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Y Cynnig 

Mae'r adroddiad ymgynghori hwn yn ymwneud â chynnig i gynyddu capasiti cyffredinol Ysgol 

Bassaleg o 1,747 i 2,050 o fis Medi 2023. 

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid  

Rhoddwyd gwahoddiad i’r rhanddeiliaid a amlinellir isod gymryd rhan, ac anfonwyd e-bost 

gyda dolen i’r pecyn ymgynghori ar wefan y Cyngor: 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion sy’n mynychu’r holl ysgolion yr effeithir 

arnynt gan y cynnig hwn; 

 Disgyblion sy’n mynychu’r holl ysgolion y bydd y cynnig hwn yn effeithio arnynt; 

 Aelodau o staff a gyflogir ar hyn o bryd gan yr holl ysgolion y bydd y cynnig hwn yn 

effeithio arnynt; 

 Yr Eglwys yng Nghymru, Esgobaeth Trefynwy; 

 Yr Archesgobaeth Gatholig; 

 Awdurdodau lleol cyfagos ar draws ardal Consortiwm De-ddwyrain Cymru;  

 Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu pob ysgol yng Nghasnewydd; 

 Holl aelodau etholedig Cyngor Dinas Casnewydd; 

 Holl Benaethiaid Gwasanaethau Cyngor Dinas Casnewydd;  

 Y Cynghorau Cymuned lleol; 

 Gweinidogion Cymru; 

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

wasanaethir gan yr ysgolion sy’n destun y cynigion; 

 Estyn; 

 Undebau llafur staff a staff addysgu sy’n cynrychioli athrawon a staff a gyflogir yn yr 

holl ysgolion y mae’r cynnig hwn yn effeithio arnynt;  

 Y Gwasanaeth Cyflawni Addysg ar gyfer De-ddwyrain Cymru; 

 Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent; 

 Fforwm y Gymraeg mewn Addysg Casnewydd; 

 Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant;  

 Canolfan Serennu Casnewydd; 

 SNAP Cymru; 

 Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent; 

 Gwasanaethau ataliol  

 

Roedd copïau caled o'r ddogfen ymgynghori lawn a'r Fersiwn Crynodeb Bob Dydd ar gyfer 

Plant a Phobl Ifanc ar gael i Ysgol Basaleg ac ysgolion cynradd clwstwr ac ar gais drwy e-

bostio school.reorg@newport.gov.uk ac fe'i darparwyd yn ddwyieithog yn Gymraeg a 

Saesneg. 
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Ysgolion yr effeithir arnynt 

Yr ysgol y mae'r cynnig hwn yn effeithio'n uniongyrchol arni yw Ysgol Basaleg.  Rhagwelir y 

bydd disgyblion o Ysgol Gynradd Maerun yn elwa'n sylweddol o'r cynnig, fel yr ysgol gynradd 

clwstwr bellaf o Ysgol Basaleg.  Fodd bynnag, bydd pob disgybl sy'n mynychu Ysgol Basaleg 

yn elwa o gyfleusterau gwell a byddai ehangu'r ysgol yn gwella rhagolygon disgyblion yn yr 

ysgolion cynradd clwstwr o ran sicrhau eu bod yn cael eu derbyn i'r ysgol.  Er mwyn bod yn 

gyflawn, estynnwyd yr ymgynghoriad i bob un o'r ysgolion cynradd sy'n rhan o glwstwr Ysgol 

Basaleg, sef: 

 Ysgol Gynradd Maerun 

 Ysgol Gynradd Bryn Hyfryd 

 Ysgol Gynradd Tŷ-du 

 Ysgol Gynradd High Cross 

 Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî  

 Ysgol Gynradd Pentre-poeth 

Dosbarthu Gwybodaeth 

Cynigiwyd copïau caled o'r ddogfen ymgynghori lawn a'r Fersiwn Crynodeb Bob Dydd ar gyfer 

Plant a Phobl Ifanc i Ysgol Basaleg a'r ysgolion cynradd clwstwr fel eu bod ar gael i staff, 

disgyblion a rhieni. Cafwyd cais gan Ysgol Gynradd High Cross ac Ysgol Gynradd Bryn Hyfryd 

am ddeg copi o bob dogfen ac fe’u dosbarthwyd i’r ysgolion hynny. Gwrthododd pob ysgol 

arall y cynnig, gan ffafrio cyrchu’r deunydd ar-lein. Roedd copïau ychwanegol o’r ddogfen ar 

gael i’w hanfon i ysgolion ar gais.   Cafwyd pedwar cais am gopi caled o’r dogfennau 

ymgynghori ac fe'u hanfonwyd drwy'r post.  

 

Digwyddiadau Galw Heibio 

Oherwydd y sefyllfa barhaus o ran iechyd y cyhoedd, ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth 

Cymru, ni threfnwyd unrhyw ddigwyddiadau ymgynghori wyneb yn wyneb ar gyfer yr 

ymgynghoriad hwn.  Hysbyswyd rhanddeiliaid y gellid cyflwyno cwestiynau ynghylch y cynnig 

i school.reorg@newport.co.uk ac y byddai swyddogion y Cyngor yn ateb yn ddiymdroi er 

mwyn sicrhau y gellid cyflwyno ymatebion sy’n seiliedig ar wybodaeth yn ystod y cyfnod 

ymgynghori.  Daeth nifer o gwestiynau i law ac ymatebwyd iddynt yn amserol a chyhoeddwyd 

Cwestiynau Cyffredin, ynghyd ag atebion, ar dudalennau gwe'r Cyngor. Mae'r rhain i'w gweld 

yn Atodiad A. 

 

Fforwm Rhieni Ysgol Basaleg 

Trefnwyd sesiwn Microsoft Teams am 6pm ddydd Mawrth 20 Hydref 2020. Trefnwyd y sesiwn 

gan riant-lywodraethwr yn yr ysgol a chafodd ei hysbysebu yn lleol yn yr un modd â 

chyfarfodydd eraill y Fforwm Rhieni.  Ymunodd pedwar swyddog o'r Gwasanaeth Addysg a 

Phennaeth Cynorthwyol Ysgol Basaleg â'r alwad gyda'r rhiant-lywodraethwr, ond ni fynychodd 

unrhyw rieni eraill.  Rhag ofn bod rhwystr technegol yn atal rhieni rhag ymuno â'r cyfarfod hwn, 

trefnwyd ail sesiwn ar gyfer dydd Mawrth 3 Tachwedd 2020. Y tro hwn cafodd y ei drefnu fel 

