
 

Ymgynghoriad ffurfiol ynglŷn â 

sefydlu ysgol gynradd newydd 

yn natblygiad Parc Jiwbilî 

15 Tachwedd 2016 –  

2 Ionawr 2017 

Gellir darparu gwybodaeth mewn ieithoedd cymunedol eraill os bydd angen.  

Cysylltwch â ni ar 01633 656656 i drefnu hyn . 
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Cyflwyniad 

Diben yr ymgynghoriad yw ceisio safbwyntiau ar y cynnig canlynol: 

“Sefydlu ysgol gynradd newydd yng  Nghasnewydd ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 11 oed, 

yn natblygiad tai Parc Jiwbilî, o fis Medi 2017 ymlaen.” 

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

penderfynu sut i symud ymlaen. 

Bydd y cyfnod ymgynghori ffurfiol hwn: 

 Yn dechrau ar ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2016 

 Yn dod i ben ganol nos ar ddydd Llun 2 Ionawr 2017 

Datblygiad tai newydd yn ardal Tŷ-du o Gasnewydd yw Parc Jiwbilî, a bydd yn cynnwys tua 900 o 

anheddau pan fydd wedi’i gwblhau. O ganlyniad i faint y datblygiad, roedd cytundeb cynllunio’r Cyngor 

yn cynnwys gofyniad ar gyfer ysgol gynradd newydd 1.5 dosbarth mynediad (45 lle fesul grŵp blwyddyn, 

sy’n gyfystyr â nifer derbyn cyhoeddedig o 45) i wasanaethu teuluoedd sy’n byw ar y safle. Bydd 

dosbarth meithrin â 24 lle hefyd a fydd yn gallu derbyn cyfanswm o 48 o blant yn ystod y sesiynau bore a 

phrynhawn.  

 

Mae’r ysgol yn cael ei hadeiladu gan y datblygwr, sef Grŵp Walters, a bydd yn cael ei throsglwyddo i’r 

Cyngor yn ystod yr haf 2017. Er mwyn i’r ysgol allu agor ym mis Medi 2017, mae’n rhaid i’r Cyngor 

gyflwyno cynnig ad-drefnu ysgolion i sefydlu’r ysgol yn gyfreithlon. Yr ymgynghoriad ffurfiol hwn yw cam 

cyntaf y broses hon.  

 

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

gwneud trefniadau i ethol Corff Llywodraethu dros dro. Bydd y Corff Llywodraethu dros dro yn  

penodi Pennaeth, cytuno ar strwythur staffio a phenderfynu sut y dylai’r ysgol newydd gael ei  

threfnu. Bydd y materion trefniadaethol hyn yn cynnwys enw, gwisg a logo’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 ymgynghori. Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi 

ar wefan y Cyngor ac yn cael ei ystyried pan fydd y Cyngor yn penderfynu ar y ffordd ymlaen. 

 

Bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys dwy sesiwn galw heibio gyda’r rhai hynny y bydd y cynnig yn effeithio 

arnynt yn fwyaf uniongyrchol, lle y bydd swyddogion y Cyngor wrth law i esbonio’r cynigion yn fanylach 

ac ateb unrhyw gwestiynau.  

Lleoliad Dyddiad ac Amser Sesiwn 

Canolfan Rivermead, Fuscia Way,   

Tŷ-du, Casnewydd, NP10 9LD 

Dydd Iau 24 Tachwedd 2016 

3.30pm – 6pm  

Digwyddiad 

galw heibio 

Ystafell Bwyllgor 7, y Ganolfan Ddinesig, 

Casnewydd, NP20 4UR 

Dydd Gwener 25 Tachwedd 2016 

9am – 11.30am 

Digwyddiad 

galw heibio 

Gellir cyflwyno sylwadau a chwestiynau gan ddefnyddio’r ffurflen ymateb amgaeedig. Bydd y ffurflen hon 

hefyd ar gael yn y sesiynau galw heibio neu gellir ei lawrlwytho o www.newport.gov.uk/schoolreorg 

 

http://www.newport.gov.uk/schoolreorg
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Dylid dychwelyd yr ymatebion hyn i Reolwr Datblygu’r Gwasanaeth Addysg, Ystafell 425w, Cyngor 

Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Fel arall, gellir dychwelyd sylwadau a 

ffurflenni ymateb wedi’u llenwi trwy neges e-bost at school.reorg@newport.gov.uk  

 

Bydd cyfleusterau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook ar gael hefyd.  

 

Sylwer y bydd ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu cyfrif fel sylwadau anffafriol ac nid 

gwrthwynebiadau i’r cynnig. Ni ellir cofrestru gwrthwynebiadau i gynnig hyd nes y cyhoeddir hysbysiad 

statudol, sef ail gam y cynnig. Y terfyn amser ar gyfer cyflwyno ymatebion yw canol nos ar 

ddydd Llun 2 Ionawr 2017. 

 

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

ystyried y sylwadau a fynegwyd ac yn penderfynu p’un a ddylid symud ymlaen â’r cynnig. Os penderfynir 

symud ymlaen, bydd hysbysiad statudol yn cael ei gyhoeddi yn y wasg leol ac yn yr ysgol. Bydd y cyfnod 

hysbysiad statudol yn para am 28 niwrnod o’r dyddiad cyhoeddi ac yn galluogi pobl i fynegi eu barn ar 

ffurf cefnogi neu wrthwynebu’r cynigion.  

 

Os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi’r hysbysiad statudol, bydd Aelod Cabinet 

Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a Phobl Ifanc yn gwneud y penderfyniad terfynol ynglŷn â ph’un a 

ddylid symud ymlaen â’r cynnig. Os derbynnir unrhyw wrthwynebiadau i’r cynnig, bydd y mater yn cael 

ei gyfeirio at Gabinet y Cyngor ar gyfer penderfyniad terfynol. 

