
   
 

 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Adroddiad ar yr ymgynghoriad 

Cynnig i sefydlu ysgol gynradd newydd ar ddatblygiad Parc Jiwbilî o fis Medi 2017  

  Cyfnod ymgynghori ffurfiol:  

15 Tachwedd 2016 i 2 Ionawr 2017 

Diben 

Cyhoeddir yr adroddiad hwn yn unol â gofynion Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 

(Cymru) 2013 a'r Cod Trefniadaeth Ysgolion, Gorffennaf 2013.  

Mae'r adroddiad hwn ar yr ymgynghoriad yn cynnwys yr adrannau canlynol: 

 Y Cynnig 

 Ymgysylltu â Rhanddeiliaid 

 Fersiwn Gryno Syml – Plant a Phobl Ifanc  

 Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 Estyn 

 Llais y Dysgwr 

 Cwestiynau Cyffredin 

 Copi o'r Holiadur Disgyblion (yn Atodiad A) 

 

Y Cynnig 

Sefydlu ysgol gynradd newydd yng Nghasnewydd i ddisgyblion rhwng 3 ac 11 oed, ar 

ddatblygiad tai Parc Jiwbilî, yn weithredol o fis Medi 2017.  
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Ymgysylltu â Rhanddeiliaid 

Cafodd y rhanddeiliaid canlynol wahoddiad i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad statudol, ac 

anfonwyd dolen i'r pecyn ymgynghori ar wefan y Cyngor atynt drwy e-bost, neu roedd 

copïau caled ar gael yn y pedair ysgol gynradd yng nghyffiniau'r ysgol newydd arfaethedig, 

sef Ysgol Gynradd High Cross, Ysgol Gynradd Mount Pleasant, Ysgol Gynradd Pentrepoeth 

ac Ysgol Gynradd Tŷ-du, ac yn y tair Swyddfa Werthu ar y datblygiad tai: 

 Pawb sy'n byw ar safle Parc Jiwbilî; 

 Athrawon, staff a chyrff llywodraethu Ysgol Gynradd High Cross, Ysgol Gynradd 
Mount Pleasant, Ysgol Gynradd Pentrepoeth ac Ysgol Gynradd Tŷ-du;  

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion sy'n mynychu Ysgol Gynradd High Cross, 
Ysgol Gynradd Mount Pleasant, Ysgol Gynradd Pentrepoeth ac Ysgol Gynradd Tŷ-du; 

 Disgyblion sy'n mynychu Ysgol Gynradd High Cross, Ysgol Gynradd Mount Pleasant, 
Ysgol Gynradd Pentrepoeth ac Ysgol Gynradd Tŷ-du; 

 Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu pob ysgol gynradd, ysgol uwchradd ac ysgol 

arbennig arall yng Nghasnewydd;  

 Y Cyfarwyddwr Addysg, Ymddiriedolaeth Esgobaethol Mynwy; 

 Y Cyfarwyddwr Addysg, Archesgobaeth Gatholig; 

 Holl aelodau etholedig Cyngor Dinas Casnewydd; 

 Holl Benaethiaid Gwasanaethau Cyngor Dinas Casnewydd; 

 Gweinidogion Cymru; 

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

wasanaethir gan yr ysgolion sy'n rhan o'r cynigion; 

 Prif Swyddogion Addysg Cynghorau eraill yng Nghonsortiwm De-Ddwyrain Cymru; 

 Estyn; 

 Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru; 

 Undebau llafur athrawon a staff; 

 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent; 

 Cynghorau Cymuned Tŷ-du a Graig; 

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

 Y tri darparwr gofal plant annibynnol yn Nhŷ-du a'r dalgylchoedd cyfagos – Cylch 

Chwarae Tŷ-du, Little Oaks yn Ysgol Feithrin Bassaleg ac Ysgol Feithrin Pentref 

Rhiwderin; 

 Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Casnewydd; 

 SNAP Cymru. 

 

Trefnwyd y digwyddiadau ymgynghori canlynol.  Rhoddwyd cyhoeddusrwydd iddynt drwy 

gyfrwng llythyr at randdeiliaid, gwefan y Cyngor a'r ddogfen ymgynghori. 

Lleoliad Dyddiad ac Amser Math o 
ddigwyddiad  

Canolfan Rivermead, Fuscia Way,  
Tŷ-du, Casnewydd, NP10 9LD 

Dydd Iau 24 Tachwedd 2016 
3.30pm – 6.00pm  

Sesiwn galw 
heibio 

Ystafell Bwyllgora 7, Y Ganolfan 
Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR 

Dydd Gwener 25 Tachwedd 
2016 
9.00am – 11.30am    

Sesiwn galw 
heibio 
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Fersiwn Gryno Syml – Plant a Phobl Ifanc 

Cafodd Fersiwn Gryno Syml o'r brif ddogfen ymgynghori ei chyhoeddi a'i rhannu â 

rhanddeiliaid. Roedd y ddogfen hon hefyd wedi'i hanelu at blant a phobl ifanc. 

Yn ogystal, cyfarfu swyddogion o'r Cyngor â grwpiau o blant o bedair ysgol gynradd leol, sef 

Ysgol Gynradd High Cross, Ysgol Gynradd Mount Pleasant, Ysgol Gynradd Pentrepoeth ac 

Ysgol Gynradd Tŷ-du, er mwyn trafod y cynnig a chael barn y disgyblion. Mae crynodeb o'r 

sylwadau a gafwyd i'w weld yn adran Llais y Dysgwr.   

Hefyd, cafodd holiadur plant ei lunio a'i rannu â'r ysgolion hyn er mwyn iddynt ei ddosbarthu i 

ddisgyblion. Mae copi o'r holiadur ar gael yn Atodiad A ac mae crynodeb o'r ymatebion a 

gafwyd i'w weld yn adran Llais y Dysgwr isod.  

 

Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

Cafwyd 22 o ymatebion i'r ymgynghoriad gan randdeiliaid ac roedd 21 o'r rhain (sy'n cyfateb 

i 95%) o blaid y cynnig. Dywedodd yr ymatebydd arall nad oedd ganddo farn y naill ffordd 

neu'r llall ar y cynnig ac y byddai wedi bod yn well ganddo weld ysgol gynradd Gymraeg 

newydd yn cael ei sefydlu.   

Ymatebwyd i unrhyw sylwadau a chwestiynau penodol a godwyd drwy gyfres o Gwestiynau 

Cyffredin ar wefan y Cyngor a ddiweddarwyd yn rheolaidd. Mae'r gyfres ddiweddaraf o 

Gwestiynau Cyffredin wedi'i chynnwys yn yr adroddiad hwn.  