Digwyddiad trwy Eventbrite i olrhain nifer y rhieni oedd yn bwriadu dod i’r sesiwn. Ar brynhawn 

y sesiwn cytunwyd na fyddai'r sesiwn yn mynd yn ei blaen gan nad oedd unrhyw rieni wedi 

mynegi diddordeb mewn dod. 
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Llais y Dysgwr 

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i gael barn dysgwyr, ac oherwydd y sefyllfa bresennol o ran 

iechyd y cyhoedd, hwyluswyd hyn drwy gynnal sesiynau Holi ac Ateb i ddisgyblion ar Microsoft 

Teams, yn hytrach na gweithdai wyneb yn wyneb.  Oherwydd ysgolion sy'n gweithredu mewn 

'swigod' grŵp blwyddyn nid oedd yn bosibl cynnwys pob aelod o bob cyngor ysgol.  Hefyd, 

oherwydd amseriad y cynnig, nid oedd rhai cynghorau ysgol wedi'u sefydlu eto ar gyfer y 

flwyddyn academaidd newydd.  Ceir manylion y sesiynau a gynhaliwyd yn y tabl isod: 

 

Ysgol Yn Bresennol Dyddiad 

Ysgol Basaleg 1 Athro, 14 Disgybl (Blynyddoedd 9-12) 14/10/2020 

Ysgol Gynradd High Cross 2 Athro, 2 Ddosbarth Blwyddyn 6 09/10/2020 

Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî  

1 Athro, 4 Disgybl Blwyddyn 6 (gan 

gynnwys y Prif Ferch a'r Dirprwy Brif 

Fachgen) 

16/10/2020 

Ysgol Gynradd Maerun 

2 Athro, 2 Ddosbarth Blwyddyn 6 (gan 

gynnwys Cadeirydd, Is-gadeirydd ac 

Ysgrifennydd y Cyngor Disgyblion) 

06/10/2020 

2 Athro, 2 Ddosbarth Blwyddyn 6 13/10/2020 

Ysgol Gynradd Bryn Hyfryd 1 Athro, 1 Dosbarth Blwyddyn 6 09/10/2020 

Ysgol Gynradd Pentre-poeth 1 Athro, 1 Dosbarth Blwyddyn 6 05/11/2020 

Ysgol Gynradd Tŷ-du 1 Athro, 4 Disgybl Blwyddyn 6  10/11/2020 

 

Gofynnodd y disgyblion nifer o gwestiynau tebyg yn ystod y sesiynau, ac maent wedi’u crynhoi 

yn y tabl isod: 

 

Cwestiwn  Ateb 

Pryd fydd y prosiect yn cael ei gwblhau? Y gobaith yw y bydd yr adeilad newydd yn 

barod i'w ddefnyddio erbyn mis Medi 2023. 

Sut olwg fydd ar yr adeilad? Mae argraff arlunydd o'r adeilad newydd 

wedi'i chynnwys yn y ddogfen ymgynghori. 

Fodd bynnag, gallai hyn newid wrth i'r 

dyluniadau gael eu datblygu.  

Pam nad ydych yn ehangu'r adeiladau 

presennol? 

Mae rhai adeiladau tua 50-60 oed ac nid yw 

rhai mewn cyflwr gwael. Rydym hefyd am 

ddod â'r holl adeiladau/ystafelloedd 

dosbarth ar safle'r ysgol yn nes at ei gilydd. 

Beth fydd yn digwydd i'r hen adeiladau? Bydd yr hen adeiladau'n cael eu dymchwel 

pan fydd yr adeilad newydd yn barod. 

Sut a ble fydd disgyblion yn gweithio tra bo'r 

gwaith adeiladu'n mynd rhagddo? 

Bydd y bloc newydd yn cael ei adeiladu ar 

safle’r cae pob tywydd presennol. Bydd 

ffensys tal o amgylch safle'r adeilad tra bo'r 

gwaith yn mynd rhagddo. Lle bo modd, bydd 

y rhan fwyaf o'r gwaith swnllyd yn cael ei 

gwblhau tra nad yw disgyblion yn yr ysgol. 

Pa ystafelloedd dosbarth fydd yn yr adeilad 

newydd? 

Mae'r ysgol wedi gweithio gyda'r Cyngor ar 

gynlluniau'r ystafelloedd dosbarth. Bydd yr 
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ystafelloedd dosbarth newydd yn cymryd lle 

ystafelloedd dosbarth y pynciau sy'n cael eu 

dymchwel yn bennaf. 

A fydd y ffreutur newydd yn ffreutur ysgol 

gyfan? 

Bydd, bydd y ffreutur yn gallu darparu ar 

gyfer pob disgybl.  

Beth fydd yn digwydd i'r campfeydd 

presennol? 

Bydd y ddwy gampfa yn adeiladau Forge a 

Griffin yn aros. 

A fydd y toiledau'n neillryw? Penderfyniad i'r ysgol fydd hwn. Rhaid i'r 

dyluniad sicrhau bod digon o doiledau yn 

cael eu darparu yn y mannau cywir. 

A fydd yr adeilad yn ecogyfeillgar? Bydd, bydd yr adeilad newydd yn bodloni'r 

safonau 'Rhagorol' ar gyfer BREEAM sy'n 

ddyfarniad cynaliadwyedd. 

Faint fydd yr adeilad yn ei gostio a phwy sy'n 

talu amdano? 

Mae gan y prosiect gyllideb o £28m. Mae 

hwn yn gynllun a ariennir ar y cyd rhwng 

Llywodraeth Cymru a Chyngor Dinas 

Casnewydd. 

Pam y bydd yr ehangu'n costio cymaint o 

arian? 

Bydd yr adeilad newydd yn fawr – i letya 

mwy na hanner poblogaeth yr ysgol.  Mae 

ysgolion yn ddrud i'w hadeiladu.  Rhaid 

iddynt fod yn ddiogel, yn gryf ac yn 

hirbarhaol, felly mae hyn yn golygu eu bod 

yn costio llawer o arian. 

Os yw Covid-19 yn dal i fod o gwmpas pan 

fydd y gwaith yn dechrau, a fydd yn dal i fynd 

yn ei flaen? 

Bydd, bydd y gwaith adeiladu yn dal i fynd 

rhagddo ond gall y gwaith adeiladu gymryd 

ychydig yn hirach oherwydd yr angen i 

weithwyr ymbellhau'n gymdeithasol. 

 

Creodd disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî sioe sleidiau i'w chyflwyno i weddill 

y dosbarth i roi adborth o’r sesiwn llais y disgybl. Roeddynt yn hwyluso trafodaethau gyda'r 

dosbarth am eu syniadau a chofnodwyd eu hadborth ar sleid olaf y cyflwyniad (Atodiad B). 

