ddisgyblion integreiddio ag ysgolion eraill a’r gymuned leol yn 
elfen allweddol o’r ddarpariaeth. Bydd cysylltiadau da ag ysgolion cyfagos, gan gynnig 
cyfleoedd integreiddio i ddisgyblion o’r lleoliad, o Ganolfannau Adnoddau Dysgu, o Ysgol 
Maes Ebbw ac efallai disgyblion prif ffrwd, fel yr ystyrir yn briodol. 
 

Pryd bydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau? 

Rhagwelir y bydd y gwaith sydd ei angen i sefydlu’r ysgol newydd wedi’i gwblhau ym mis 

Rhagfyr 2016. Felly, bydd yr ysgol arbennig gymunedol newydd a gynhelir yn agor yn Ionawr 

2017 i 48 o ddisgyblion rhwng 3 ac 19 oed, sef 24 disgybl oed cynradd a 24 disgybl oed 

uwchradd.  

 

Cost  

Felly, daw’r trefniadau ariannol i gefnogi ysgol arbennig newydd o ddwy ffynhonnell:  

 Rhaglen Ysgolion yr 21 Ganrif -  £1m 

 Buddsoddi i Arbed -   £2.8m  

 Cyfanswm Gwariant Cyfalaf -  £3.8m 
 

Gellir cyflwyno hyn ar ffurf cost o oddeutu £79,000 fesul lle i ddisgybl.   

Bydd cynnydd mewn costau staff cyfan yr awdurdod o ganlyniad i greu ysgol newydd. 

Byddai angen sefydlu tîm y staff cyn dyddiad agor yr ysgol. Bydd y costau hyn yn 

ychwanegol at y costau sy’n gysylltiedig â chostau arferol cynnal ysgol.  

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd bolisi o gyfrannu swm o £35,000 at gostau cychwyn 

unrhyw ysgol newydd ei sefydlu a byddai hwn yn cefnogi’r materion datblygu sefydliadol fel 

rhan o’r rhaglen weithredu. 

Bydd y cynnig i sefydlu Ysgol Arbennig newydd i ddisgyblion ag anhwylderau ar y sbectrwm 
awtistig yn galluogi’r 12 disgybl sy’n cael addysg ar hyn o bryd yn uned anhwylderau’r 
sbectrwm awtistig ym Maes Ebbw – Brynglas i drosglwyddo i ysgol newydd.  Hefyd, bydd yn 
galluogi darpariaeth ar gyfer y disgyblion eraill sy’n derbyn eu haddysg ar hyn o bryd yn 
Ysgol Maes Ebbw ac mewn darpariaethau Canolfannau Adnoddau Dysgu amrywiol ar draws 
y ddinas, ac efallai’r disgyblion sydd ar hyn o bryd yn derbyn addysg mewn ysgolion 
arbennig y tu hwnt i Gasnewydd, lle y bo’n briodol ac yn dibynnu ar ddifrifoldeb yr angen.   
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Opsiynau Eraill a Ystyriwyd 

 

Gwneud dim byd – Cynnal y ddarpariaeth sy’n bodoli ar draws y Ddinas ar hyn o bryd a 

pharhau i gynnal plant mewn lleoliadau y tu allan i’r sir, lle nad oes digon o gyflenwad a 

galw. 

 

Gwneud rhywfaint – Trosglwyddo’r ddarpariaeth arbenigol ar gyfer anhwylderau ar y 

sbectrwm awtistig i adeilad gwag y babanod yn Ysgol Gynradd Gaer heb unrhyw waith 

ailfodelu. Byddai’r opsiwn hwn yn caniatáu am sefydlu ysgol arbennig newydd ond ni 

fyddai’n darparu gwaith galluogi er mwyn gallu cyflwyno addysg addas ar y safle hwn i’r 

grŵp penodol hwn o gleientiaid. 

 

Gwneud llawer – Sefydlu ysgol arbennig newydd i blant ag anhwylderau ar y sbectrwm 

awtistig ar safle adeilad gwag y babanod yn Ysgol Gynradd Gaer ar ôl gwaith ailfodelu 

helaeth i sicrhau bod trefn yr ysgol newydd yn briodol ar gyfer cyflwyno addysg addas a 

digonol i’r disgyblion hyn. Byddai hyn yn darparu amgylchedd a chyfleusterau dysgu 

modern, parhaol ac yn helpu i sicrhau bod y Cyngor yn gallu bodloni anghenion addysgol yr 

holl ddisgyblion sy’n byw yn ardal yr Awdurdod Lleol. 

