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Ymgynghoriad Ffurfiol i ymestyn 

ystod oedran Ysgol Gynradd 

Langstone 

22 Mawrth 2016 – 4 Mai 2016 

 

Fersiwn Gryno Bob Dydd  

Plant a Phobl Ifanc 

 

       

Gellir darparu’r wybodaeth yn ieithoedd eraill y gymuned os oes angen. Ffoniwch ni ar 01633 656656 

i drefnu 
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Mae’r Cyngor yn bwriadu ymestyn ystod oedran Ysgol Gynradd Langstone o 4-11 oed 

i 3-11 oed, er mwyn creu dosbarth meithrin yn yr ysgol o fis Medi 2017.  

Bydd dosbarth meithrin digon mawr i dderbyn 24 o blant ar gyfer sesiwn y bore, a 24 o blant 

eraill ar gyfer sesiwn y prynhawn. Byddwn ni’n adeiladu estyniad i’r ysgol, a fydd yn creu 

pedair ystafell ddosbarth newydd. Bydd un o’r rhain ar gyfer y dosbarth meithrin a bydd y tair 

arall yn cael eu defnyddio yn lle’r ystafelloedd dros dro sydd gennym ar hyn o bryd ac sydd 

mewn cyflwr gwael. 

Sut galla’ i gymryd rhan? 
Mae dwy sesiwn galw heibio wedi’u trefnu ar gyfer yr ymgynghoriad. Mae croeso i chi 
fynychu unrhyw un o’r rhain a chwrdd â swyddogion y cyngor wyneb yn wyneb i gael trafod y 
cynnig. 
 

Lleoliad Dyddiad ac Amser Session 

Y Ganolfan Ddinesig, 
Casnewydd, NP20 4UR 

Dydd Mawrth 12 Ebrill 2016, 
2pm – 4pm  

Digwyddiad galw heibio 

Y Ganolfan Ddinesig, 
Casnewydd, NP20 4UR    

Dydd Gwener 15 Ebrill 2016, 
9.30am – 11.30am  

Digwyddiad galw heibio 

 

Mae’r cyfnod ymgynghori ffurfiol yn: 

 Dechrau ddydd Mawrth 22 Mawrth 2016 

 Gorffen nos Fercher 4 Mai 2016 am hanner nos 

Gallwch gyflwyno sylwadau a chwestiynau gan ddefnyddio’r ffurflen ymateb amgaeedig. 

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

www.newport.gov.uk/schoolreorg 

Dylech ddychwelyd yr ymatebion hyn at Swyddog Datblygu’r Gwasanaeth Addysg, Ystafell 

425w, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Neu 

gallwch anfon sylwadau a’r ffurflen ymateb wedi’i chwblhau mewn e-bost i 

school.reorg@newport.gov.uk 

 
Sut? 
Bydd amgylchedd dysgu newydd yn cael ei adeiladu ar gyfer y dosbarth meithrin. 
 

Pam? 
Bydd ymestyn ystod oedran yr ysgol yn golygu bod modd cael dosbarth meithrin yn yr ysgol. 
Bydd hyn yn cefnogi nod y Cyngor o sicrhau llwybr dysgu di-dor ar gyfer pob plentyn a bydd 
yn helpu i baratoi plant bach ar gyfer yr ysgol drwy roi dechrau gwell i ddysgu iddyn nhw. 
Rydym ni’n credu y bydd creu ystafell ddosbarth newydd yn cynnig amgylchedd gwych i 
helpu plant meithrin i ddysgu trwy chwarae. 
 

 

Beth fydd y cynnig yn ei ddarparu? 

Bydd y cynnig yn rhoi dosbarth meithrin â lle i 24 o blant i’r ysgol drwy ymestyn ystod oedran 

yr ysgol o 4-11 oed i 3-11 oed. Bydd hyn yn golygu bod 24 o blant yn gallu dod i sesiwn y 

bore a grŵp arall o 24 o blant yn gallu dod i sesiwn y prynhawn. 

http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/School-reorganisation/School-reorganisation.aspx
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
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Pryd? 
Bydd yr adeilad meithrin newydd yn barod erbyn mis Medi 2017. Dyma lun o le fydd y bloc 
newydd yn cael ei adeiladu: 

 

Cwestiynau ac Atebion 

Pwy sy’n gallu mynd i’r dosbarth meithrin newydd? 
Gall unrhyw un wneud cais am le yn yr ysgol ond bydd teuluoedd sy’n byw yn y dalgylch yn 
cael blaenoriaeth. 
 
Fydd dalgylch yr ysgol yn newid? 
Na, bydd y dalgylch yn aros fel ag y mae e. 
 
Oes unrhyw bethau drwg am y cynllun? 
Bydd cael dosbarth newydd, ac felly mwy o ddisgyblion yn yr ysgol, yn golygu mwy o draffig 
ar rai adegau o’r dydd.   
 
Bydd y cyngor a’r ysgol yn edrych ar ffyrdd o leihau effaith hyn ac yn creu Cynllun Teithio i’r 
Ysgol, a bydd rhaid i bawb dan sylw gytuno i’r cynllun. 
 
Bydd y gwaith adeiladu yn siŵr o amharu ar safle’r ysgol. Bydd yr adeiladwyr yn ceisio 
gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith mawr a budr yn ystod gwyliau’r ysgol.   
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Ffurflen Ymateb i’r Ymgynghoriad 

 

Creu dosbarth meithrin yn Ysgol Gynradd Langstone  

Mae’ch barn yn bwysig. Rhowch eich barn ar y cynnig drwy gwblhau’r holiadur a’i 

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

425W, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Neu gallwch e-bostio’ch ymateb i 

school.reorg@newport.gov.uk 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion yw 4 Mai 2016 am hanner nos.  

Nodwch na fydd ymatebion negyddol i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu cyfrif fel 
gwrthwynebiadau i’r cynnig, byddant yn cael eu cofnodi fel sylwadau anffafriol. Dim ond ar ôl 
cyhoeddi hysbysiad statudol y mae modd cofrestru gwrthwynebiadau. 

 

Ydych chi’n cefnogi’r cynnig i gael dosbarth meithrin yn Ysgol Gynradd Langstone? 

 Ydw        Nac ydw       

 

Defnyddiwch y bocs isod i roi unrhyw resymau neu sylwadau (yn cynnwys opsiynau 
eraill). 

 

 

 

 

Dywedwch pwy ydych chi (e.e. rhiant/gofalwr plentyn sy’n mynd i feithrinfa leol) 

__________________________________________________________________  

Os hoffech gael gwybod pan fydd adroddiad yr ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi, rhowch 
eich manylion cyswllt isod: 

e-bost: __________________________________________________________ 

 

Cyfeiriad post: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

mailto:school.reorg@newport.gov.uk