 

Ym mhob sesiwn, roedd pob disgybl yn cefnogi'r cynnig.  

 

Mae'r Cyngor yn ddiolchgar iawn i'r staff a'r disgyblion a gymerodd ran, a hoffai ddiolch iddynt 

am eu cyfraniadau gwerthfawr i'r broses hon.  

 

 

Ymatebion o’r Ymgynghoriad 

Cafwyd cyfanswm o 184 o ymatebion yn ystod y cyfnod ymgynghori.  Roedd 154 o ymatebwyr 

(cyfwerth ag 84%) yn cefnogi'r cynnig. Roedd 15 o ymatebwyr (8%) yn cefnogi'r cynnig yn 

rhannol a 15 (8% hefyd) yn datgan nad oeddynt yn ei gefnogi. 
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Gwnaed 176 o ymatebion trwy'r ffurflen ymateb safonol (gweler Atodiad C), gan y grwpiau 

rhanddeiliaid canlynol: 

 Rhieni/gofalwyr disgyblion presennol/blaenorol/arfaethedig 

 Disgyblion presennol/blaenorol/arfaethedig 

 Trigolion lleol ardal Basaleg 

 Athrawon a staff yn ysgolion Casnewydd 

 Llywodraethwyr yn ysgolion Casnewydd 

 Cynghorwyr lleol 

Cafwyd 8 ymateb i’r ymgynghoriad trwy e-bost, gan y grwpiau rhanddeiliaid canlynol: 

 Rhieni/gofalwyr disgyblion presennol/blaenorol/arfaethedig 

 Trigolion lleol ardal Basaleg 

 Pennaeth Ysgol Basaleg 

 Rhiant-Lywodraethwr mewn ysgol gynradd glwstwr 

 Ysgrifennydd clwb chwaraeon lleol 

 Estyn (Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru) 

Daeth un o'r wyth ymateb mewn e-bost gan Bwyllgor Trigolion Court Crescent a Forge Lane 

ac roedd yn cynnwys ymateb ysgrifenedig i'r ymgynghoriad ar ffurf atodiad.  Roedd cyflwyniad 

y pwyllgor yn ddogfen ddeng tudalen oedd yn codi cyfres o gwynion am y sefyllfa bresennol, 

megis materion parcio gwrthgymdeithasol, tagfeydd traffig, y sŵn gan blant sy'n chwarae yn 

ystod amser egwyl a llygredd.  Roedd y ddogfen hefyd yn cynnig dewisiadau eraill yr oedd y 

grŵp yn teimlo eu bod yn well na'r cynnig i ehangu'r ysgol.  Mae'r rhain wedi'u cynnwys yn y 

tabl ymateb isod. Nodwch ein bod dim ond wedi adrodd ar yr ymatebion neu'r pryderon 

negyddol a gafwyd.  

 

Mae'r tabl isod yn dangos yr amryw sylwadau a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori, ac 

ymateb y Cyngor i'r pwyntiau hyn.  Daeth nifer sylweddol o sylwadau cefnogol i law, nad ydynt 

wedi'u cynnwys yma. 

154

15

15

Ydych chi'n cefnogi'r cynnig?

Cefnogi Cefnogi’n rhannol Ddim yn cefnogi
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Pryder a Godwyd Nifer y 
Sylwadau 
Tebyg  

Ymateb y Cyngor 

Mynegwyd pryderon y byddai'r 
cynnig yn arwain at gynnydd mewn 
traffig yn yr ardal gyfagos leol. 
Cafodd materion penodol yn 
ymwneud â phwyntiau mynediad i'r 
ysgol, parcio, a threfniadau gollwng 
a chasglu rhieni eu cyflwyno hefyd.  

16 Cynigir y capasiti ychwanegol er mwyn 
rhoi lleoedd i ddisgyblion sy'n byw yn 
y datblygiadau tai newydd ym Mharc y 
Jiwbilî a Chlwb Golff Parc Tredegar.  
Mae'r ddau ddatblygiad o fewn taith 
gerdded hawdd i'r ysgol, ac mae’r 
seilwaith priffyrdd ar gyfer y 
datblygiadau hyn eisoes wedi'i 
sefydlu. Mae Tîm Priffyrdd y Cyngor 
wedi cydnabod materion sy'n 
ymwneud â'r goleuadau traffig o 
amgylch cylchfan Basaleg ac mae 
effaith debygol y cynnydd yn nifer y 
disgyblion a'r staff cysylltiedig yn cael 
ei hasesu a bydd yn cael sylw yn y 
broses cais cynllunio i'w hystyried fel y 
bo'n briodol.  Mae'r cynnig yn cynnwys 
mwy o ddarpariaeth parcio o flaen y 
safle (ardal Forge) a gwell mannau 
aros a throi i fysus ar dir yr ysgol.  Yn 
gyffredinol, bydd y cynnig yn darparu 
68 o leoedd parcio ychwanegol, 57 
ohonynt ger y brif fynedfa.  

Ni ddylai'r cynnig olygu unrhyw 
newidiadau i'r dalgylchoedd 
presennol. 

7 Ar hyn o bryd nid oes unrhyw 
gynlluniau i newid dalgylch Ysgol 
Basaleg. Byddai'r cynnig yn gwella'n 
sylweddol y siawns y bydd disgyblion 
o Ysgol Gynradd Maerun yn sicrhau 
lleoedd i symud ymlaen i Ysgol 
Basaleg  

Mae'r boblogaeth ysgol arfaethedig 
yn rhy fawr a bydd yn effeithio ar 
gyfleoedd, ymddygiad a 
chanlyniadau dysgwyr. 

4 Mae Ysgol Basaleg yn ysgol 
lwyddiannus a chynhwysol.  Rydym yn 
hyderus y bydd y tîm arwain yn gallu 
sicrhau bod yr un cyfleoedd a lefel y 
cymorth yn cael eu darparu i bob 
disgybl. Mae'r ymateb i'r 
ymgynghoriad a gafwyd gan Estyn yn 
cefnogi'r farn hon. 

Nid oes angen ehangu’r ysgol gan y 
gallai disgyblion o Ysgol Gynradd 
Maerun fynychu Ysgol John Frost 
sy'n nes.  

3 Nid yw Ysgol John Frost yn nes at 
Ysgol Maerun nag at Ysgol Basaleg.  
Mae Ysgol John Frost hefyd yn llawn 
o ddisgyblion o fewn ei chlwstwr ei hun 
o ysgolion, ac ni ellir ei hehangu 
ymhellach ar ei safle presennol. 