 

Estyn 

Daeth ymateb ffurfiol Estyn i'r casgliad bod y cynnig yn debygol o gynnal safon y 
ddarpariaeth addysg yn yr ardal o leiaf.  

 
Gwnaed y sylwadau canlynol yn yr ymateb hefyd: 
 

 Mae'r cynigydd wedi cyflwyno rhesymeg glir dros y cynnig; 

 Mae'r cynnig yn cynnwys esboniad defnyddiol y bydd angen i'r ysgol fod yn ysgol 
sy'n tyfu er mwyn ymateb yn effeithlon ac yn deg i'r cynnydd disgwyliedig yn y 
boblogaeth o fewn y datblygiad tai newydd; 

 Mae'r cynnig yn cynnwys esboniad cryno o fanteision y model ysgol sy'n tyfu; 

 Mae'r cynigydd yn amlinellu manteision ac anfanteision eraill sy'n gysylltiedig â'r 
model ysgol sy'n tyfu yn glir; 

 Mae'r cynnig yn ystyried tri opsiwn arall, yn nodi manteision ac anfanteision pob 
un yn ddigonol ac yn nodi'r rhesymau dros eu gwrthod yn glir; 

 Mae'r cynigydd yn rhoi niferoedd disgyblion yn y gorffennol a niferoedd disgyblion 
disgwyliedig ar gyfer y pum ysgol gynradd yn y clwstwr ond nid yw wedi rhoi sylw 
i effaith y cynigion ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr awdurdod lleol; 

 Mae'r cynnig yn ystyried effaith debygol yr ysgol newydd ar safonau, darpariaeth 
ac arweinyddiaeth yn briodol drwy gyfeirio at ganlyniadau arolygiadau Estyn 
diweddaraf y pum ysgol gynradd yn y clwstwr; 
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 Mae'r Cyngor yn cydnabod yn synhwyrol y gallai fod angen iddo ddefnyddio 
trefniant Pennaeth gweithredol os na fydd gan y Corff Llywodraethu ddigon o 
amser i benodi Pennaeth newydd; 

 Mae'r cynnig yn rhoi sicrwydd pwysig y bydd yr awdurdod lleol a'r consortiwm yn 
ymrwymo i ddatblygu darpariaeth gwricwlaidd o ansawdd yn yr ysgol, gyda 
chymorth Cynghorydd Herio profiadol; 

 Mae'r cynigydd yn cadarnhau'n rhesymol y bydd yr ysgol newydd yn cefnogi 
disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol o fewn addysg brif ffrwd heb gael 
unrhyw effaith ar ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig y ddinas.  

 
Fodd bynnag, er bod y risgiau a'r ffactorau lliniarol sy'n gysylltiedig â'r opsiwn dewisol i 
agor ysgol sy'n tyfu wedi'u crynhoi'n glir mewn tabl defnyddiol, dim ond nifer gymharol 
fach o risgiau a nodwyd gan y cynigydd ac nid yw wedi ystyried risgiau eraill posibl gan 
gynnwys oedi yn y gwaith adeiladu a'r heriau unigryw sy'n gysylltiedig â rheoli strwythur 
dosbarthiadau oedran cymysg.  

 

Llais y Dysgwr 

Cyfarfu swyddog o'r Cyngor â grwpiau o blant o Ysgol Gynradd High Cross, Ysgol Gynradd 

Mount Pleasant, Ysgol Gynradd Pentrepoeth ac Ysgol Gynradd Tŷ-du ym mis Rhagfyr 2016. 

Codwyd y cwestiynau canlynol gan y disgyblion: 

Ysgol Gynradd High Cross  

Cwestiwn 
 

Ymateb 

Beth fydd enw'r ysgol newydd? 
 

Caiff yr enw ei ddewis gan y corff llywodraethu 
dros dro a gaiff ei sefydlu ar ôl i'r cynnig gael ei 
gymeradwyo'n derfynol.  
 

Pryd fydd yr ysgol newydd yn agor? 
 

Bydd yr ysgol newydd yn agor ym mis Medi 
2017. 
 

A fydd digon o le yn Ysgol Bassaleg i'r plant 
ychwanegol pan fydd hi'n bryd iddynt symud i'r 
ysgol uwchradd? 
 

Bydd, mae gan Ysgol Bassaleg ddigon o le i ateb y 
galw am leoedd gan blant sy'n byw yn y dalgylch 
pan fydd hi'n bryd iddynt symud o Flwyddyn 6 yn 
yr ysgol gynradd.  
 

A fydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu yng 
nghanol yr ystad newydd? 
 

Mae'r ysgol yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd a 
phan fydd yr ystad wedi'i chwblhau'n derfynol, 
bydd yr ysgol wedi'i hamgylchynu gan dai.  
 

Faint o blant fydd yn gallu mynd i'r ysgol 
newydd? 
 

Bydd yr ysgol yn gallu derbyn 315 o blant i gyd 
o'r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn Chwech, yn 
ogystal â dosbarth meithrin o 48 (24 o blant ym 
mhob sesiwn fore a phrynhawn).  
 
Pan fydd yr ysgol yn agor gyntaf, fodd bynnag, 
dim ond 15 o blant fesul grŵp blwyddyn y bydd 
yn eu derbyn, yn ogystal â dosbarth meithrin o 
30 (15 o blant ym mhob sesiwn fore a 
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phrynhawn).   
 

A fydd gan yr ysgol newydd ddosbarth meithrin? 
 

Bydd, bydd dosbarth meithrin yn yr ysgol a fydd 
ar agor am ddwy sesiwn y dydd (bore a 
phrynhawn).  
 

A fydd rhestr aros y gallwch ychwanegu eich enw 
ati os na fydd eich cais am le yn llwyddiannus? 
 

Bydd, os caiff cais am le ei wrthod, caiff enw'r 
plentyn ei roi ar y rhestr aros am le yn yr ysgol.  
 

Beth os bydd plant eisiau aros yn eu hysgol 
bresennol yn lle symud i'r ysgol newydd? 
 

Ni chaiff plant eu gorfodi i fynd i'r ysgol newydd. 
Gall rhieni ddewis gwneud cais i'w plant fynd i'r 
ysgol newydd, ond gall plant aros yn eu hysgol 
bresennol os yw hynny'n well ganddynt.   
 

Beth os bydd gormod o blant eisiau mynd i'r 
ysgol newydd? 
 