 

Y trefniadau ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc 

Mae Crynodeb Hawdd ei Ddeall i Blant a Phobl Ifanc o’r ymgynghoriad hwn wedi’i gynhyrchu ac mae ar 

gael gan y Cyngor. Bydd y Cyngor hefyd yn ymgynghori â disgyblion trwy Gynghorau Ysgol pedair ysgol 

gynradd gyfagos: Ysgol Gynradd High Cross, Ysgol Gynradd Mount Pleasant, Ysgol Gynradd 

Pentrepoeth ac Ysgol Gynradd Tŷ-du.  

 

Gellir gofyn am gopïau o’r ddogfen ymgynghori hon a’r Crynodeb Hawdd ei Ddeall i Blant a  

Phobl Ifanc trwy anfon neges e-bost at school.reorg@newport.gov.uk neu ffonio 01633 656656.  

 

Pwy byddwn ni’n ymgynghori â nhw? 

 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 mynd i Ysgol Gynradd High Cross, Ysgol Gynradd 

Mount Pleasant, Ysgol Gynradd Pentrepoeth ac Ysgol Gynradd Tŷ-du, Pentrepoeth Primary School 

and Rogerstone Primary School; 

 Disgyblion sy’n mynd i Ysgol Gynradd High Cross, Ysgol Gynradd Mount Pleasant, Ysgol Gynradd 

Pentrepoeth ac Ysgol Gynradd Tŷ-du; 

 Pennaeth a Chorff Llywodraethu pob ysgol gynradd, uwchradd ac arbennig arall yng Nghasnewydd;  

 Y Cyfarwyddwr Addysg, Ymddiriedolaeth Esgobaethol Trefynwy; 

 Y Cyfarwyddwr Addysg, yr Archesgobaeth Gatholig; 

 Holl aelodau etholedig Cyngor Dinas Casnewydd; 

mailto:school.reorg@newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
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 Holl Benaethiaid Gwasanaeth Cyngor Dinas Casnewydd; 

 Gweinidogion Cymru; 

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

ysgolion sy’n destun y cynigion; 

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

 Estyn; 

 Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru; 

 Undebau llafur addysgu a staff; 

 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent; 

 Cynghorau Cymuned Tŷ-du a’r Graig; 

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

 Y tri darparwr gofal plant annibynnol yn Nhŷ-du a’r dalgylchoedd amgylchynol – Cylch Chwarae Tŷ-

du, Little Oaks yng Nghylch Chwarae Cyn Ysgol Bassaleg a Chylch Meithrin Pentref Rhiwderin; 

 Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Casnewydd; 

 SNAP Cymru. 

 

Beth mae angen i chi ei ystyried? 

Mae gweddill y ddogfen hon yn amlinellu sail resymegol y cynnig.  Hoffem i chi ystyried y wybodaeth yn 

y ddogfen a rhoi gwybod i ni p’un a ydych chi’n cefnogi’r cynnig ai peidio. 

 

Y Cynnig 

Mae’r cynnig hwn yn ymwneud â sefydlu ysgol gynradd gymunedol Saesneg newydd a gynhelir yn 

natblygiad tai Parc Jiwbilî i ddarparu addysg ar gyfer plant rhwng 3 ac 11 oed.  

 

Bydd gan yr ysgol newydd nifer derbyn cyhoeddedig o 45 ar gyfer y grwpiau Dosbarth Derbyn i 

Flwyddyn Chwech, yn ogystal â dosbarth meithrin â 24 lle a fydd yn derbyn uchafswm o 48 o blant yn 

ystod y ddwy sesiwn fore a phrynhawn. Bydd gan yr ysgol newydd ddosbarth penodol i gynorthwyo 

disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol hefyd.  

 

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei sefydlu ar sail ysgol sy’n tyfu i gefnogi datblygiad Parc Jiwbilî sy’n tyfu.  

 

Beth yw ysgol “sy’n tyfu”? 

Datblygiad tai sy’n tyfu yw ystad Parc Jiwbilî y disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2021. 

Pan fydd wedi’i gwblhau, bydd oddeutu 900 o anheddau ar y safle.  

 

Mae agor ysgol newydd fel ysgol sy’n tyfu yn ei galluogi i dyfu wrth i boblogaeth y datblygiad gynyddu. O 

dan y trefniant hwn, bydd yr ysgol yn tyfu’n raddol dros gyfnod o dair blynedd.  
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Dangosir hyn yn y tabl canlynol: 

Blwyddyn 

Academaidd 

Nifer yr 

Anheddau 

Lleoedd Ysgol 

(oed ysgol 

statudol) 

Nifer Derbyn 

Cyhoeddedig 

 

Lleoedd Meithrin 

(Cyfwerth ag 

amser llawn*) 

2017/18 460 105 15 15 

2018/19 610 210 30 24 

2019/20 760 315 45 24 

2020/21 910 315 45 24 

* Cynigir lleoedd meithrin ar sail ran-amser, mewn sesiwn fore neu brynhawn. Felly, gellir cynnig lle i 30 o blant yn y 

flwyddyn gyntaf, a 48 wedi hynny.  

 

O dan y model hwn, rhoddir terfyn uchaf ar dderbyniadau yn ystod y ddwy flynedd gyntaf i ganiatáu i’r 

ysgol dyfu yn unol â maint y datblygiad. Yn y flwyddyn gyntaf, bydd pedwar dosbarth ar waith fel a 

ganlyn: 

 

 Dosbarth Meithrin / Derbyn cymysg gydag uchafswm o 30 o ddisgyblion (Blynyddoedd Cynnar); 

 Dosbarth Blwyddyn 1 / Blwyddyn 2 cymysg gydag uchafswm o 30 o ddisgyblion (Cyfnod Sylfaen 

Uchaf); 

 Dosbarth Blwyddyn 3 / Blwyddyn 4 cymysg gydag uchafswm o 30 o ddisgyblion  

(Cyfnod Allweddol 2 Isaf); 

 Dosbarth Blwyddyn 5 / Blwyddyn 6 cymysg gydag uchafswm o 30 o ddisgyblion  

(Cyfnod Allweddol 2 Uchaf).  