Byddai'n well bodloni'r galw am 
leoedd ychwanegol drwy greu ysgol 
uwchradd newydd  

3 Nid oes safle ar gael ar gyfer ysgol 
uwchradd arall, ac ni fyddai hyn 
ychwaith yn mynd i'r afael â'r angen i 
ddisodli adeiladau gwael yn Ysgol 
Basaleg.  Hefyd, byddai sefydlu ysgol 
newydd yn arwain at oblygiadau 
sylweddol o ran cyllid refeniw a 
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fyddai'n cael effaith andwyol ar bob 
ysgol uwchradd yng Nghasnewydd. 

Mae'r cynnydd arfaethedig mewn 
capasiti yn ddiangen ac nid yw’n 
cael ei gefnogi. 

2 Mae angen yr ehangu arfaethedig i 
ateb y galw lleol am leoedd.  Mae gan 
y Cyngor ddyletswydd statudol i 
ddarparu'r lleoedd hyn. 

Bydd cynyddu capasiti'r ysgol yn 
ystod pandemig yn ychwanegu 
straen at athrawon a disgyblion ac 
felly dylid ei ohirio. 

2 Ni fyddai'r cynnig, os caiff ei 
gymeradwyo, yn dod i rym tan fis Medi 
2023. Er nad yw effaith hirdymor 
pandemig COVID-19 yn hysbys, os na 
weithredwn yn awr ni fydd digon o 
leoedd i'r disgyblion sy'n symud 
ymlaen o addysg gynradd i addysg 
uwchradd yn y tymor byr i ganolig.  

Nid oes angen y ddarpariaeth 
gynyddol gan fod capasiti eisoes ar 
gael mewn ysgolion uwchradd eraill 
ledled y Ddinas.  

2 Yr unig ysgol sydd ag unrhyw gapasiti 
dros ben yw Ysgol Uwchradd 
Llanwern, tua dwyrain y Ddinas. Yn 
ardal clwstwr Basaleg, yng ngorllewin 
y ddinas, y mae’r galw a nodwyd. Nid 
ystyrir ei bod yn briodol cludo 
cannoedd o blant mewn bysus ar 
draws y ddinas bob dydd, gan achosi 
straen diangen i ddysgwyr ac 
ychwanegu at lygredd a phroblemau 
tagfeydd.   

Byddai newid ystod oedran yr ysgol 
o 11-18 i 11-16 yn creu lleoedd 
ychwanegol heb fod angen 
ehangu'r ysgol 

1 Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi 
bod yn glir yn ei ymrwymiad i fodel 3-
18 o ddarparu addysg.   Er y gallai 
newid yr ystod oedran greu capasiti 
ychwanegol yn ein hysgolion 
uwchradd ar gyfer plant o oedran 
ysgol statudol, byddai'n rhaid trefnu 
darpariaeth ôl-16 amgen o hyd a 
byddai'r broses hon yn cymryd sawl 
blwyddyn i’w chytuno a’i gweithredu.   
Yn y cyfamser mae angen darparu 
lleoedd ysgol uwchradd ychwanegol 
yn ardal Basaleg. 

Mae perygl y bydd angen ehangu'r 
ysgol eto os bydd y boblogaeth yn 
parhau i dyfu. 

1  Y cynnig hwn yw ehangu'r ysgol i 
2,050 ac nid oes bwriad i fynd y tu 
hwnt i'r nifer hwn.  Mae'r prif 
ddatblygiadau tai yn y dalgylch yn 
gyflawn ac wedi’u meddiannu’n llawn 
ar y cyfan ac mae'r effaith 
ddisgwyliedig ar niferoedd disgyblion 
wedi'i hystyried yn llawn.  

Ni roddwyd digon o ystyriaeth i 
opsiynau amgen i'r cynnig hwn. 

1  Mae'r ddogfen ymgynghori yn manylu 
ar bum opsiwn amgen sydd wedi'u 
hystyried. Mae'r rhain yn cynnwys 
disodli cyfleusterau sy'n bodoli eisoes 
yn unig, ehangu safle ysgol arall a 
diwygio dalgylchoedd presennol.  Nid 
yw'r Cyngor yn berchen ar ddigon o 
dir, nac yn dal digon o gronfeydd 
cyfalaf wrth gefn, i adeiladu ysgol 
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uwchradd newydd. Cafodd opsiynau 
eraill eu hystyried a'u diystyru yn ystod 
cam yr Achos Amlinellol Strategol, gan 
gynnwys bod sefydliad trydydd parti 
yn darparu darpariaeth ôl-16 a 
chwaraeon oddi ar y safle. Mae'r 
Achos Amlinellol Strategol wedi cael ei 
ystyried a'i gymeradwyo gan 
Lywodraeth Cymru. 

Mae posibilrwydd y bydd y gwaith 
adeiladu arfaethedig yn ymyrryd â 
dysgu ac yn rhoi disgyblion mewn 
perygl. 

3  Mae'n anochel y bydd rhywfaint o 
darfu ar y safle yn ystod y gwaith 
adeiladu. Fodd bynnag, bydd y gwaith 
yn cael ei gwblhau fesul cam i gyfyngu 
ar darfu ar ardaloedd penodol yn 
safle'r ysgol.  Mae Iechyd a Diogelwch 
pawb ar y safle yn flaenoriaeth i'r 
Cyngor a bydd ardaloedd adeiladu yn 
cael eu gwahanu â hysbysfyrddau 
safle.  Lle y bo'n bosibl, bydd y gwaith 
sy’n tarfu fwyaf, fel dymchwel, yn cael 
ei wneud yn ystod gwyliau'r ysgol.  
Bydd gan y contractwyr a wahoddir i 
wneud cais am y contract brofiad 
sylweddol o gyflawni prosiectau ar 
safleoedd ysgolion gweithredol ac o 
weithio gydag ysgolion i sicrhau bod 
disgyblion yn gallu dysgu'n effeithiol 
ac yn ddiogel tra bod y gwaith yn mynd 
rhagddo.  Yn olaf, mae'r amgylchedd 
adeiladu yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weld y 
byd gwaith yn uniongyrchol a gweld yr 
amrywiaeth o fasnachwyr a ddefnyddir 
ar gyfer prosiect adeiladu. 