Os ceir mwy o geisiadau na lleoedd yn yr ysgol, 
bydd y Cyngor yn penderfynu pwy i'w derbyn 
drwy ddefnyddio'r meini prawf gordanysgrifio y 
cytunwyd arnynt.  
 

Beth fydd yn digwydd os na all pob brawd a 
chwaer fynd i'r un ysgol? 
 

Mae'r meini prawf gordanysgrifio yn rhoi mwy o 
flaenoriaeth i blant sydd â brodyr a chwiorydd 
hŷn yn yr ysgol ddewisol yn barod. Fodd bynnag, 
mae rhai achosion pan na all brodyr a chwiorydd 
fynychu'r un ysgol.  
 

Beth fydd yn digwydd os na all efeilliaid, tripledi 
neu bedrypledi fynd i'r un ysgol? 
 

Os rhoddir y lle olaf mewn grŵp blwyddyn i 
blentyn sy'n efaill neu'n dripled, er enghraifft, 
bydd y Cyngor yn rhoi lle yn awtomatig i'r plant 
eraill fel y gallant fynychu'r un ysgol.  
 

Os na all plant sy'n byw ar yr ystad newydd fynd 
i'r ysgol newydd, a fyddent yn mynd i ysgol arall 
neu'n aros adref nes bod lle yn dod ar gael? 
 

Rhaid i bob plentyn dros 5 oed fynd i'r ysgol oni 
bai ei fod yn cael ei addysgu yn y cartref gan ei 
rieni. Felly, os nad oes lleoedd ar gael mewn 
ysgol ddewisol, bydd y Cyngor yn cynnig lle 
mewn ysgol arall ac, mewn rhai amgylchiadau, 
bydd yn trefnu cludiant i'r plentyn rhwng yr ysgol 
a'r cartref.  
 

Sut bydd y dosbarthiadau oedran cymysg yn cael 
eu trefnu? 
 

Mae'n debygol y bydd pedwar dosbarth yn ystod 
y flwyddyn gyntaf: un ar gyfer disgyblion 
Meithrin a Derbyn; un ar gyfer disgyblion 
Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2; un ar gyfer disgyblion 
Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4 ac un ar gyfer 
disgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6.  
 
Mae effeithiolrwydd dosbarthiadau oedran 
cymysg wedi'i brofi ac fe'u defnyddir mewn 
ysgolion ledled Casnewydd.  
 

Faint o dai fydd ar yr ystad newydd? 
 

Mae disgwyl i'r ystad gael ei chwblhau'n derfynol 
erbyn 2021, pan fydd tua 910 o dai ar y safle. 
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Os na all plant gael lle yn eu hysgol ddewisol, ac 
os nad oes tacsis ar gael, a fyddai modd iddynt 
fynd i'r ysgol am hanner diwrnod? 
 

Na. Os bydd angen i ddisgybl ddefnyddio bws 
neu dacsi i fynd i'r ysgol, bydd y Cyngor yn 
sicrhau bod y trefniadau hyn yn golygu y gall y 
plentyn fynychu'r ysgol am ddiwrnodau llawn. 
 

A fydd 15 o blant o bob grŵp blwyddyn pan fydd 
yr ysgol yn agor gyntaf? 
 

Bydd hyd at 15 o leoedd ar gael ym mhob grŵp 
blwyddyn, ond ni allwn gadarnhau faint o'r rhain 
a gaiff eu llenwi.  
 

Faint o blant fydd ym mhob dosbarth? 
 

Bydd hyd at 30 o blant ym mhob dosbarth.  
 

A fydd yr ysgol newydd yn ysgol breifat? 
 

Na fydd, bydd yn ysgol gymunedol a gynhelir ac 
ni chodir tâl am fynychu'r ysgol.  
 

A fydd yr ysgol newydd yn fwy neu'n llai nag 
Ysgol High Cross? 
 

Bydd yr ysgol newydd yn fwy nag Ysgol High 
Cross. Mae gan Ysgol Gynradd High Cross le i 210 
o ddisgyblion rhwng 4 ac 11 oed, yn ogystal â 
dosbarth meithrin o 16. Bydd gan yr ysgol 
newydd le i 315 o ddisgyblion rhwng 4 ac 11 oed, 
yn ogystal â dosbarth meithrin o 24. 
 

Pam mai'r Pennaeth sy'n penderfynu sut i wario 
cyllideb yr ysgol? 
 

Mae'r Pennaeth a'r Corff Llywodraethu yn 
gyfrifol am gyllideb yr ysgol a sicrhau bod 
adnoddau ychwanegol priodol ar gael i gefnogi'r 
disgyblion sydd ar y gofrestr.  
 

Pa mor hir y bydd yn cymryd i adeiladu'r ysgol? 
 

Mae'r Cyngor a'r adeiladwr wedi cytuno y bydd 
yr ysgol yn barod yn ystod haf 2017 ac y bydd yn 
agor ym mis Medi 2017.  
 

Faint o athrawon fydd yn yr ysgol newydd? 
 

Y Pennaeth a'r Corff Llywodraethu fydd yn 
penderfynu faint o athrawon, cynorthwywyr 
addysgu a staff cymorth fydd eu hangen i 
gefnogi'r ysgol pan fydd yn agor gyntaf.   
 

A fydd llyfrgell yn yr ysgol newydd? 
 

Na fydd, mae'n debygol y caiff adnoddau llyfrgell 
eu cynnwys ym mhob ystafell ddosbarth. 
 

Beth fydd lliw'r wisg ysgol? 
 

Caiff y lliw ei ddewis gan y corff llywodraethu 
dros dro a gaiff ei sefydlu ar ôl i'r cynnig gael ei 
gymeradwyo'n derfynol.  
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Ysgol Gynradd Pentrepoeth 

Cwestiwn 
 

Ymateb 

A gaiff y 45 o blant ym mhob grŵp blwyddyn eu 
haddysgu mewn un dosbarth neu'u rhannu'n 
ddau grŵp? 
 

Caiff pob grŵp blwyddyn ei addysgu mewn dau 
ddosbarth gwahanol, ond bydd rhai o'r rhain yn 
ddosbarthiadau oedran cymysg. Bydd 11 o 
ddosbarthiadau i gyd: dau ar gyfer disgyblion 
Derbyn, tri ar gyfer disgyblion Blwyddyn 1 a 
Blwyddyn 2, tri ar gyfer disgyblion Blwyddyn 3 a 
Blwyddyn 4 a thri ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5 
a Blwyddyn 6.  
 
Mae effeithiolrwydd dosbarthiadau oedran 
cymysg wedi'i brofi ac fe'u defnyddir mewn 
ysgolion ledled Casnewydd.  
 