  

Beth fydd y cynnig sy’n cael ei ffafrio yn ei gyflawni? 

Bydd y cynnig sy’n cael ei ffafrio yn darparu ysgol fodern wedi’i haddasu i ddarparu a 

chyflawni amgylchedd dysgu gwell i ddisgyblion ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig. 

Hefyd, bydd yn lleihau nifer y lleoliadau y tu allan i’r sir a’r costau cludiant uchel cysylltiedig. 

 

 

Mynediad a Threfn  

Dalgylch 
Ni fydd dalgylch gan yr ysgol newydd. Fodd bynnag, bydd hi’n cael ei defnyddio’n bennaf ar 
gyfer disgyblion sy’n byw yn sir Casnewydd er, os bydd lleoedd ar gael, mae’n bosibl y bydd 
modd caniatáu i ALlau cyfagos brynu lleoedd gwag i’w disgyblion nhw.  
 

Derbyniadau 

Ni fydd disgyblion yn gallu gwneud cais am le yn yr ysgol newydd hon drwy drefniadau 

derbyn arferol y Cyngor. Yn hytrach, bydd derbyn yn seiliedig ar angen, yn dilyn asesiad gan 

y Tîm Cynhwysiant Addysg, a bydd datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig gan bob 

disgybl. Bydd y Cyngor yn penderfynu ar dderbyniadau, gan ystyried dewis rhieni ac ar ôl 

ymgynghori â’r Pennaeth a’r Corff Llywodraethol ynghylch pa mor briodol yw’r lleoliad. 

 

Er y rhagwelir y bydd mwyafrif y derbyniadau i’r ysgol yn digwydd ar ddechrau pob blwyddyn 

academaidd, gellir derbyn disgyblion yn ystod y flwyddyn os bydd lleoedd ar gael yn yr 

ysgol.    

 

Cludiant  

Lle y bo’n briodol, darperir cludiant yn unol â pholisi’r Cyngor. Fel y bo’n briodol, fodd 

bynnag, gall disgyblon / myfyrwyr deithio’n annibynnol fel rhan o’u dysgu. Bydd ardal ddiogel 

benodedig ar gyfer gollwng a chasglu disgyblion.  
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Staffio 

Byddai nifer o oblygiadau i staffio yn deillio o’r cynnig i sefydlu’r ysgol arbennig newydd. 

Bydd yr ysgol yn agor yn Ionawr 2017. Bydd staff yn cael eu penodi gan y Corff 

Llywodraethol Dros Dro, ar ôl penodi Pennaeth.  Byddai angen i’r Corff Llywodraethol Dros 

Dros ystyried yr amserlen ar gyfer penodi Pennaeth er mwyn gallu creu’r strwythur staffio 

priodol o athrawon, staff cymorth ac ymarferwyr, ac er mwyn recriwito’n barod i fodloni 

anghenion yr holl ddisgyblion pan fydd yr ysgol yn agor yn Ionawr 2017. Bydd angen sicrhau 

profiad a sgiliau addysgu a gofalu am ddisgyblion ag awtistiaeth ac anawsterau dysgu 

sylweddol. Bydd pob aelod staff yn cael hyfforddiant ar ymdriniaeth bositif (Team Teach) a 

TEACCH, ynghyd â phecynnau cyfathrebu ychwanegol fel Picture Exchange 

Communication (PECS) a Therapïau (Cyffwrdd, Ymddiried ac Adlamu).  

Yn ogystal, byddai angen i’r Pennaeth a’r Corff Llywodraethol dros dro ystyried pa bolisïau a 

gweithdrefnau Adnoddau Dynol y byddai angen iddynt eu mabwysiadu ar gyfer recriwtio ac, 

ar ôl sefydlu’r ysgol, ar gyfer rheoli’r staff. Byddai’r Cyngor yn argymell mabwysiadu polisïau 

Adnoddau Dynol Cyngor Dinas Casnewydd gan fod y rhain wedi bod yn destun 

ymgynghoriad â chynrychiolwyr undebau llafur. 