Yn yr ail flwyddyn, bydd saith dosbarth un oedran ar gyfer y grwpiau Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 

Chwech, yn ogystal â dosbarth meithrin ar wahân. Bydd yr ysgol wedi cyrraedd ei llawn dwf o 

ddechrau’r drydedd flwyddyn ym mis Medi 2019.   

 

Pam mae ysgol “sy’n tyfu” yn ateb priodol? 

Mae’r ysgol newydd yn cael ei darparu gan ddatblygwr y safle yn rhan o’r cytundeb cynllunio gyda’r 

Cyngor i fodloni anghenion y gymuned leol, a bydd yn agor ym mis Medi 2017. Fodd bynnag, ni fydd y 

datblygiad tai wedi’i gwblhau’n llawn erbyn hynny ac, yn wir, ni ddisgwylir iddo gael ei gwblhau tan 

ddechrau 2021.  

 

Yn unol â Chod Derbyn i Ysgolion statudol Llywodraeth Cymru, ni all y Cyngor gyfyngu’r disgyblion a 

dderbynnir i’r rhai hynny sy’n byw o fewn y dalgylch dynodedig na chadw lleoedd mewn ysgol i unrhyw 

ddisgyblion a allai symud i’r dalgylch yn ddiweddarach.  

 

Felly, pe byddai’r ysgol newydd yn agor i’w chapasiti llawn ar unwaith, gallai ceisiadau ar gyfer derbyn 

gael eu cyflwyno gan blant sy’n byw mewn unrhyw ran o’r Ddinas a hyd yn oed o’r tu allan i’r Ddinas. Ar 

yr amod na chyrhaeddwyd y nifer derbyn cyhoeddedig, ni fyddai gan y Cyngor sail i wrthod ceisiadau o’r 

fath, ac felly gallai’r ysgol gael ei llenwi’n syth. Pe byddai hynny’n digwydd, ni fyddai llawer o leoedd, os o 

gwbl, ar gael i blant sy’n symud i’r dalgylch yn ddiweddarach, ac felly byddai’n rhaid iddynt fynd i ysgolion 

eraill ar draws y Ddinas. Bydd agor yr ysgol fel ysgol “sy’n tyfu” yn lliniaru’r risg hon i ryw raddau.  

 

Mae cynghorau mewn ardaloedd Awdurdod Lleol eraill wedi agor ysgolion newydd yn llwyddiannus o 

dan fodel ysgol sy’n tyfu yn y gorffennol, a cheir enghreifftiau ar draws y rhanbarth o ddefnyddio’r 

trefniadau hyn i gefnogi datblygiadau tai newydd. 
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Beth yw manteision ysgol sy’n tyfu? 

 Caiff lleoedd ysgol ychwanegol eu creu ar draws pob grŵp blwyddyn, a fydd o gymorth i 

deuluoedd a allai fod â mwy nag un plentyn oed ysgol gynradd; 

 Byddai’r ysgol yn tyfu yn unol â phoblogaeth y datblygiad; 

 Byddai’n rheoli risg derbyn disgyblion o’r tu allan i’r ardal; 

 Byddai’n sicrhau bod lleoedd ysgol ar gael i deuluoedd sy’n symud yn ystod camau olaf y 

datblygiad tai; 

 Byddai’n lleihau’r posibilrwydd o nifer fawr o ddisgyblion yn symud o ysgolion eraill; 

 Byddai’n rheoli maint dosbarthiadau yn effeithiol i gefnogi staffio a chyllideb yr ysgol. 

Beth yw anfanteision ysgol sy’n tyfu? 

 Hyd yn oed gyda nifer derbyn cyhoeddedig llai, gall disgyblion sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr 

ysgol wneud cais am le yn yr ysgol o hyd a gallent fod yn llwyddiannus; 

 Mewn rhai amgylchiadau, gallai brodyr a chwiorydd gael eu gwahanu os yw un yn gallu mynd i’r 

ysgol newydd ond nid y llall; 

 Gallai disgyblion sy’n symud i’r ardal yn ystod blwyddyn academaidd orfod aros tan y mis Medi 

canlynol i ymuno â’r ysgol. 

Beth fydd yr ysgol newydd yn ei ddarparu? 

Yn y tymor hir, mae ysgol gynradd un cyfnod yn cynnig amrywiaeth o fuddion i ddisgyblion, staff a’r 

gymuned leol:  

 Addysg o safon uchel yn unol â’r model Categoreiddio Cenedlaethol; 

 Cyfleoedd haws a mwy effeithiol ar gyfer cynllunio’r cwricwlwm ar draws pob grŵp oedran 

cynradd er mwyn manteisio i’r eithaf ar y potensial i wella lefelau cyflawniad;  

 Dull mwy effeithiol o reoli adnoddau, yn enwedig mewn perthynas ag offer arbenigol; 

 Trefniadau pontio haws i blant o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2; 

 Cyfleoedd i staff a phlant o bob oedran ryngweithio â’i gilydd. Bydd hyn o fudd i’r holl blant, yn 

enwedig y rhai hynny ag anghenion dysgu ychwanegol;  

 Ystod ehangach o brofiad staff a mwy o gyfleoedd ar gyfer datblygiad staff trwy strwythur rheoli 

a chymorth cytunedig; 

 System effeithlon ac effeithiol o ymgysylltu â rhieni a’r gymuned.  