Bydd presenoldeb trwm cerbydau 
adeiladu yn cael effaith negyddol ar 
yr amgylchedd lleol 

2 Bydd yn ofynnol i unrhyw gontractwr 
sy’n cael ei benodi gyflwyno Cynllun 
Rheoli’r Amgylchedd Adeiladu 
(CRhAA) i Bwyllgor Cynllunio'r Cyngor 
i ddangos tystiolaeth y gellir rheoli'r 
holl aflonyddwch sy'n gysylltiedig ag 
adeiladu yn effeithiol a lleihau effaith y 
gwaith adeiladu.  Rhagwelir y bydd 
cerbydau contractwyr yn cael eu lletya 
ar safle'r ysgol ac na fyddant yn parcio 
yn y strydoedd cyfagos. 

Bydd y bwriad i greu cae â 
llifoleuadau at bob tywydd yn 
cynyddu llygredd sŵn a golau. 

1 Byddai defnydd cymunedol o'r 
cyfleusterau hyn yn digwydd y tu allan 
i oriau ysgol pan fydd safle'r ysgol yn 
dawel.  Ni ddisgwylir i effaith y defnydd 
hwn fod yn sylweddol a bydd y 
cyfleuster o fudd i'r gymuned. 

Bydd y cynnydd arfaethedig yn nifer 
y disgyblion yn gwaethygu 
problemau taflu sbwriel.  

1  Mater i dîm arwain yr ysgol yw 
materion ymddygiad disgyblion, gan 
gynnwys unrhyw bryderon ynghylch 
taflu sbwriel, ac felly dylid rhoi gwybod 
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yn uniongyrchol i'r ysgol am unrhyw 
bryderon.   

Bydd y cyfleusterau newydd 
arfaethedig yn cael effaith negyddol 
ar y golygfeydd o'r eiddo cyfagos.  

1 Mae'r cynnig yn cynnwys adeiladu un 
adeilad newydd a chael gwared ar 
sawl un arall.  Bydd Pwyllgor 
Cynllunio'r Cyngor yn ystyried yr 
effaith ar yr amgylchedd a golygfeydd 
y gymdogaeth wrth benderfynu ar y 
cais cynllunio. 

Nid oes angen darparu cyfleusterau 
parcio ychwanegol gan y dylid 
annog staff a disgyblion i gerdded, 
beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus i deithio i’r ysgol yn lle 
hynny. 

1 Bydd y cyfleuster parcio ceir newydd 
yn cael ei greu drwy ddymchwel 
adeiladau nad ydynt bellach yn cael eu 
hystyried yn addas i'w defnyddio. 
Bydd y Cyngor yn annog staff a 
disgyblion i gerdded, beicio a 
defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i 
gyrraedd yr ysgol, ond cydnabyddir 
bod amgylchiadau lle nad yw hyn yn 
bosibl. 

 

Ymateb Estyn  

Mae’r ymateb llawn gan Estyn yn Atodiad D yr adroddiad hwn.  Fodd bynnag, i grynhoi, mae'r 

ymateb yn nodi’r canlynol: 

 Mae'r cynigydd wedi'i gwneud yn glir bod angen cynnydd mewn capasiti mewn ymateb 

i agor ysgol gynradd newydd ar ddatblygiad tai yn nalgylch yr ysgol.  

 Mae'r cynnig yn debygol o gyflawni ei nod o ddarparu digon o gapasiti i ateb y galw 

disgwyliedig gan deuluoedd o fewn y dalgylch yn y dyfodol.  

 Bydd hefyd yn disodli llawer o'r llety o ansawdd gwael presennol gan adeiladu bloc 

addysgu newydd sbon modern sy’n gwbl hygyrch gyda chyfleusterau bwyta a 

gwasanaeth.  

 Mae'r cynigydd wedi ymgynghori'n eang, gan gynnwys casglu barn rhieni, staff a 

disgyblion yn yr ysgol.  

 

Mae'r ymateb hefyd yn nodi ei bod yn rhesymol tybio y bydd prosiect mor fawr sy'n cael ei 

gynnal ar y safle yn anochel yn amharu ar ddysgwyr, ac y dylid egluro sut y caiff yr amhariad 

ei leihau. Mewn ymateb, i'r sylw hwn, gall y Cyngor gadarnhau bod Iechyd a Diogelwch pawb 

ar y safle yn flaenoriaeth i'r Cyngor a bydd ardaloedd adeiladu yn cael eu gwahanu â 

hysbysfyrddau safle.  Lle y bo'n bosibl, bydd y gwaith sy’n tarfu fwyaf, fel dymchwel, yn cael 

ei wneud yn ystod gwyliau'r ysgol.  Bydd gan y contractwyr a wahoddir i wneud cais am y 

contract brofiad sylweddol o gyflawni prosiectau ar safleoedd ysgolion gweithredol ac o weithio 

gydag ysgolion i sicrhau bod disgyblion yn gallu dysgu'n effeithiol ac yn ddiogel tra bod y 

gwaith yn mynd rhagddo.  Yn olaf, mae'r amgylchedd adeiladu yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weld y 

byd gwaith yn uniongyrchol a gweld yr amrywiaeth o fasnachwyr a ddefnyddir ar gyfer prosiect 

adeiladu. 
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Yn ogystal, mae'r ymateb yn cyfeirio at y ffaith nad yw'r cynnig yn cyfeirio'n benodol at grwpiau 

agored i niwed, gan gynnwys plant ag Anghenion Addysgol Arbennig. Mewn ymateb i'r sylw 

hwn, gall y Cyngor gadarnhau, er nad yw'r ddogfen ymgynghori yn cyfeirio'n uniongyrchol at 

ddisgyblion sy'n agored i niwed a'r rhai ag Anghenion Addysgol Arbennig, bod y disgyblion 

hyn yn cael eu hystyried a darperir ar eu cyfer yn y cynnig.  Nid oes gan yr ysgol Ganolfan 

Adnoddau Dysgu na dosbarth swyddogol ar gyfer disgyblion ag Anghenion Addysgol 

Arbennig, ond mae cynhwysiant a lles yn rhan annatod o ethos yr ysgol.  Cyflwynir darpariaeth 

lles yn yr ysgol trwy adnoddau Ffynnu, Barod i Ddysgu a’r Ganolfan Gynnydd sydd ar wasgar 

ar hyn o bryd ar draws safle'r ysgol.  Mae'r cynnig yn ceisio dod â'r ardaloedd adnoddau hyn 

at ei gilydd i fod yn fan canolog yn yr adeilad newydd, gan gefnogi'r syniad o les a 

chynhwysiant fel un sydd wrth wraidd cymuned yr ysgol. 

 

I gloi, cadarnhaodd Estyn farn y bydd y cynnig presennol o leiaf yn cynnal y ddarpariaeth 

addysg ar gyfer disgyblion yn nalgylch Ysgol Basaleg. 

