
   
 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Adroddiad ymgynghori 

Cynnig i ymestyn yr ystod oedran yn Ysgol Gynradd Langstone o 4-11 oed i 3-11 oed 

er mwyn sefydlu dosbarth meithrin yn yr ysgol o fis Medi 2017. 

 

  Cyfnod yr Ymgynghoriad Ffurfiol:  

22 Mawrth 2016 i 4 Mai 2016 

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 ymgynghori hwn yn cynnwys yr adrannau canlynol: 

 Y Cynnig 

 Ymgysylltu â Rhanddeiliaid 

 Fersiwn Gryno Bob dydd – Plant a Phobl Ifanc 

 Ymatebion i’r Ymgynghoriad 

 Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru 

 Llais y Dysgwr 

 Cwestiynau Cyffredin 

 

Y Cynnig 

Ymestyn yr ystod oedran yn Ysgol Gynradd Langstone o 4-11 oed i 3-11 oed er 

mwyn sefydlu dosbarth meithrin yn yr ysgol o fis Medi 2017. 
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Ymgysylltu â Rhanddeiliaid  

Cyflwynwyd gwahoddiad i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad statudol i’r rhanddeiliaid 

canlynol, gyda dolen gyswllt i’r pecyn ymgynghori ar wefan y Cyngor a anfonwyd 

trwy’r e-bost, neu gopïau caled y trefnwyd eu bod ar gael trwy’r ysgolion. 

 Athrawon, staff a chorff llywodraethol Ysgol Gynradd Langstone; 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion sy’n mynychu Ysgol Gynradd 

Langstone; 

 Disgyblion yn Ysgol Gynradd Langstone; 

 Cyngor Sir Fynwy fel yr awdurdod lleol cyfagos sydd â dalgylchoedd ysgol 

sy’n ffinio â Chasnewydd; 

 Yr Eglwys yng Nghymru, Esgobaeth Trefynwy; 

 Archesgobaeth Gatholig Rufeinig; 

 Pennaeth a Chorff Llywodraethol Ysgol Gynradd Llanfarthin, Ysgol Gynradd 

Ringland, Ysgol Fabanod Milton, Ysgol Iau Milton, Ysgol Gynradd Gatholig 

Sant Gabriel, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Charles Williams ac 

Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion; 

 Holl aelodau etholedig Cyngor Dinas Casnewydd; 

 Gweinidogion Cymru; 

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

ardal a wasanaethir gan unrhyw ysgol sy’n amodol ar y cynigion; 

 Estyn; 

 Undebau llafur addysgu a staff sy’n cynrychioli athrawon a staff yn Ysgol 

Gynradd Langstone; 

 Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru; 

 Adrannau cludiant yr Awdurdod Lleol; 

 Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent; 

 Cynghorau Cymuned ar gyfer Langstone, Pen-hw a Llanfaches; 

 Partneriaeth leol Cymunedau yn Gyntaf (neu gyfwerth); 

 Y pum darparwr gofal plant annibynnol yn Langstone a’r ardaloedd cyfagos; 

 Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Casnewydd.  

 

Trefnwyd y digwyddiadau ymgynghori canlynol. Hysbysebwyd y rhain trwy 

gylchlythyr at randdeiliaid, ar wefan y Cyngor a thrwy’r ddogfen ymgynghorol. 

Lleoliad Dyddiad ac Amser Math o ddigwyddiad 

Canolfan Ddinesig, 
Casnewydd  
NP20 4UR 

12 Ebrill 2016 
2.00pm – 4.00pm 

Digwyddiad galw i mewn 

Canolfan Ddinesig, 
Casnewydd  
NP20 4UR 

15 Ebrill 2016 
9.30am – 11.30am 

Digwyddiad galw i mewn 
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Fersiwn Gryno Bob dydd – Plant a Phobl Ifanc 

Cyhoeddwyd Fersiwn Gryno Bob dydd o’r brif ddogfen ymgynghorol, ac fe gaiff ei 

thargedu at blant a phobl ifanc hefyd. 