A fydd gan yr ysgol newydd ei dalgylch ei hun? 
 

Bydd. Bydd gan yr ysgol newydd ddalgylch 
dynodedig sy'n cynnwys holl ddatblygiad Parc 
Jiwbilî, yn ogystal â'r rhan o Ffordd Tregwilym 
rhwng Cartref Nyrsio Tregwilym Lodge a'r bont 
rheilffordd.  
 

A fydd y plant sy'n byw ar yr ystad newydd yn 
cael eu gorfodi i fynd i'r ysgol newydd? 
 

Na fyddant, gall rhieni ddewis gwneud cais i'w 
plant fynd i'r ysgol newydd, ond gall plant aros 
yn eu hysgol bresennol os yw hynny'n well 
ganddynt.   
 

Beth fydd ysgol uwchradd y dalgylch ar gyfer y 
plant sy'n byw ar yr ystad newydd? 
 

Ysgol uwchradd y dalgylch ar gyfer plant sy'n 
byw ar y datblygiad newydd fydd Ysgol Bassaleg.  
 

A fydd yr ysgol newydd yn ysgol cyfrwng Saesneg 
neu'n ysgol cyfrwng Cymraeg? 
 

Bydd yr ysgol newydd yn ysgol cyfrwng Saesneg.  
 

Os bydd plentyn yn mynd i ysgol gynradd 
cyfrwng Cymraeg, a oes rhaid iddo fynd i ysgol 
uwchradd cyfrwng Cymraeg? 
 

Nid o reidrwydd, ond mae'r rhan fwyaf ohonynt 
yn gwneud hynny.  
 

Pan fydd yr ysgol yn agor gyntaf, a fydd staff 
ychwanegol neu bedwar athro yn unig? 
 

Y Pennaeth a'r Corff Llywodraethu fydd yn 
penderfynu faint o staff fydd eu hangen i 
gefnogi'r ysgol pan fydd yn agor gyntaf, ond 
mae'n debygol y bydd Cynorthwywyr Addysgu 
mewn rhai dosbarthiadau.  
 

A fydd yr ysgol newydd yn ysgol breifat? 
 

Na fydd, bydd yn ysgol gymunedol a gynhelir ac 
ni chodir tâl am fynychu'r ysgol.  
 

A fydd digon o arian i dalu am adnoddau 
ychwanegol?  
 

Bydd y Pennaeth a'r Corff Llywodraethu yn 
gyfrifol am gyllideb yr ysgol a sicrhau bod 
adnoddau ychwanegol priodol ar gael i gefnogi'r 
disgyblion sydd ar y gofrestr. Dyma'r rheswm 
dros ddefnyddio dosbarthiadau oedran cymysg.  
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Yn syml, mae'r Pennaeth yn cael £1,000 am bob 
plentyn sy'n dechrau'r ysgol. Felly, byddai'r ysgol 
yn cael £30,000 am ddosbarth o 30 o 
ddisgyblion, ond dim ond £15,000 fyddai'r ysgol 
yn ei gael am ddosbarth o 15. Mae athro yn 
costio £25,000 ac felly ni fyddai gan y Pennaeth 
ddigon o arian os mai dim ond 15 o blant sydd yn 
y dosbarth. Pe byddai dosbarth o 30 o blant, 
gallai'r Pennaeth dalu am athro a defnyddio 
gweddill yr arian i brynu adnoddau ychwanegol.    
 

A fydd gan yr ysgol fwy neu lai o arian i'w wario 
nag ysgolion eraill? 
 

Caiff pob ysgol yng Nghasnewydd ei hariannu yn 
yr un ffordd, drwy fformiwla y cytunwyd arni. 
Caiff yr ysgol newydd ei hariannu fel hyn.  
 

Pam bod yr ysgol newydd yn gallu derbyn mwy o 
blant yn y dosbarth meithrin na'r dosbarth 
Derbyn? A allai hyn olygu na fydd rhai plant yn 
gallu mynd i'r dosbarth Derbyn gyda'u ffrindiau? 
 

Yn dechnegol, ydy, oherwydd pan fydd yr ysgol 
wedi agor yn iawn, bydd lle i 48 o blant yn y 
dosbarth meithrin ond dim 45 o blant yn y 
dosbarth Derbyn. Fodd bynnag, ni fydd pob 
plentyn yn y dosbarth meithrin yn barod i symud 
i'r dosbarth Derbyn ar yr un pryd ac felly, y 
gobaith yw na fydd hyn yn digwydd.  
 

Sut y byddwch yn penderfynu pwy sy'n gallu 
mynd i'r ysgol newydd? Ai'r cyntaf i'r felin fydd 
yn cael lleoedd? 
 

Os bydd y Cyngor yn cael llai o geisiadau na 
lleoedd, bydd pob ymgeisydd yn cael cynnig lle. 
Os bydd yn cael mwy o geisiadau na lleoedd, 
fodd bynnag, bydd y Cyngor yn penderfynu pwy 
i'w derbyn drwy ddefnyddio'r meini prawf 
gordanysgrifio y cytunwyd arnynt.  
 

Plant o ba oed a all fynd i'r dosbarth meithrin? 
 

Mae plant yn gymwys i gael lle meithrin rhan 
amser am ddim ar ddechrau'r tymor sy'n dilyn eu 
pen-blwydd yn dair oed. Felly gellir derbyn plant 
deirgwaith yn ystod y flwyddyn: mis Ionawr ar 
gyfer plant sy'n troi'n dair rhwng mis Medi a mis 
Rhagfyr; mis Ebrill ar gyfer plant sy'n troi'n dair 
rhwng mis Ionawr a mis Mawrth; mis Medi ar 
gyfer plant sy'n troi'n dair rhwng mis Ebrill a mis 
Awst. Felly, yn dibynnu ar ddyddiad eu pen-
blwydd, gall plant dreulio naill ai tri, pedwar neu 
bum tymor mewn dosbarth meithrin.  
 

Os bydd plentyn yn mynd i'r dosbarth meithrin 
mewn ysgol, a fydd yn cael lle yn awtomatig yn y 
dosbarth Derbyn? 
 

Na fydd. Mae prosesau ymgeisio ar wahân i gael 
lle mewn dosbarthiadau Meithrin a Derbyn ac 
felly, hyd yn oed os bydd plentyn yn mynd i 
ddosbarth meithrin penodol, ni ellir gwarantu y 
gall y plentyn hwnnw fynd i'r dosbarth Derbyn yn 
yr un ysgol.  
 