Addysg gynradd statudol – darpariaeth  

Bydd yr ysgol newydd o fewn clwstwr Bassaleg o ysgolion cynradd. Mae’r clwstwr hwn eisoes yn 

cynnwys pum ysgol gynradd arall, sydd oll yn ysgolion cymunedol Saesneg a gynhelir: Ysgol Gynradd 

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

Ysgol Gynradd Tŷ-du.  

 

Cyflwr yr Adeilad 

Mae’r ysgol newydd yn cael ei hadeiladu yn unol â Bwletin Adeiladu 99 yr Adran Addysg a Sgiliau: 

Fframwaith Briffio ar gyfer Prosiectau Ysgolion Cynradd. Archwiliwyd adeiladau’r holl ysgolion yng 

Nghasnewydd yn rhan o arolygon Ysgolion yr 21ain Ganrif yn 2010.  
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Barnwyd bod yr ysgolion cynradd yng nghlwstwr Bassaleg yn y cyflwr canlynol ar raddfa o A (rhagorol) i 

D (gwael): 

 

Ysgol Gynradd High Cross:  C  Ysgol Gynradd Marshfield: B 

Ysgol Gynradd Mount Pleasant:  C  Ysgol Gynradd Pentrepoeth: B 

Ysgol Gynradd Tŷ-du:   B 

Niferoedd Disgyblion Blaenorol ac Amcanol 

Mae’r tri thabl canlynol yn amlinellu’r niferoedd disgyblion blaenorol ac amcanol yn y pum ysgol yn y 

clwstwr: 

Niferoedd disgyblion ysgolion cynradd 2012-2016 Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 (heb gynnwys 

dosbarthiadau meithrin) 

Ysgol 

 

Lleoedd 2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Lleoedd 

gwag 

2016 

Ysgol Gynradd High Cross 240* 233 222 217 240 243 -3 

Ysgol Gynradd Marshfield 420 397 406 407 408 414 6 

 

Ysgol Gynradd Mount 

Pleasant 

240* 234 231 255 254 255 -15 

Ysgol Gynradd Pentrepoeth 420 393 412 410 412 418 2 

Ysgol Gynradd Tŷ-du 510* 440 473 474 474 511 

 

-1 

Mae’r niferoedd disgyblion yn unol â chyflwyniad CYBLD mis Ionawr ar gyfer Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6  

* Mae cyfanswm y lleoedd yn Ysgol Gynradd High Cross, Ysgol Gynradd Mount Pleasant ac Ysgol Gynradd Tŷ-du yn 

cynnwys grwpiau blwyddyn “ar wahân” a sefydlwyd i ateb y galw am leoedd Dosbarth Derbyn yn y clwstwr yn ystod pum 

mlynedd olynol o fis Medi 2011 i fis Medi 2015. 
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Niferoedd disgyblion meithrin 2012-2016  

Ysgol 

 

Lleoedd 

(Sesiynau 

hanner 

diwrnod) 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Ysgol Gynradd High 

Cross 

32    32 32 

Ysgol Gynradd 

Marshfield 

32 - - - - - 

Ysgol Gynradd Mount 

Pleasant 

32 - - - - - 

Ysgol Gynradd 

Pentrepoeth 

- - - - - - 

Ysgol Gynradd Tŷ-du 80 77 73 79 78 71 

Mae’r niferoedd disgyblion yn unol â chyflwyniad CYBLD mis Ionawr 

* Sefydlwyd dosbarthiadau meithrin yn Ysgol Gynradd Marshfield ac Ysgol Gynradd Mount Pleasant ym mis Medi 2016.  

 

Niferoedd amcanol disgyblion ysgolion cynradd 2017-2021 Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6  

(heb gynnwys dosbarthiadau meithrin)  

Ysgol Lleoedd 2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

Lleoedd 

gwag 2021 

Ysgol Gynradd High Cross 210 251 269 274 291 307 -97 

Ysgol Gynradd Marshfield 420 406 397 404 389 382 38 

Ysgol Gynradd Mount Pleasant 210 246 248 244 216 211 -1 

Ysgol Gynradd Pentrepoeth 420 441 484 508 536 565 -145 

Ysgol Gynradd Tŷ-du 420 479 449 396 366 345 75 

Mae’r niferoedd amcanol hyn wedi’u seilio ar gyfraddau geni ac nid ydynt yn cynnwys effaith ddisgwyliedig datblygiadau tai 

newydd. 
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Mae dull y Cyngor o gyfrifo cyfraniad cynllunio wedi’i seilio ar ragdybiaeth y bydd 33 o blant oed ysgol 

gynradd yn dod o bob 100 o dai newydd sy’n cael eu hadeiladu. O ystyried hyn, mae’r tabl canlynol yn 

amlinellu’r galw tebygol am leoedd yn yr ysgol newydd: 

Ysgol Gynradd “Parc Jiwbilî” – Galw Tebygol 2017-2021   

 

Blwyddyn 

Academaidd 

Nifer yr 

Anheddau 

Lleoedd Ysgol 

(oed  ysgol 

statudol) 

 

Lleoedd 

Meithrin 

Cyfanswm y 

Lleoedd 

Nifer 

y 

Disgyb

lion 

 

Lleoedd Gwag 

/ Prinder 

Lleoedd 

2017/18 460 105 15 120 152 -32 

2018/19 610 210 24 234 201 33 

2019/20 760 315 24 339 251 88 

2020/21 910 315 24 339 300 39 

 

Addysg gynradd statudol – 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.  

