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YMGYNGHORIAD FFURFIOL YNGLŶN Â SEFYDLU YSGOL 
GYNRADD NEWYDD YN NATBLYGIAD PARC JIWBILÎ  

(Crynodeb Hawdd ei Ddeall – Plant a Phobl Ifanc) 
 
Mae’r Cyngor yn cynnig sefydlu ysgol gynradd newydd yng Nghasnewydd ar gyfer 
disgyblion rhwng 3 ac 11 oed, yn natblygiad tai Parc Jiwbilî, o fis Medi 2017 ymlaen.  
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. Mae ysgol gynradd newydd 1.5 dosbarth 

mynediad (45 lle fesul grŵp blwyddyn, sy’n gyfystyr â nifer derbyn cyhoeddedig o 45) 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.  

Sut gallaf gymryd rhan? 
Mae dwy sesiwn galw heibio wedi’u trefnu ar gyfer yr ymgynghoriad. Mae croeso i chi ddod 
i’r naill sesiwn neu’r llall a chyfarfod â swyddogion y cyngor wyneb yn wyneb i drafod y 
cynnig. 
 

Lleoliad Dyddiad ac Amser Sesiwn 

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

Dydd Iau 24 Tachwedd 2016 
3.30pm – 6.00pm  

Digwyddiad 
galw heibio 

Ystafell Bwyllgor 7, y Ganolfan 
Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR 

Dydd Gwener 25 Tachwedd 2016 
9.00am – 11.30am 

Digwyddiad 
galw heibio 

 
Bydd y cyfnod ymgynghori ffurfiol yn dechrau ar ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2016 ac 
yn gorffen ganol nos ar ddydd Llun 2 Ionawr 2017.  
 
Gellir cyflwyno sylwadau a chwestiynau gan ddefnyddio’r ffurflen ymateb atodedig. Bydd y 
ffurflen hon ar gael yn y sesiynau galw heibio hefyd neu gellir ei lawrlwytho o 
www.newport.gov.uk/schoolreorg  
 
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  
 
Beth fydd y cynnig yn ei ddarparu? 
Bydd y cynnig hwn yn cynyddu nifer y lleoedd ysgol gynradd sydd ar gael yn y rhan honno 

o’r Ddinas. 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.  

Beth yw ysgol “sy’n tyfu”? 
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.  
 
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. Fodd bynnag, ni fydd y datblygiad tai 
wedi’i gwblhau’n llawn pan fydd yr ysgol yn agor. 
  

http://www.newport.gov.uk/schoolreorg
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
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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. 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. 
 
Pryd y bydd hyn yn digwydd? 
Cynigir i’r ysgol gynradd newydd agor ym mis Medi 2017.  
 
Beth yw cost y prosiect? 
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, sef £350,000, yn cael eu talu trwy Raglen Gyfalaf y 

Cyngor.   

Beth fydd dalgylch yr ysgol? 
Bydd gan yr ysgol gynradd newydd ddalgylch penodol ac, o ran addysg uwchradd, bydd yr 

ardal o fewn dalgylch Ysgol Bassaleg. 

Sut gallaf wneud cais am le yn yr ysgol hon? 
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. Mae rhagor o wybodaeth am y polisi a’r broses Derbyn i 

Ysgolion ar gael ar wefan y Cyngor yn www.newport.gov.uk/schooladmissions 

Sut bydd y Corff Llywodraethu’n cael ei ethol? 
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.   

Sut a phryd y bydd staff yn cael eu penodi? 
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. 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.   

Faint o blant y bydd yr ysgol yn gallu eu derbyn? 
Pan fydd yn llawn, bydd lle yn yr ysgol ar gyfer 315 o blant prif ffrwd o oedran ysgol statudol 
(sy’n gyfystyr â nifer derbyn cyhoeddedig o 45), yn ogystal â meithrinfa 24 lle a Chanolfan 
Adnoddau Dysgu Anghenion Addysgol Arbennig â lle i 10 disgybl. Fodd bynnag, a hithau’n 
ysgol sy’n tyfu, y nifer derbyn cyhoeddedig fydd 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 15 lle ar gael yn y feithrinfa yn ystod y flwyddyn gyntaf yn unig, gan 
gynyddu i’w chapasiti llawn ar gyfer mis Medi 2018.  
 
Gellir darparu gwybodaeth mewn ieithoedd cymunedol eraill os bydd angen. Cysylltwch â ni ar 01633 656656 i 

drefnu hyn. 

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