Pan fyddwch yn penderfynu pwy sy'n symud o'r 
dosbarth Meithrin i'r dosbarth Derbyn, a fyddwch 

Na fyddwn. Os ceir mwy o geisiadau na lleoedd, 
bydd y Cyngor yn defnyddio'r meini prawf 
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yn gwneud hynny yn seiliedig ar allu'r plentyn? 
 

gordanysgrifio y cytunwyd arnynt er mwyn 
penderfynu pwy i roi blaenoriaeth iddynt.  

Beth fyddai'n digwydd pe bai plentyn eisiau lle 
mewn dosbarth meithrin ond ei fod eisoes yn 
llawn? 
 

Ni all y Cyngor gynnig lleoedd i blant mewn grŵp 
blwyddyn sydd eisoes yn llawn, hyd yn oed os 
oes ganddynt flaenoriaeth uwch am le na 
phlentyn sydd eisoes yn mynychu'r ysgol. Os na 
fydd plentyn yn llwyddo i gael lle yn ei ysgol 
ddewisol, caiff ei enw ei roi ar restr aros rhag ofn 
y bydd lle yn dod ar gael yn nes ymlaen. 
 

A fydd yr ysgol newydd yn dilyn yr un cwricwlwm 
ag ysgolion eraill? 
 

Bydd, mae pob ysgol gymunedol a gynhelir yng 
Nghasnewydd yn dilyn yr un cwricwlwm.  
 

 

Ysgol Gynradd Tŷ-du 

Cwestiwn Ymateb 
 

A fydd plant sy'n byw ym Mharc Jiwbilî yn cael eu 
gorfodi i fynd i'r ysgol newydd? 
 

Na fyddant, gall rhieni ddewis gwneud cais i'w 
plant fynd i'r ysgol newydd, ond gall plant aros 
yn eu hysgol bresennol os yw hynny'n well 
ganddynt.   
 

A fydd mwy o draffig ar ôl i'r ysgol newydd gael 
ei hadeiladu? 
 

Wrth i'r tai newydd gael eu hadeiladu ac wrth i 
bobl symud i fyw ynddynt, mae'n debygol y bydd 
mwy o draffig. Fodd bynnag, pan fydd yr ysgol 
newydd yn agor ar yr ystad, bydd llawer o blant 
yn gallu cerdded i'r ysgol ac felly bydd llai o 
ddibyniaeth ar geir.  
 

Oni fyddai'n haws cael 30 o blant ym mhob 
dosbarth yn hytrach na 15? 
 

O dan y cynnig hwn, bydd hyd at 30 o blant ym 
mhob dosbarth. Yn ystod y flwyddyn gyntaf, 
bydd pedwar dosbarth oedran cymysg, felly bydd 
pob dosbarth yn cynnwys plant o ddau grŵp 
blwyddyn.  
 
Mae effeithiolrwydd dosbarthiadau oedran 
cymysg wedi'i brofi ac fe'u defnyddir mewn 
ysgolion ledled Casnewydd.  
 

A fydd yr ystad yn agor ar yr un pryd â'r ysgol? 
 

Mae rhai pobl yn byw ar yr ystad yn barod, ond 
ni ddisgwylir i'r ystad gael ei chwblhau'n derfynol 
nes tua 2021.  
 

Pryd fydd y gwaith adeiladu ar yr ysgol a'r ystad 
yn gorffen? 
 

Bydd yr ysgol yn agor ym mis Medi 2017 ond ni 
ddisgwylir i'r datblygiad tai gael ei gwblhau'n 
derfynol nes 2021.  
 

Pam bod rhaid i rai plant deithio'n bell i fynd i'r 
ysgol? 
 

Os bydd ysgol leol yn llawn, bydd y Cyngor yn 
cynnig lle i blentyn yn yr ysgol agosaf sydd ar 
gael. Mewn rhai achosion, gall yr ysgol hon fod 
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yn eithaf pell o gartref y disgybl, ac os bydd y 
pellter yn fwy na dwy filltir, bydd y Cyngor yn 
darparu bws neu dacsi i helpu'r plentyn i fynd i'r 
ysgol.  
 

Os bydd plant o ddau grŵp blwyddyn yn yr un 
dosbarth, oni fydd ganddynt alluoedd gwahanol 
iawn? 
 

Bydd yr athro yn sicrhau ei fod yn addysgu'r 
cwricwlwm cywir sy'n briodol i grŵp oedran yr 
holl blant.  
 

Oni fyddai'n haws addysgu plant mewn grwpiau 
blwyddyn unigol? 
 

Mae'n well gan y rhan fwyaf o ysgolion 
ddosbarthiadau blwyddyn unigol ond nid yw 
dosbarthiadau oedran cymysg yn anghyffredin 
mewn ysgolion yng Nghasnewydd. Ni fyddai'r 
ysgol yn gallu cynnal dosbarthiadau o 15 o 
ddisgyblion yn unig gan na fyddai'n gallu talu am 
athrawon ac adnoddau.  
 
Yn syml, mae'r Pennaeth yn cael £1,000 am bob 
plentyn sy'n dechrau'r ysgol. Felly, byddai'r ysgol 
yn cael £30,000 am ddosbarth o 30 o 
ddisgyblion, ond dim ond £15,000 fyddai'r ysgol 
yn ei gael am ddosbarth o 15. Mae athro yn 
costio £25,000 ac felly ni fyddai gan y Pennaeth 
ddigon o arian os mai dim ond 15 o blant sydd yn 
y dosbarth. Pe byddai dosbarth o 30 o blant, 
gallai'r Pennaeth dalu am athro a defnyddio 
gweddill yr arian i brynu adnoddau ychwanegol.    
 

A fydd Ysgol Uwchradd newydd ar yr ystad? 
 

Na fydd, Ysgol Bassaleg fydd ysgol uwchradd y 
dalgylch ar gyfer plant sy'n byw ar y datblygiad 
newydd.  
 

Pam na all yr adeiladwyr weithio dros y 
penwythnosau i gwblhau'r ysgol yn gynt? 
 

Mae'r Cyngor a'r adeiladwr wedi cytuno y bydd 
yr ysgol yn barod yn ystod haf 2017 ac y bydd yn 
agor ym mis Medi 2017.  
 

A fydd ardaloedd chwarae ar wahân ar gyfer 
plant yn y dosbarthiadau Babanod a'r 
dosbarthiadau Iau? 
 

Bydd, bydd ardaloedd chwarae ar wahân.  
 

Pa mor fawr fydd y ffreutur? 
 