Corff y Goron ydyw, a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992. Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad 

Cenedlaethol Cymru ond mae’n cael ei chyllid gan Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 Deddf 

Llywodraeth Cymru 1998. Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau mewn darparwyr addysg a 

hyfforddiant yng Nghymru. Dangosir canlyniadau arolygiadau mwyaf diweddar Estyn o’r pum  

ysgol gynradd yn y clwstwr isod: 

Ysgol Dyddiad 

Arolygu 

Deilliannau Darpariaeth Arweinyddiaet

h a Rheolaeth 

Crynodeb Cyffredinol 

Perfformiad Rhagolygon 

ar gyfer 

gwella 

Ysgol Gynradd 

High Cross 

Tachwedd 2013 Rhagorol Rhagorol Rhagorol Rhagorol Rhagorol 

Ysgol Gynradd 

Marshfield 

Mawrth 2011 Da Da Da Da Da 

Ysgol Gynradd 

Mount Pleasant 

Mawrth 2013 Rhagorol Da Da Da Rhagorol 

Ysgol Gynradd 

Pentrepoeth 

Hydref 2014 Da Da Rhagorol Da Rhagorol 

Ysgol Gynradd 

Tŷ-du 

Rhagfyr 2013 Digonol Digonol Digonol Digonol Digonol 

DS: Ailymwelwyd ag Ysgol Gynradd Tŷ-du ym mis Chwefror 2015 a barnwyd ei bod wedi gwneud cynnydd digonol mewn 

perthynas â’r argymhellion a wnaed yn ystod yr arolygiad craidd ym mis Rhagfyr 2013.  
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Disgwylir i agor yr ysgol newydd gael effaith gadarnhaol ar safonau yn y ddinas. Mae’r pedair ysgol 

gynradd yn y clwstwr yn y categori gwyrdd, heblaw am un ysgol sydd yn y categori melyn ar hyn o bryd. 

Mae’r ysgol uwchradd yn y clwstwr sydd wedi bod yn y categori gwyrdd yn flaenorol yn y categori 

melyn ar hyn o bryd ac ar y trywydd iawn i gyrraedd y categori gwyrdd.  

 

Mae’r gwaith clwstwr yn eithriadol o gryf ac yn cael ei arwain gan Benaethiaid deinamig ac ymroddgar 

sy’n cael eu cydnabod fel arweinwyr rhagorol. Mae’r gwaith clwstwr yn cynnwys canolbwyntio ar 

bynciau craidd a phanel “Tîm o amgylch y Clwstwr” sy’n cyfarfod yn fisol i gefnogi lles a mynd i’r afael â 

materion allweddol fel presenoldeb, diogelu ac ymgysylltu â theuluoedd.   

 

Bydd yr ysgol gynradd newydd yn sefydlu ei deilliannau diwedd Cyfnod Allweddol ei hun ar gyfer 

disgyblion erbyn mis Gorffennaf 2018. Mae rhywfaint o risg yn gysylltiedig â’r data hwn o ganlyniad i 

garfanau bach (sy’n gallu cam-ystumio data disgyblion yn sylweddol) a dyfodiad disgyblion newydd ym 

Mlwyddyn 2 a Blwyddyn 6 (ni fyddai’r ysgol newydd wedi cael unrhyw gyfraniad at eu cyrhaeddiad 

blaenorol). Bydd darparu’r cwricwlwm yn llwyddiannus yn yr ysgol yn bwyslais allweddol i’r awdurdod 

lleol a’r Cynghorydd Her. Bydd Cynghorydd Her profiadol sy’n gallu cynorthwyo ysgol sy’n tyfu gyda 

grwpiau blwyddyn cymysg yn cael ei neilltuo i’r ysgol newydd. 

 

Beth Fydd y Cynnig yn ei Ddarparu? 

Mae’r cynnig ar gyfer sefydlu’n gyfreithlon ysgol gynradd gymunedol Saesneg newydd a gynhelir ar gyfer 

plant 3-11 oed o fis Medi 2017 yn natblygiad tai Parc Jiwbilî yn Nhŷ-du. Bydd y cynnig hwn yn cynyddu 

nifer y lleoedd ysgol gynradd sydd ar gael yn y rhan honno o’r Ddinas. Mae’r ysgol yn cael ei hadeiladu 

gan y datblygwr, sef Grŵp Walters, yn rhan o’u trefniant cynllunio gyda’r Cyngor.   

 

Bydd yr ysgol yn cael ei sefydlu ar sail ysgol sy’n tyfu gyda nifer derbyn cyhoeddedig o 15 ar  

gyfer blwyddyn academaidd 2017/18, gan gynyddu i 30 ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19  

cyn cael ei osod ar 45 o fis Medi 2019 ymlaen. Bydd dosbarth meithrin yno hefyd a fydd yn gallu derbyn 

30 o blant yn y flwyddyn gyntaf, gan godi i 48 o fis Medi 2018 ymlaen. Cynigir y lleoedd meithrin hyn 

ar sail ran-amser yn unig, ar gyfer sesiwn fore neu brynhawn. 

  

Bydd yr ysgol ar ddau lawr. Darperir dosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen ar y llawr gwaelod a dosbarthiadau 

Cyfnod Allweddol 2 ar y llawr cyntaf. Bydd 11 ystafell ddosbarth prif ffrwd, ystafell feithrin ar wahân a 

darpariaeth benodol i gynorthwyo plant ag anghenion addysgol ychwanegol, gan gynnwys canolfan 

adnoddau, ystafell grŵp, ystafell therapi ac ystafell hylendid. 

 

Bydd yr ysgol yn cydymffurfio’n llawn â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd, felly bydd lifft yn cael ei 

ddarparu i helpu disgyblion ag anghenion symudedd i gyrraedd y llawr cyntaf. Bydd tai bach a 

chyfleusterau cawod hygyrch yn cael eu gosod hefyd. Bydd gan yr ysgol newydd brif neuadd a’i chegin a’i 

hardal weini ei hun. Bydd lle swyddfa, ystafell gyfweld, ystafell staff a chyfleusterau storio priodol yn cael 

eu darparu hefyd.  