 

Asesiad ôl-ymgynghori o'r cynnig  
 

Mae'r cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Basaleg i 2,050 ar safle presennol yr ysgol drwy 

ddisodli’r cyfleusterau addysgu presennol gyda bloc addysgu newydd, wedi'i ailasesu yn erbyn 

opsiynau gwahanol, yng ngoleuni'r ymatebion a gafwyd gan randdeiliaid i'r ymgynghoriad.  Ni 

chododd yr adborth a dderbyniwyd unrhyw faterion arwyddocaol nad oedd y Cyngor eisoes 

wedi'u cydnabod.   Roedd y prif bryderon a godwyd yn ymwneud â thraffig, diogelwch ar y 

ffyrdd a'r amgylchedd lleol, a gallu ysgol fawr i flaenoriaethu a diogelu lles disgyblion a’r 

deilliannau i ddysgwyr. 

 

Amlinellodd y ddogfen ymgynghori bum opsiwn gwahanol: 

 

1) Gwneud dim 

2) Disodli'r adeiladau presennol ond peidiwch â chynyddu capasiti  

3) Darparu adeiladau newydd er mwyn galluogi cynyddu’r capasiti yn unig 

4) Cynyddu capasiti ysgol arall   

5) Newid dalgylchoedd ysgolion i symud y pwysau oddi ar Ysgol Basaleg 

 

Nid yw unrhyw wybodaeth a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori yn newid yr asesiad 

o'r opsiynau gwahanol uchod, fel y darperir nhw yn y ddogfen ymgynghori. 

 

Yn ystod y broses ymgynghori, awgrymwyd dau ddewis arall: 

 

6) Sefydlu ysgol uwchradd newydd ychwanegol ar gyfer ardal Tŷ-du 

 

Mewn ymateb, nid yw'r Cyngor yn berchen ar ddigon o dir i letya ysgol uwchradd newydd, na'r 

adnoddau cyfalaf sydd eu hangen i greu'r ysgol newydd honno a hefyd i ddisodli adeiladau o 

ansawdd gwael yn yr ystâd ysgolion bresennol.  Mae Ysgol Basaleg yn ysgol lwyddiannus 

sy'n cyflwyno deilliannau da i ddysgwyr.   Mae'r Cyngor yn credu mai cynyddu capasiti Ysgol 

Basaleg sy’n cynnig y gwerth gorau am arian ac y bydd hynny’n sicrhau gwell deilliannau i 

ddysgwyr na sefydlu ysgol newydd. 
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7) Newid ystod oedran yr ysgol o 11-18 i 11-16   

 

Mewn ymateb, mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi bod yn glir yn ei ymrwymiad i fodel 3-18 

o ddarparu addysg.   Er y gallai newid yr ystod oedran greu capasiti ychwanegol yn ein 

hysgolion uwchradd ar gyfer plant o oedran ysgol statudol, byddai'n rhaid trefnu darpariaeth 

ôl-16 amgen o hyd a byddai'r broses hon yn cymryd sawl blwyddyn i’w chytuno a’i gweithredu.   

Yn y cyfamser mae angen darparu lleoedd ysgol uwchradd ychwanegol yn ardal Basaleg.  Ar 

hyn o bryd mae Ysgol Basaleg yn darparu cynnig Ôl-16 llwyddiannus, gan helpu disgyblion i 

gyflawni eu potensial a symud yn eu blaen i addysg uwch.  Nid yw'n glir ar hyn o bryd na 

fyddai newid ystod oedran yr ysgol yn cael effaith andwyol ar gyflawniad disgyblion.   Felly, 

nid ystyrir bod yr opsiwn hwn yn well na'r cynnig i gynyddu capasiti'r ysgol.  

Casgliad 

Ar ôl ystyried barn rhanddeiliaid a gyflwynwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori ac ailedrych ar 

yr asesiad o opsiynau gwahanol, gan gynnwys y ddau opsiwn ychwanegol a awgrymwyd, y 

cynnig fel yr ymgynghorwyd arno yw'r ffordd ymlaen a ffefrir o hyd.   Cefnogir y farn hon gan 

yr ymateb i'r ymgynghoriad a ddarparwyd gan Estyn a gan 84% o'r 176 o randdeiliaid a 

ymatebodd yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

Argymhellion 

Argymhellir ceisio caniatâd i symud y cynnig hwn yn ei flaen trwy gyhoeddi hysbysiad statudol.  

Caiff y penderfyniad hwn ei gyfeirio at yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau a bydd yn mynd 

trwy broses ddemocrataidd gytunedig y Cyngor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Yn unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018), caiff yr adroddiad hwn ei gyhoeddi’n electronig ar wefan 

Cyngor Dinas Casnewydd yn www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/School-

reorganisation/School-reorganisation.aspx 

I wneud cais am gopi caled (papur) o’r ddogfen hon cysylltwch â Swyddog Datblygu a Gwybodaeth 

Addysg Cyngor Dinas Casnewydd trwy ffonio 01633 656656 neu e-bostio 

school.reorg@newport.gov.uk    

  

http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/School-reorganisation/School-reorganisation.aspx
http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/School-reorganisation/School-reorganisation.aspx
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Atodiad A 

Cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Basaleg – Cwestiynau Cyffredin 

 

C: Bydd y cynnig hwn yn arwain at fwy o draffig mewn ardaloedd cyfagos.  Mae 

tagfeydd ar y ffyrdd yn barod. A fydd pwyntiau mynediad i'r ysgol yn cael eu newid? A 

allai amseroedd dechrau/gorffen fesul cam helpu? 

A: Cynigir y capasiti ychwanegol ar gyfer disgyblion sy'n byw yn y datblygiadau tai newydd 

ym Mharc y Jiwbilî a Chlwb Golff Parc Tredegar. Mae'r ddau ddatblygiad o fewn pellter 

cerdded hawdd o un filltir i'r ysgol, ac mae seilwaith priffyrdd ar gyfer y datblygiadau hyn eisoes 

wedi'i roi ar waith. Mae effaith debygol y cynnydd mewn disgyblion a staff cysylltiedig yn cael 

ei hasesu a bydd swyddogion priffyrdd yn mynd i'r afael â hyn yn y broses cais cynllunio er 

mwyn iddynt wneud sylwadau fel y bo'n briodol. Gellid ystyried amseroedd dechrau a gorffen 

fesul cam ond byddai hyn yn rhywbeth i'r corff llywodraethu ei gynnig ac ymgynghori arno. 

 

C: Mae capasiti ar gael mewn ysgolion uwchradd eraill, e.e. Ysgol Uwchradd Llanwern. 