Cynlluniwyd yr holl gyfleusterau i sicrhau y gall yr 
ysgol ymdopi'n gyfforddus â hyd at 315 o 
ddisgyblion. 
 

A fydd Canolfan Adnoddau Dysgu yn yr ysgol 
newydd? 
 

Bydd, bydd un dosbarth yn gweithredu fel 
Canolfan Adnoddau Dysgu a fydd yn gallu derbyn 
hyd at 10 o blant rhwng 4 ac 11 oed.  
 

Faint o gynorthwywyr cinio fydd ar gael? 
 

Y Pennaeth a'r Corff Llywodraethu fydd yn 
penderfynu faint o staff fydd eu hangen pan 
fyddant yn gwybod faint o blant fydd yn 
mynychu'r ysgol newydd.  
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A fydd plant y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod 
Allweddol Dau yn cael cinio ar wahân? 
 

Bydd y Pennaeth yn penderfynu ar hyn yn nes at 
ddyddiad agor yr ysgol.  
 

Faint o staff fydd yn gweithio yn yr ysgol 
newydd? 
 

Y Pennaeth a'r Corff Llywodraethu fydd yn 
penderfynu faint o staff fydd eu hangen pan 
fyddant yn gwybod faint o blant fydd yn 
mynychu'r ysgol newydd.  
 

A fydd angen ymestyn yr ysgol i wneud lle i fwy o 
blant yn y dyfodol? 
 

Nid oes darpariaeth i ymestyn yr ysgol.  
 

Ai'r Cyngor fydd yn darparu'r adnoddau ar gyfer 
yr ysgol newydd? 
 

Bydd y Cyngor yn darparu rhai adnoddau a bydd 
yr ysgol yn talu am y gweddill pan fydd yn agor.  
 

A fydd cae chware 3G? 
 

Bydd, bydd gan yr ysgol gae chwarae 3G â 
llifoleuadau. 
 

A fydd Cyngor Ysgol? 
 

Bydd y Pennaeth yn penderfynu ar hyn ar ôl i'r 
ysgol agor.  
 

A fydd caffi yn yr ysgol newydd? 
 

Na, ni fydd caffi yn yr ysgol newydd. 
 

A fydd Clybiau Ar ôl Ysgol? 
 

Bydd y Pennaeth yn penderfynu ar hyn yn nes at 
ddyddiad agor yr ysgol.  
 

Beth fydd yn digwydd os bydd athro'n sâl ac yn 
methu â dod i'r gwaith? 
 

Bydd y Pennaeth yn trefnu bod athro cyflenwi'n 
cymryd y dosbarth, fel y mae eich Pennaeth yn ei 
wneud ar hyn o bryd os bydd hyn yn digwydd yn 
eich ysgol. 
 

 

Trafodwyd yr Holiadur Disgyblion (Atodiad A) hefyd gyda'r 53 o blant a gymerodd ran yn y 

sesiynau hyn. Rhannwyd copïau o'r holiadur â'r pedair ysgol hefyd. Ymatebodd 132 o 

ddisgyblion drwy'r holiadur a dyma'r canlyniadau: 

 Teimlai 62% o'r ymatebwyr bod agor ysgol gynradd newydd yn yr ardal yn syniad da; 

 Teimlai 78% o'r rhai a holwyd y byddai cael ysgol leol ddynodedig yn beth da i'r plant 

sy'n symud i'r ystad; 

 Roedd manteision y cynnig yn cynnwys llai o amser teithio, gallu cerdded i'r ysgol, 

gwell prydlondeb, iechyd a lles a mwy o annibyniaeth; 

 Nodwyd mai'r anfanteision oedd agosrwydd yr ysgol at ysgolion eraill a mwy o draffig 

yn yr ardal; 

 Teimlai 64% o'r ymatebwyr fod y cysyniad o ysgol sy'n tyfu yn syniad da.    
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Cwestiynau Cyffredin 

Ar ôl cyhoeddi'r ddogfen ymgynghori, cafodd cyfres o Gwestiynau Cyffredin ei llunio, ei 

diweddaru'n rheolaidd a'i chyhoeddi ar wefan y Cyngor. Roedd y gyfres ddiweddaraf fel a 

ganlyn:  

Rydych wedi datgan bydd y dosbarth meithrin yn agor i ddechrau ar gyfer dim ond 15 
o blant, ac eto mae mwy na 15 o blant o'r oedran hwnnw yn byw ar y datblygiad. Beth 
fydd yn digwydd iddynt? 
Bydd y dosbarth meithrin yn agor gyda lle i 15 o blant cyfwerth ag amser llawn, sy'n golygu y 
gellir derbyn cyfanswm o 30 o blant dros sesiwn ran amser yn y bore neu'r prynhawn. Os 
bydd y Cyngor yn derbyn mwy na 30 o geisiadau, caiff lleoedd eu dyrannu yn unol â'r meini 
prawf gordanysgrifio a gyhoeddwyd, sydd i'w gweld yn: 
http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/WELSH-School-Admissions-
Policy-2017-18.pdf 
 
Rydych wedi datgan y bydd yr ysgol newydd yn agor ym mis Medi 2017 ac eto mae'n 
ymddangos bod yr adeilad ymhell o'i gwblhau. Beth yw'r cynlluniau wrth gefn? 
Mae gan y datblygwr amserlen y cytunwyd arni ar gyfer cyflawni'r prosiect a'r datblygwyr 
sy'n llwyr gyfrifol am y llinell amser hon. Mae'r Cyngor wedi cael sicrwydd y caiff yr ysgol ei 
chwblhau yn ystod tymor yr haf 2017 i'w hagor i ddisgyblion ym mis Medi 2017. 
 
Nid yw'r llinell amser arfaethedig yn caniatáu i Bennaeth profiadol gael ei benodi. Sut 
y caiff hyn ei wneud? 
O dan y cynnig hwn, bydd yr ysgol newydd yn ysgol annibynnol gyda'i Phennaeth a'i Chorff 
Llywodraethu ei hun. Bydd y cyfrifoldeb o benodi Pennaeth addas yn nwylo'r Corff 
Llywodraethu dros dro a gaiff ei sefydlu unwaith y caiff penderfyniad terfynol ei wneud.  
 