 

Manteision ac Anfanteision 

Mae manteision y cynnig hwn fel a ganlyn: 

 Darparu ysgol arbenigol bwrpasol yn y Ddinas i fodloni anghenion disgyblion â 

diagnosis o anhwylder ar y sbectrwm awtistig, pan nad ystyrir bod darpariaeth brif 

ffrwd â chymorth yn briodol; 

 Bydd y cyfleuster pob oed yn galluogi disgyblion ag anhwylderau ar y sbectrwm 

awtistig i gael eu haddysg gyfan ar un safle ysgol, os yw eu hanghenion mor ddwys 

fel nad yw integreiddio i ysgol brif ffrwd yn briodol; 

 Ailddatblygu safle ysgol bresennol sy’n ddiangen i fodloni anghenion penodol 

disgyblion ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig; 

 Tir ysgol helaeth i ganiatáu am ddysgu yn yr awyr agored ac amgylchfyd 

synhwyraidd ffafriol; 

 Gerllaw’r Tîm Cynghori ar Anghenion Addysgol Ychwanegol er mwyn cael cyngor ac 

arbenigedd ychwanegol;  

 Gostyngiad yn nifer y lleoliadau y tu allan i’r sir ar hyn o bryd a / neu yn y dyfodol; 

 Cyfle i ddisgyblion sy’n mynychu darpariaeth y tu allan i’r sir ar hyn o bryd 

ailintegreiddio i’w hardal leol i barhau â’u haddysg; 

 Llai o amser teithio i ddisgyblion sy’n mynychu lleoliadau’r tu allan i’r sir. 

Mae anfanteision y cynnig fel a ganlyn: 

 Gallai rhai problemau pontio godi wrth symud disgyblion o’u darpariaeth bresennol i’r 

ysgol newydd; 

 Gallai rhieni disgyblion sydd eisoes mewn darpariaeth arall fod yn amharod i’w 

symud i’r ysgol newydd hon. 
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Risgiau 

Mae’r risgiau sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn a’r ffactorau lliniarol wedi’u rhestru isod: 

Risg Ffactor lliniarol 

Mae’r galw am y ddarpariaeth yn lleihau Mae hyn yn annhebygol, er y gallai’r ysgol 
gael ei haddasu i ddarparu ar gyfer 
disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol 
eraill o’r sector ysgolion arbennig. 

Mae’r galw am y ddarpariaeth yn cynyddu Bydd y Pennaeth Addysg Cynorthwyol 
(Cynhwysiant) yn parhau i gynllunio ar gyfer 
darpariaeth yn y dyfodol ar draws y Ddinas. 

 

Asesiadau o effaith  

Mae asesiad o’r effaith ar degwch a chydraddoldebau wedi’i gynnal ar gyfer y cynnig hwn ac 

mae ar gael ar wefan y cyngor.   
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Ffurflen Ymateb i’r Ymgynghoriad 

 

Sefydlu ysgol arbennig newydd yng Nghasnewydd er 

mwyn darparu ar gyfer disgyblion ag Anhwylderau ar y 

Sbectrwm Awtistig 

Mae eich barn yn bwysig. Rhowch eich barn i ni am y cynnig trwy lenwi’r holiadur hwn a’i 

ddychwelyd i: Rheolwr Datblygu’r Gwasanaeth Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd, Ystafell 

425W, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Neu gallwch anfon eich ymateb drwy’r 

e-bost at school.reorg@newport.gov.uk 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yw canol nos, 22 

Mai 2016.  

Sylwch na fydd ymatebion negyddol i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried yn 
wrthwynebiadau i’r cynnig, byddant yn cael eu cofnodi’n sylwadau negyddol.  Ni all 
gwrthwynebiadau gael eu cofrestru hyd nes bod yr hysbysiad statudol wedi’i gyhoeddi. 

A ydych chi’n cefnogi’r cynnig i sefydlu ysgol arbennig gymunedol newydd a gynhelir 
yng Nghasnewydd i ddisgyblion rhwng 3 ac 19 oed sydd â diagnosis o Anhwylder ar y 
Sbectrwm Awtistig? 

 Ydw        Nac ydw       

Defnyddiwch y blwch isod i roi rhesymau neu sylwadau (gan gynnwys opsiynau 
eraill). 

 

 

 

 

Dywedwch pwy ydych chi (e.e. rhiant/gofalwr plentyn sy’n mynychu meithrinfa leol) 

__________________________________________________________________  

Os hoffech gael gwybod bod yr adroddiad ar yr ymgynghoriad wedi’i gyhoeddi, darparwch 
eich manylion cyswllt: 

e-bost: __________________________________________________________ 

 

Cyfeiriad post: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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