 

Bydd modd cyrraedd ardal chwarae awyr agored yn uniongyrchol o ystafelloedd dosbarth y Cyfnod 

Sylfaen. Bydd yr ardaloedd chwarae allanol ar gyfer yr ysgol gyfan yn cynnwys arwynebau caled a meddal. 

Bydd maes chwaraeon artiffisial yn cael ei gynnwys hefyd, a allai fod ar gael at ddefnydd y gymuned y tu 

allan i’r diwrnod ysgol. Bydd cyfleusterau parcio yn cael eu darparu ar y safle ar gyfer aelodau staff yr 

ysgol ac ymwelwyr.  

 



 

11 
 

Amlinellir cynllun safle dangosol isod: 

 

 
 

Darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig 

Bydd yr ysgol newydd yn cynnwys canolfan adnoddau dysgu benodol i gynorthwyo disgyblion ag 

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Er mwyn helpu i addysgu disgyblion ADY na ellir bodloni eu 

hanghenion mewn addysg y brif ffrwd yn unig, mae gan yr Awdurdod Lleol nifer o Ganolfannau 

Adnoddau Dysgu ar draws y Ddinas, a gynhelir gan ysgolion unigol. Mae’r Canolfannau hyn ynghlwm 

wrth ysgolion y brif ffrwd ac yn darparu amgylchedd dysgu sy’n cynnwys llai o ddisgyblion a chymarebau 

oedolion uwch. Mae’r Canolfannau’n gyffredinol eu natur ac yn bodloni anghenion disgyblion ag 

amrywiaeth o anawsterau. Yr ethos yw darparu cymorth wedi’i dargedu i’r disgyblion unigol yn  

seiliedig ar eu hanghenion, gyda’r bwriad o integreiddio’r disgybl yn ôl i ddosbarthiadau’r brif ffrwd fel  

y bo’n briodol.  

 

Bydd panel Anghenion Addysgol Arbennig y Cyngor yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â derbyn i’r 

Ganolfan Adnoddau Dysgu a’i gadael yn dilyn asesiad trylwyr o anghenion penodol. Bydd lle i 10 disgybl 

rhwng 3 ac 11 oed yn y dosbarth hwn ar unrhyw adeg.  

 

Yn yr un modd â phob ysgol arall ledled Casnewydd, bydd yr ysgol newydd yn gallu cynorthwyo 

disgyblion ag anghenion addysgol ychwanegol i gael mynediad at addysg y brif ffrwd. Ni fydd y cynnig 

hwn yn cael unrhyw effaith niweidiol ar y ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig bresennol ledled y 

Ddinas.  

 

Pryd y Bydd Hyn ar Waith? 

Cynigir i’r ysgol newydd agor ym mis Medi 2017 o dan fodel ysgol sy’n tyfu, gan gynyddu’n raddol yn 

ystod y ddwy flynedd ddilynol. Bydd yr ysgol newydd yn cyrraedd ei chapasiti llawn ym mis Medi 2019.  

 

Cost  

Mae’r holl gostau adeiladu sy’n gysylltiedig â’r prosiect hwn yn cael eu talu gan y datblygwr, sef Grŵp 

Walters, yn rhan o gytundeb cynllunio’r Cyngor. Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn gyfrifol am yr holl 

osodiadau, ffitiadau ac offer sydd eu hangen i gefnogi’r ysgol newydd. Bydd y costau amcangyfrifedig hyn, 
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sef £350,000, yn cael eu talu trwy Raglen Gyfalaf y Cyngor. Mae hyn yn gyfystyr ag oddeutu £1,002 fesul 

disgybl, gan gynnwys y Dosbarth Meithrin a’r Ganolfan Adnoddau Dysgu.  

 

Bydd creu ysgol newydd yn cynyddu costau staff yr awdurdod cyfan, ac mae’n bosibl y bydd angen 

penodi Pennaeth cyn dyddiad agor yr ysgol i gynorthwyo â’r trefniadau sefydlu cychwynnol yn barod ar 

gyfer mis Medi 2017. Bydd y costau hyn yn ychwanegol at y rheiny sy’n gysylltiedig â chostau rhedeg 

arferol ysgol. Polisi Cyngor Dinas Casnewydd yw dyfarnu £35,000 i unrhyw ysgol newydd ei sefydlu, sy’n 

cynorthwyo â materion datblygu trefniadaethol yn rhan o’r rhaglen weithredu.  

 

Dewisiadau Eraill a Ystyriwyd 

Dewis 1  

Sefydlu’r ysgol o fis Medi 2017 ymlaen o dan drefniant ysgol sy’n tyfu.   

Manteision: 

 Gellir rheoli maint dosbarthiadau yn effeithiol; 

 Bydd yn helpu i leihau risg lleoedd ysgol yn cael eu cymryd gan blant sy’n byw y tu allan i 

ddalgylch yr ysgol; 

 Bydd yn creu lleoedd ysgol ychwanegol ar draws pob grŵp blwyddyn. 

Anfanteision: 

 Ni fydd rhai rhannau o’r ysgol yn cael eu defnyddio am hyd at ddwy flynedd academaidd; 

 Ni ellir cyfyngu’r disgyblion a dderbynnir i’r rhai sy’n byw yn nalgylch yr ysgol; 

 Mae’n bosibl y bydd rhai teuluoedd sy’n symud i’r datblygiad yn gorfod aros tan ddechrau’r 

flwyddyn academaidd ddilynol cyn y gall eu plant ymuno â’r ysgol.   