Pam bod yr ysgol newydd yn cael ei sefydlu fel ysgol cyfrwng Saesneg yn hytrach 
nag ysgol cyfrwng Cymraeg? 
Caiff y broses o sefydlu ysgol newydd ei rhoi ar waith drwy benderfyniad gan Aelod y 
Cabinet dros Addysg a Phobl Ifanc i gyflwyno proses ymgynghori statudol a reoleiddir. Nid 
oes polisi ffurfiol i bennu natur ieithyddol unrhyw ysgol newydd, fodd bynnag, caiff ei ystyried 
yn seiliedig ar alw ac argaeledd lleoedd ysgol cyn gwneud penderfyniad. Gelli'r asesu'r galw 
yn seiliedig ar dystiolaeth fel a ganlyn: 

 Tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg gyda 689 o leoedd rhyngddynt 

 Tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg gyda 622 ar y gofrestr rhyngddynt 

 Mae 67 o leoedd gwag o fewn y sector cynradd cyfrwng Cymraeg 
 
Cafodd hyn ei wneud cyn gwneud y penderfyniad i lansio'r ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig 

hwn.  

Beth yw'r dalgylch ar gyfer yr ysgol newydd ac a all plant o'r tu allan i'r ardal hon 
wneud cais am le? 
Dalgylch yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio'r ardal ddaearyddol a wasanaethir gan ysgol. 
Mae gan yr holl ysgolion cynradd yng Nghasnewydd ddalgylch dynodedig, a chaiff 
blaenoriaeth ar gyfer mynediad ei rhoi i ddisgyblion y cadarnhawyd eu bod yn byw o fewn y 
terfyn y cytunwyd arno. Fodd bynnag, nid yw hyn yn atal ceisiadau gan ddisgyblion sy'n byw 
y tu allan i'r dalgylch, yn syml mae'n golygu y caiff eu ceisiadau lai o flaenoriaeth. Caiff y 
dalgylch arfaethedig ar gyfer yr ysgol newydd ei ddangos yn weledol ar dudalen 14 o'r pecyn 
ymgynghori ffurfiol.  
 
 
 

http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/School-Admissions-Policy-2017-18.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/School-Admissions-Policy-2017-18.pdf
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Pa ddarpariaeth sydd ar gael i gefnogi'r galw cynyddol am addysg uwchradd yn ardal 
Bassaleg? 
Mae grŵp Cynllunio Lleoedd Ysgol y Cyngor yn cyfarfod yn rheolaidd i asesu'r galw cyfredol 
a'r galw yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth gynradd ac uwchradd ar draws pob 
rhan o'r Ddinas. Mae gan Ysgol Bassaleg le digonol i ateb y galw gan blant sy'n byw yn y 
dalgylch dynodedig yn ystod y broses drosglwyddo o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7.  
  
A oes meddygfa yn cael ei hadeiladu ar ddatblygiad Parc Jiwbilî? 
Yn anffodus, nid yw'r Adran Addysg yn gallu rhoi sylwadau ar unrhyw gynlluniau yn y dyfodol 
ar gyfer datblygiad Parc Jiwbilî.  
 
Yn ddiweddar rwyf wedi neu am symud i mewn i gartref ar yr ystad. Sut y byddaf yn 
dod o hyd i wybodaeth am yr ysgol newydd? 
Fe ddosbarthodd y Cyngor lythyrau i bob cartref yn y dalgylch ar ddyddiad lansio'r 
ymgynghoriad. I deuluoedd sydd wedi symud i mewn ar ôl y dyddiad hwn, gellir dod o hyd i 
wybodaeth ar wefan y Cyngor drwy'r ddolen ganlynol: 
http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/School-reorganisation/Jubilee-Park-
school-consultation.aspx 
Fel arall mae pecynnau'r ymgynghoriad ar gael yn unrhyw un o'r tair swyddfa werthu ar 
ddatblygiad Parc Jiwbilî.  
 
Yn fuan byddaf yn symud i gartref ar ddatblygiad Parc Jiwbilî ac mae gennyf blentyn 
sy'n gymwys i ymgeisio am le yn y grŵp blwyddyn Derbyn yn yr ysgol newydd ym 
mis Medi 2017. Beth fydd yn digwydd i fy nghais? 
Wrth benderfynu ar eich cais, bydd y Cyngor yn defnyddio'r cyfeiriad rydych yn byw ynddo ar 
y dyddiad cau y cytunwyd arno ar gyfer derbyn ceisiadau, ac ni fydd yn gallu ystyried unrhyw 
newidiadau a ragwelir neu newidiadau gwirioneddol mewn amgylchiadau a all ddigwydd ar 
ôl y dyddiad cau yn cynnwys hysbysiadau cyfnewid contractau. Wrth brosesu eich cais, 
efallai bydd yn ofynnol i'r Cyngor ddilysu eich cyfeiriad cartref ac felly at y diben hwn byddent 
yn gallu edrych ar fas ddata'r Dreth Gyngor.  
 
Rydw i'n byw ar ddatblygiad Parc Jiwbilî ac mae fy mhlentyn mewn ysgol gynradd yn 
barod ond rwyf am wneud cais i drosglwyddo fy mhlentyn i'r ysgol newydd pan fydd 
yn agor ym Medi 2017. Sut a phryd y gallaf wneud cais? 
Caiff derbyniadau pob grŵp blwyddyn heblaw am yr Uned Feithrin a'r flwyddyn Derbyn eu 
galw yn Drosglwyddiadau yn ystod y Flwyddyn. Gall ceisiadau ar gyfer trosglwyddiad yn 
ystod y flwyddyn gael eu gwneud hyd at dymor ysgol ymlaen llaw, ac felly'r cynharaf y gellir 
cyflwyno cais yw 24 Ebrill 2017. Bydd Ffurflen Gais Trosglwyddiad yn ystod y Flwyddyn 
2017/18 ar gael ar wefan y Cyngor yn ystod Ebrill 2017 a chaiff ei phrosesu ar sail y cyntaf i'r 
felin o 24 Ebrill 2017.  
 
Pa gartrefi penodol sy'n dod o fewn y dalgylch ar gyfer yr ysgol newydd? 
Dynodwyd mai'r dalgylch yw datblygiad cyfan Parc Jiwbilî, a hefyd y rhan o Ffordd 
Tregwilym rhwng Cartref Nyrsio Tregwilym Lodge a phont y rheilffordd.  
 
A fydd y dalgylch presennol ar gyfer Ysgol Bassaleg yn cael ei ddiwygio o ganlyniad 
i'r cynnig hwn? 
Nid oes cynlluniau ar hyn o bryd i newid dalgylchoedd ysgolion ledled y Ddinas.  
 