A oes modd cyfeirio disgyblion at yr ysgolion eraill hyn? 

A: Yr unig ysgol sydd ag unrhyw le dros ben yw Ysgol Uwchradd Llanwern, i'r dwyrain o'r 

ddinas. Yn nalgylch Ysgol Basaleg, yng ngorllewin y ddinas, y mae’r galw a nodwyd.  

Nid yw’n briodol cludo cannoedd o blant mewn bysus ar draws y ddinas bob dydd, gan 

ychwanegu at lygredd a phroblemau tagfeydd. 

 

C: Pam na all disgyblion Maerun fynd i John Frost a theithio llai o bellter i'r ysgol? 

A: Mae Ysgol John Frost yn llawn o ddisgyblion o fewn ei dalgylch ei hun ac nid yw'n agosach 

at Ysgol Maerun nag Ysgol Basaleg. 

 

C: Rwy’n poeni y bydd y gwaith adeiladu yn ymyrryd â’r dysgu ac yn peryglu disgyblion 

A: Mae'n anochel y bydd rhywfaint o darfu ar y safle yn ystod y cyfnod gwaith adeiladu, bydd 

gwaith yn cael ei gwblhau fesul cam i gyfyngu ar darfu ar ardaloedd penodol ar safle'r 

ysgol. Iechyd a diogelwch pawb ar y safle yw'r brif flaenoriaeth a bydd ardaloedd adeiladu yn 

cael eu gwahanu oddi wrth ardaloedd ysgol gan hysbysfyrddau safle. Lle y bo'n bosibl, bydd 

y gwaith mwyaf aflonyddgar fel dymchwel yn cael ei wneud yn ystod gwyliau'r ysgol. Bydd gan 

y contractwyr a wahoddir i wneud cais am y contract brofiad sylweddol o gyflwyno prosiectau 

ar safleoedd ysgolion gweithredol a gweithio gydag ysgolion i sicrhau bod disgyblion yn gallu 

parhau i ddysgu'n effeithiol ac yn ddiogel.  

Yn olaf, mae'r amgylchedd adeiladu yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weld y byd gwaith yn uniongyrchol 

a gweld yr amrywiaeth o fasnachwyr a ddefnyddir ar gyfer prosiect adeiladu. 

  



   
 

Atodiad B 

  



   
 

Atodiad C 

Profforma Ymateb i’r Ymgynghoriad  

 

Mae’r ymateb hwn yn ymwneud â’r cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Basaleg gan 300 o leoedd i 

ddisgyblion rhwng 11 a 16 oed, a fydd yn weithredol o fis Medi 2023. 

Mae eich barn chi’n bwysig.  Rhannwch eich barn ar y cynnig gyda ni drwy gwblhau’r holiadur hwn.  

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yw canol nos, 12 

Tachwedd 2020.Sylwer na fydd ymatebion negyddol a wneir i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu 

hystyried fel gwrthwynebiadau i’r cynnig; byddant yn cael eu cofnodi fel sylwadau negyddol. Dim ond 

ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol y gellir cofrestru gwrthwynebiadau. 

 

1) A ydych yn cefnogi’r cynnig i: 

 

Gynyddu capasiti 11-16 Ysgol Basaleg gan 300 o leoedd, yn weithredol o fis Medi 2023?  

 

Ydw ☐    Nac ydw  ☐        Yn rhannol   ☐  

 

Defnyddiwch y blwch isod i roi sylwadau neu i esbonio pa ran o’r cynnig nad ydych yn ei 

chefnogi 

 

2) A ydych chi’n credu y bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar 

gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg? 

 

Cadarnhaol ☐ Negyddol  ☐ Dim effaith     ☐ 

 

 

3) Os ydych o’r farn y caiff effaith negyddol, pa gamau y gallem eu cymryd i leihau neu 

osgoi hyn a gwella’r effeithiau cadarnhaol? 

 

  

 

4) A ydych chi’n credu y bydd y cynnig yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal? 

 

Ydw ☐ Nac ydw ☐ 

 

 

 



  
 

16 
 

 

 

Dewiswch eich grŵ p ethnig 

Gwyn Prydeinig   Asiaidd-Bangladeshaidd   

Gwyn Gwyddelig   Asiaidd-Indiaidd    

Unrhyw gefndir Gwyn arall (nodwch): 

________________ 

 Asiaidd-Pacistanaidd    

Unrhyw gefndir Asiaidd arall   

Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig   Du Caribïaidd   

Gwyn ac Asiaidd  Du Affricanaidd   

Gwyn a Du Affricanaidd  Unrhyw gefndir Du arall   

Gwyn a Du Caribïaidd   Arabaidd    

Unrhyw gefndir Cymysg arall 

(nodwch):________________ 

 Tsieineaidd   

Unrhyw grŵ p ethnig arall  

(nodwch): _______________ 

 

Asiaidd-Bangladeshaidd   

Asiaidd-Indiaidd    Mae’n well gen i beidio â dweud  

Asiaidd-Pacistanaidd     

 

Y Gymraeg 

A ydych chi’n ystyried eich hun yn siaradwr Cymraeg? 

Ydw   Nac ydw  Mae’n well gen i beidio â 

dweud 

 

 

Cyfrifoldebau Gofalu 

A ydych chi’n gofalu am blant oedran ysgol? 

Ydw   Nac ydw  Mae’n well gen i beidio â 

dweud 

 

A ydych chi’n gofalu am blant cyn-ysgol? 

Ydw  Nac ydw  Mae’n well gen i beidio â 

dweud 

 

A ydych chi’n gofalu am oedolyn dibynnol neu blentyn sy’n hŷ n nag oedran ysgol? 

Ydw  Nac ydw  Mae’n well gen i beidio â 

dweud 

 

 

Os hoffech gael eich hysbysu pan gyhoeddir yr adroddiad ymgynghori, nodwch eich manylion cyswllt 

isod: 

E-bost: __________________________________________________________________ 

Cyfeiriad post: _________________________________________________________ 
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Atodiad D 

Ymateb llawn Estyn i'r cynnig 

 
Ymateb Estyn i'r cynnig gan Gyngor Dinas Casnewydd i gynyddu capasiti 
cyffredinol Ysgol Basaleg o 1,747 i 2,050.  
 
Mae’r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant 
yng Nghymru.  
 