 

Dyma’r dewis a ffefrir. 

 

Dewis 2  

Sefydlu’r ysgol o fis Medi 2017 ymlaen ar sail egin ysgol, wedi’i chyfyngu i Ddosbarth Meithrin, Dosbarth 

Derbyn a Blwyddyn Un yn y flwyddyn gyntaf, a thyfu’n raddol yn ystod y pum mlynedd nesaf.  

Manteision: 

 Gallai helpu i leihau risg lleoedd ysgol yn cael eu cymryd gan blant sy’n byw y tu allan i ddalgylch 

yr ysgol; 

Anfanteision: 

 Gallai rhai teuluoedd fod mewn sefyllfa lle mae eu plant iau yn gallu mynd i’r ysgol ond rhaid i’w 

plant hŷn fynd i rywle arall; 

 Ni fydd rhai rhannau o’r ysgol yn cael eu defnyddio am hyd at bum mlynedd academaidd; 

 Ni fydd hyn yn creu lleoedd ar draws pob grŵp blwyddyn.  

Diystyriwyd hyn o ganlyniad i’r posibilrwydd uwch na fyddai brodyr a chwiorydd yn gallu mynd i’r un 

ysgol.  

Dewis 3  

Sefydlu’r ysgol o fis Medi 2017 ymlaen gan gynnig pob lle sydd ar gael ynddi yn syth ar sail 1.5 dosbarth 

mynediad.  

Manteision: 

 Byddai’n cael ei ystyried yn drefniant traddodiadol; 

 Byddai’n creu lleoedd ysgol ychwanegol yn syth ar draws pob grŵp blwyddyn.  
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Anfanteision: 

 Ni ellid cyfyngu’r disgyblion a dderbynnir i’r rhai hynny sy’n byw yn nalgylch yr ysgol.  

 Gallai effeithio ar ysgolion eraill i ryw raddau pe byddai niferoedd mawr o ddisgyblion yn dewis 

symud i’r ysgol newydd; 

 Gallai fod yn anodd darparu adnoddau ar gyfer rhai dosbarthiadau os bydd nifer sylweddol o 

leoedd yn aros yn wag ar draws rhai grwpiau blwyddyn.  

 

Diystyriwyd hyn o ganlyniad i’r ffaith na fyddai’n bodloni anghenion y gymuned leol yn y tymor hir.   

 

Dewis 4  

Gohirio sefydlu’r ysgol hyd nes bod y datblygiad tai wedi’i gwblhau’n llwyr.  

Manteision: 

 Byddai mwyafrif y plant sy’n mynd i’r ysgol newydd yn byw o fewn dalgylch yr ysgol.  

Anfanteision: 

 Ni fyddai lleoedd ysgol ychwanegol yn cael eu creu i gefnogi’r datblygiad sy’n tyfu, a fyddai’n 

debygol o achosi i deuluoedd gael eu rhannu dros nifer o ysgolion ac arwain at gostau 

trafnidiaeth uchel; 

 Byddai’r ysgol yn wag am oddeutu 4 blynedd; 

 Gallai effeithio ar ysgolion eraill i ryw raddau ar y cam hwn pe byddai niferoedd mawr o 

ddisgyblion yn dewis symud i’r ysgol newydd.  

 

Diystyriwyd hyn o ganlyniad i’r ffaith na fyddai’n bodloni anghenion y gymuned leol yn y tymor byr.  

 

 

 

Beth fydd y cynnig a ffefrir yn ei gyflawni? 

Y dewis a ffefrir yw Dewis 1. O dan y cynnig hwn, bydd ysgol Saesneg gymunedol newydd a gynhelir  

yn agor ym mis Medi 2017 o dan drefniant ysgol sy’n tyfu i gefnogi’r datblygiad tai sy’n tyfu.  

Bydd holl leoedd yr ysgol newydd ar gael o fis Medi 2019 ymlaen, gan ddarparu ysgol gynradd pob  

oed sy’n darparu addysg lawn i blant 3-11 oed.  
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Dalgylch 

Bydd gan yr ysgol gynradd newydd ddalgylch penodol fel yr amlinellir isod. O ran addysg uwchradd, 

mae’r ardal hon o fewn dalgylch Ysgol Bassaleg: 
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Materion Trefniadaeth yr Ysgol 

Derbyniadau 

Cyngor Dinas Casnewydd fydd yr awdurdod derbyn ar gyfer yr ysgol gynradd gymunedol newydd a 

gynhelir, a bydd ceisiadau ar gyfer derbyn yn cael eu hasesu yn unol â Pholisi Derbyn i Ysgolion y 

Cyngor.  

 

Yn unol â’r polisi hwn, gall rhieni fynegi blaenoriaeth ar gyfer unrhyw ysgol, ond nid oes sicrwydd o gael 

lle yn yr ysgol a ddewiswyd, hyd yn oed os ysgol y dalgylch ydyw. Derbynnir i’r ysgol yn unol â 

blaenoriaeth rhieni, os bydd lle ar gael. Pan fydd ysgol wedi’i gordanysgrifio, bydd ceisiadau 

blaenoriaethol yn dal i gael eu hystyried, ond defnyddir meini prawf gordanysgrifio’r Cyngor i bennu 

blaenoriaeth.   

 

Derbyn i’r Dosbarth Meithrin – Mis Medi 2017 

Gellir cyflwyno cais gan ddefnyddio gwasanaeth derbyniadau ar-lein y Cyngor rhwng 9 Ionawr 2017 a 3 

Mawrth 2017. Cyhoeddir hysbysiadau o benderfyniad ynglŷn â cheisiadau a gyflwynwyd mewn pryd ar 5 

Mai 2017.  