A oes unrhyw ddarpariaeth yn yr ardal leol ar gyfer gofal cofleidiol i blant oedran 
meithrin? 
Os bydd y galw yn ddigonol, bydd y Cyngor yn gweithio gyda darparwyr preifat lleol a 
sefydliadau arbenigol (Clybiau Plant Cymru) i ddatblygu gofal plant y tu allan i'r ysgol i blant 
yn yr ardal leol. 
 

http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/School-reorganisation/Jubilee-Park-school-consultation.aspx
http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/School-reorganisation/Jubilee-Park-school-consultation.aspx
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Pa gwricwlwm gaiff ei ddilyn yn yr ysgol newydd? 
Caiff yr un cwricwlwm ysgol ei ddilyn â'r un sydd ar waith ar draws ysgolion cynradd eraill 
yng Nghasnewydd. Mae cwricwlwm yr ysgol wedi ei ganolbwyntio ar y dysgwr, mae'n rhoi 
pwyslais ar ddatblygu sgiliau ac yn sicrhau ei fod yn briodol i anghenion penodol Cymru.   
 
 
Beth sy'n cael ei wneud i leddfu'r tagfeydd traffig yn yr ardal? 
Yn anffodus, nid yw'r Adran Addysg yn gallu rhoi sylwadau ar faterion yn ymwneud â thraffig 
yn yr ardal leol.   
 
A fydd y penderfyniad i sefydlu'r ysgol yn ffurfiol yn cael ei wneud cyn i leoedd gael 
eu dyrannu ar 31 Mawrth ac os na chaiff ei wneud, beth fydd yn digwydd? 
Mae'r amserlen bresennol yn tybio y caiff penderfyniad terfynol ar y cynnig ei wneud tua 
diwedd tymor y Gwanwyn 2017. Mae'n bosibl y caiff canlyniadau ceisiadau am leoedd eu 
cyhoeddi cyn i'r penderfyniad terfynol hwn gael ei gyhoeddi. Os felly, caiff y cynnig o le yn yr 
ysgol ei wneud "mewn egwyddor" hyd nes y caiff y penderfyniad terfynol ei gyhoeddi.  
 
Pa feini prawf derbyn a ddefnyddir ar gyfer ceisiadau 2017 yn achos y plant hynny 
sy'n byw ym Mharc Jiwbilî ar hyn o bryd? 
Caiff ceisiadau eu hasesu yn unol â Pholisi Derbyn y Cyngor, sy'n gymwys i bob ysgol yng 
Nghasnewydd. Os bydd ysgol wedi gordanysgrifio, caiff meini prawf gordanysgrifio 
cyhoeddedig y Cyngor eu defnyddio i benderfynu pwy fydd yn cael blaenoriaeth am leoedd. 
Mae Polisi Derbyn i Ysgolion y Cyngor, sy'n cynnwys y meini prawf gordanysgrifio 
cyhoeddedig, i'w weld drwy ddilyn y ddolen ganlynol: 
http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/WELSH-School-Admissions-
Policy-2017-18.pdf 
 
Os defnyddir meini prawf pellter, sut y caiff hyn ei gyfrifo? 
Bydd yn seiliedig ar y pellter rhwng y cartref a'r ysgol a chaiff ei fesur fel y llwybr cerdded 
byrraf a bennir gan ddefnyddio llwybrau swyddogol sy'n hysbys i'r cyngor ac asiantaethau 
priffyrdd fel y Rhwydwaith Cerdded Diogel. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym Mholisi 
Derbyn i Ysgolion y Cyngor sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen ganlynol: 
http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/WELSH-School-Admissions-
Policy-2017-18.pdf 
 
Pryd fydd y corff llywodraethu a'r staff yn cael eu penodi? 
Mae'r amserlen bresennol yn tybio y caiff penderfyniad terfynol ar y cynnig ei wneud tua 
diwedd tymor y Gwanwyn 2017. Ar ôl i'r penderfyniad gael ei wneud, caiff Corff 
Llywodraethu dros dro ei benodi a fydd yn gyfrifol am benodi Pennaeth a chytuno ar 
strwythur staffio.  

 

 

 

 

 

Yn unol â'r Cod Trefniadaeth Ysgolion (2013), mae'r adroddiad hwn wedi'i gyhoeddi'n 
electronig ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd yn www.newport.gov.uk 

Er mwyn gofyn am gopi caled (papur) o'r ddogfen hon, cysylltwch â Rheolwr Datblygu 
Gwasanaeth Addysg Cyngor Dinas Casnewydd ar 01633 656656 neu anfonwch e-bost at 
school.reorg@newport.gov.uk  

http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/School-Admissions-Policy-2017-18.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/School-Admissions-Policy-2017-18.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/School-Admissions-Policy-2017-18.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/School-Admissions-Policy-2017-18.pdf
http://www.newport.gov.uk/
mailto:school.reorg@newport.gov.uk


  
 

15 
 

ATODIAD A 
 

              
 

Ysgol Gynradd Newydd ym Mharc Jiwbilî 
 

Rydyn ni eisiau agor ysgol gynradd newydd ym Mharc Jiwbilî. Mae'r ysgol yn cael 

ei hadeiladu gan yr un bobl sy'n adeiladu'r tai a bydd yr ysgol ar gyfer y plant 

sy'n symud i'r ystad newydd yn bennaf. Ond, os oes lle, gall plant o rannau eraill 

o Gasnewydd wneud cais i fynd i'r ysgol hefyd. Rydyn ni am wybod eich barn chi 

ar y cynllun yma. 
 

1. Ydych chi'n meddwl bod agor ysgol gynradd newydd yn yr ardal yn 

syniad da? 

 
Nac ydw 

 
Ddim yn gwybod 

 
Ydw 

   

 

2. Ydych chi'n meddwl y bydd cael ysgol leol ddynodedig yn beth da i'r 

plant sy'n symud i'r ystad newydd?  

 
Nac ydw 

 
Ddim yn gwybod 

 
Ydw 

   

 

3. Yn eich barn chi, beth fydd plant sy'n byw ar yr ystad yn ei feddwl 

am gael ysgol y gallan nhw gerdded iddi'n hawdd? 
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4. Allwch chi feddwl am unrhyw resymau pam na ddylen ni agor ysgol 

gynradd newydd?   

 

 

 

 

 

 

 

5. Ydych chi'n meddwl bod agor yr ysgol newydd fel ysgol sy'n tyfu yn 

syniad da?   

 
Nac ydw 

 
Ddim yn gwybod 

 
Ydw 

   

 

6. Beth fydd yn dda ac yn ddrwg am y cynllun hwn yn eich barn chi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hoffech chi ddweud rhywbeth arall wrthon ni? 

 

 

 

 

 

 

 

Diolch am dreulio amser yn rhoi eich barn i ni! 

 

 

 

 