Dan delerau Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a’r Cod cysylltiedig, 
mae gofyn i gynigwyr anfon dogfennau ymgynghoriad at Estyn. Fodd bynnag, nid yw Estyn 
yn gorff y mae gofyn iddo weithredu yn unol â’r Cod, ac nid yw’r Ddeddf yn gosod unrhyw 
ofynion statudol ar Estyn mewn perthynas â materion trefniadaeth ysgolion. Felly, fel corff yr 
ymgynghorir ag ef, bydd Estyn yn cynnig eu barn dim ond ar rinweddau cyffredinol y 
cynigion trefniadaeth ysgolion.  
 
Mae Estyn wedi ystyried yr agweddau addysgol ar y cynnig ac wedi llunio’r ymateb canlynol 
i’r wybodaeth a ddarperir gan y cynigiwr ac unrhyw wybodaeth bellach arall megis data 
Llywodraeth Cymru a barn y Consortia Rhanbarthol sy’n darparu gwasanaethau gwella 
ysgolion ar gyfer ysgolion yn y cynigion.  

 
Crynodeb/Casgliad 

 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig cynyddu capasiti cyffredinol Ysgol Basaleg o 
1,747 i 2,050.   
 
Mae'r cynigydd wedi'i gwneud yn glir bod angen cynnydd mewn capasiti mewn ymateb i 
agor ysgol gynradd newydd ar ddatblygiad tai yn nalgylch yr ysgol. Mae'r cynnig yn debygol 
o gyflawni ei nod o ddarparu digon o gapasiti i ateb y galw disgwyliedig gan deuluoedd o 
fewn y dalgylch yn y dyfodol. Bydd hefyd yn disodli llawer o'r llety o ansawdd gwael 
presennol gan adeiladu bloc addysgu newydd sbon modern sy’n gwbl hygyrch gyda 
chyfleusterau bwyta a gwasanaeth. Mae'r cynigydd wedi ymgynghori'n eang, gan gynnwys 
casglu barn rhieni, staff a disgyblion yn yr ysgol.  
 
Mae Estyn o'r farn y bydd y cynnig presennol o leiaf yn cynnal y ddarpariaeth addysg ar 
gyfer disgyblion yn nalgylch Ysgol Basaleg.  
 
Disgrifiad a manteision 
 
Mae'r cynnig yn nodi sail resymegol glir dros gynyddu capasiti'r ysgol. Mae hyn yn cynnwys 
sicrhau bod gan bob disgybl ysgol gynradd yn y dalgylch le yn yr ysgol, gan osgoi'r angen i 
deithio ymhellach i safle amgen ac o bosibl gwahanu brodyr a chwiorydd rhwng gwahanol 
ysgolion. Bydd hefyd yn creu cyfleuster arlwyo ysgol gyfan, neuadd fwyta, neuadd 
wasanaethau, ardaloedd lles, caeau chwaraeon gwell, yn grwpio meysydd pwnc yn well a’u 
gosod yn nes at ei gilydd, gwella mynediad a chreu mannau parcio ychwanegol yn lle’r 
adeiladau hŷn, adfeiliedig presennol.  
 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ystyried pedwar risg i'r prosiect ac wedi nodi ffactorau 
lliniarol i bob un ohonynt. Mae'r risgiau'n cynnwys oedi wrth gyflawni prosiectau, digon o 
arian, y galw am leoedd yn gostwng a'r galw am leoedd yn cynyddu y tu hwnt i'r capasiti 
arfaethedig. Mae'r Cyngor hefyd wedi ystyried 5 opsiwn gan gynnwys cynnal y status quo. 
Ystyriwyd cryfderau a gwendidau pob opsiwn a daethant i'r casgliad rhesymol mai dymchwel 
rhannau hŷn o'r ysgol ac adeiladu cyfleusterau newydd yw'r opsiwn a ffefrir. Mae'r Cyngor 
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wedi ystyried trefniadau teithio gan ddysgwyr, ac mae'n rhesymol tybio, gan y bydd yr ysgol 
newydd yn cael ei hadeiladu ar y safle presennol, y bydd y dalgylch, y polisïau derbyn a 
theithio yn aros yr un fath. Nid yw'n rhagweld y bydd yr ysgol yn effeithio ar niferoedd 
disgyblion mewn ysgolion clwstwr eraill.  
Nid yw'r cynnig yn effeithio ar gynlluniau i ddatblygu a hyrwyddo darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg. Mae'r Cyngor yn cydnabod nad yw'r cynnig yn gwneud unrhyw gyfraniad i 
dargedau'r Cyngor mewn perthynas â Cymraeg 2050. 
 
Agweddau addysgol ar y cynnig 
 
Mae'r Cyngor wedi rhoi ystyriaeth briodol i sefyllfa addysgol yr ysgol, gan gynnwys ei statws 
'gwyrdd' o fewn y system Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion. Daw i'r casgliad, 
gan na fydd unrhyw newid i'r tîm arwain na'r strwythur yn Ysgol Basaleg, y dylai'r cynnig 
gael effaith gadarnhaol ar safonau yn yr ysgol. Mae'r cynigydd yn honni y dylai'r 
buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau addysgu a dysgu newydd gyfrannu at wella 
ymddygiad a lefelau canolbwyntio disgyblion a chaniatáu i athrawon ganolbwyntio'n llawn ar 
addysgu.  
 
Mae'r Cyngor yn disgrifio Ysgol Basaleg fel ysgol gynhwysol iawn, gyda chynhwysiant yn 
rhan ganolog o system gwerth yr ysgol. Mae’n datgan y barnwyd bod gofal, cymorth ac 
arweiniad wedi bod yn rhagorol yn ystod yr arolwg diwethaf, a bod ymdrechion yn 
canolbwyntio ar sicrhau y bydd y cyfleusterau newydd yn galluogi i’r ysgol barhau â'r 
ddarpariaeth hon. Fodd bynnag, nid yw'r cynigydd yn cyfeirio'n benodol at grwpiau agored i 
niwed, gan gynnwys plant ag Anghenion Addysgol Arbennig yn y cynnig.  
 
Mae’r cynnig yn egluro y bydd yr adeilad newydd yn cael ei adeiladu ar safle presennol yr 

ysgol tra bod disgyblion a staff yn parhau i ddefnyddio'r cyfleusterau presennol. Byddant yn 

symud i'r adeilad newydd ar ôl ei gwblhau, cyn dymchwel yr hen adeiladau. Mae’r cynnig yn 

nodi y bydd y gwaith mwy aflonyddgar yn cael ei drefnu ar gyfer adegau pan fydd yr ysgol ar 

gau. Fodd bynnag, mae’n rhesymol tybio y bydd prosiect mor fawr sy'n cael ei gynnal ar y 

safle yn anochel yn amharu ar ddysgwyr, a dylid egluro sut y caiff yr amhariad ei leihau. 