 

Derbyn i’r Dosbarth Derbyn – Mis Medi 2017 

Gellir cyflwyno cais gan ddefnyddio gwasanaeth derbyniadau ar-lein y Cyngor rhwng 7 Tachwedd 2017 

ac 13 Ionawr 2017. Cyhoeddir hysbysiadau o benderfyniad ynglŷn â cheisiadau a gyflwynwyd mewn pryd 

ar 31 Mawrth 2017.  

 

 

Derbyn i’r Grwpiau Blwyddyn Un i Flwyddyn Chwech – Mis Medi 2017 

Dynodir y rhain yn geisiadau derbyn canol blwyddyn a gellir eu gwneud trwy ffurflen gais canol blwyddyn 

sydd ar gael ar wefan y Cyngor. Gellir cyflwyno ceisiadau trosglwyddo canol blwyddyn unrhyw  

bryd ar ôl 24 Ebrill 2017.  

 

Mae rhagor o wybodaeth am y polisi Derbyn i’r Ysgol ar gael ar wefan y Cyngor yn 

www.newport.gov.uk/schooladmissions 

 

Trafnidiaeth 

O dan bolisi’r Cyngor, darperir trafnidiaeth rad ac am ddim o’r cartref i’r ysgol i bob disgybl oed 

cynradd sy’n byw 2 filltir neu fwy o’i ddalgylch, neu’r ysgol agosaf sydd ar gael. Ni fydd y cynnig hwn yn 

effeithio ar y trefniant hwn, ac ni fydd y llwybrau cerdded o’r cartref i’r ysgol sydd ar gael yn newid.  

 

Llywodraethu 

Os cytunir ar y cynnig hwn, bydd Corff Llywodraethu dros dro yn cael ei benodi a fydd yn gyfrifol am 

benodi Pennaeth, cytuno ar strwythur staffio a phenderfynu ar agweddau eraill fel enw, gwisg a logo’r 

ysgol.   

 

Yn ogystal, bydd angen i’r Corff Llywodraethu dros dro a’r darpar Bennaeth ystyried polisïau a 

gweithdrefnau Adnoddau Dynol y byddai angen eu mabwysiadu o ran recriwtio a, phan fydd yr ysgol 

wedi’i sefydlu, o ran rheoli 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. 

 

http://www.newport.gov.uk/schooladmissions
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Staffio 

Byddai angen i’r Corff Llywodraethu dros dro ystyried y graddfeydd amser ar gyfer penodi Pennaeth fel 

y gellir sefydlu strwythur staffio priodol o athrawon a staff cymorth a recriwtio yn barod i’r ysgol agor 

ym mis Medi 2017. A hithau’n ysgol sy’n tyfu, bydd nifer y staff yn cynyddu’n raddol hyd nes bod yr ysgol 

yn llawn, a bydd grŵp staff cymharol fach yn unig yn y flwyddyn gyntaf.   

 

Risgiau 

Rhestrir isod y risgiau sy’n gysylltiedig â’r cynnig hwn, a ffactorau lliniaru: 

Risg Ffactor lliniaru 

Gallai’r ysgol fod wedi’i gordanysgrifio yn y 

flwyddyn gyntaf  

Defnyddir meini prawf gordanysgrifio’r Cyngor i 

bennu blaenoriaeth ceisiadau 

Efallai na fydd yr ysgol yn cael digon o geisiadau 

yn y flwyddyn gyntaf 

Bydd agor fel ysgol sy’n tyfu yn galluogi 

dosbarthiadau oed cymysg i weithredu yn y 

flwyddyn gyntaf 

Gallai fod oedi yn y broses ad-drefnu ysgolion 

sy’n golygu na fydd y Cyngor yn gallu agor yr 

ysgol ym mis Medi 2017 

Bydd hyn yn cael ei fonitro’n ofalus gan y Cyngor a 

rhoddir gwybodaeth i randdeiliaid ar bob cam.   

Efallai na fydd gan y corff llywodraethu dros dro 

ddigon o amser i benodi staff 

Fe allai fod angen symud i drefniant Pennaeth 

Gweithredol yn y flwyddyn gyntaf, lle mae Pennaeth 

lleol arall yn gyfrifol am ddwy ysgol am gyfnod byr.  

 

Asesiadau o effaith 

Mae asesiad o’r effaith ar degwch a chydraddoldeb 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 gynradd newydd yng Nghasnewydd yn natblygiad tai Parc Jiwbilî 

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

ddychwelyd i Reolwr Datblygu’r Gwasanaeth Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd, Ystafell 425W,  

y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Fel arall, gallwch anfon eich ymateb trwy neges e-bost at 

school.reorg@newport.gov.uk 

Y terfyn amser ar gyfer cyflwyno ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yw canol nos ar  

2 Ionawr 2017.  

Sylwer y bydd ymatebion negyddol i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu cyfrif fel sylwadau anffafriol ac nid 

gwrthwynebiadau i’r cynnig. Ni ellir cofrestru gwrthwynebiadau i gynnig hyd nes y cyhoeddir hysbysiad 

statudol. 

A ydych chi’n cefnogi’r cynnig i sefydlu ysgol gynradd newydd ar gyfer plant rhwng 3 ac 11 

oed yn natblygiad tai Parc Jiwbilî? 

 Ydw        Nac ydw       

Defnyddiwch y blwch isod i roi unrhyw resymau neu sylwadau (gan gynnwys dewisiadau eraill). 

 

 

 

 

 

Nodwch bwy ydych (e.e. rhiant/gofalydd plentyn sy’n mynd i feithrinfa leol) 

____________________________________________________________________________  

Os hoffech gael gwybod am gyhoeddi’r adroddiad ymgynghori, rhowch eich manylion cyswllt: 

Cyfeiriad e-bost: ________________________________________________________________ 

 

Cyfeiriad post: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Nodiadau 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