Yn ychwanegol, cafodd holiadur i blant ei greu a’i rannu â’r ysgol. Fe wnaeth 

swyddog o’r Cyngor fynychu cyfarfod y Cyngor Ysgol hefyd i drafod y cynnig a 

gwrando ar Lais y Dysgwr. Amlinellir crynodeb o’r cwestiynau a godwyd yn ystod y 

cyfarfod yn yr adran yn dwyn y teitl Llais y Dysgwr. 

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad 

Derbyniwyd 17 o ymatebion i’r ymgynghoriad, yn darparu’r ymatebion canlynol: 

 mae 15 o ymatebwyr yn cefnogi’r cynnig (88%) 

 nid yw 2 ymatebwr yn cefnogi’r cynnig (12%). 

Roedd yr ymatebion negyddol yn cynnwys cwestiynau ychwanegol a godwyd ynglŷn 
â’r cynnig, ac aethpwyd i’r afael â’r rhain trwy’r Cwestiynau Cyffredin. 

 

Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru 

Roedd yr ymatebion cadarnhaol yn cynnwys un gan Wasanaeth Cyflawni Addysg 
De-ddwyrain Cymru: 

 
“Ar ôl darllen yr ymgynghoriad, mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn cefnogi’r 
cynnig am y rhesymau canlynol: 

 Mae gan yr ysgol arweinyddiaeth gref iawn ar bob lefel a gallu rhagorol i reoli 
ac arwain y broses newid o ran addasu ar gyfer y gwaith adeiladu (a risgiau 
cysylltiedig) a gwneud y cynllunio angenrheidiol i sicrhau bod y dosbarth 
meithrin yn lle dysgu effeithiol a diogel.  

 Mae angen darparu parhad ar gyfer plant rhwng eu profiad meithrin a 
dechrau addysg ysgol statudol. Byddai cael dosbarth meithrin ar safle Ysgol 
Langstone yn golygu y gellir cynllunio ar gyfer y parhad a gall yr ysgol ei 
gyflawni.  

 Mae darparu amgylchedd ysgogol a difyr ar gyfer plant yn gryfder yn yr ysgol, 
a byddai darparu ystafelloedd dosbarth newydd yn lle’r hen ystafelloedd 
dosbarth symudol yn gwella’r ddarpariaeth hon.” 
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Llais y Dysgwr 

Cyfarfu swyddog o’r Cyngor ag un ar ddeg aelod o’r Cyngor Ysgol yn Ysgol Gynradd 

Langstone i drafod y cynnig. Roedd holiadur yn deillio o hyn hefyd i gynorthwyo o 

ran cael safbwyntiau’r plant.  

Cwestiwn 1 
A yw cael dosbarth meithrin newydd yn syniad da, yn eich barn chi? 

 Ydy (11) 

 Nac ydy (0) 

 Ddim yn gwybod (0) 
 
Cwestiwn 2 
Beth fydd yn dda ynglŷn â chael dosbarth meithrin yn eich ysgol, yn eich barn chi? 

 Bydd yn rhoi’r ysgol ar y map; 

 Bydd Langstone yn ysgol werdd well; 

 Bydd mwy o le ar gyfer dysgu; 

 Bydd mwy o le ar gyfer plant bach; 

 Bydd plant wedi arfer dod i’r ysgol yn gynharach; 

 Bydd yn haws i rieni; 

 Gall brodyr a chwiorydd fynd i’r un ysgol. 
 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw resymau pam na ddylem agor dosbarth meithrin yn yr ysgol, yn eich 
barn chi? 

 Bydd yn anodd i rieni os yw amseroedd dechrau a gorffen y dosbarth meithrin 
yn wahanol i’r amseroedd yng ngweddill yr ysgol; 

 Gallai plant y dosbarth meithrin wneud llawer o sŵn a fydd yn achosi 
problemau i blant yn yr ystafelloedd dosbarth cyfagos. 

 
Cwestiwn 4 
A yw’n syniad da cael adeiladau newydd yn lle’r ystafelloedd dosbarth symudol, yn 
eich barn chi? 

 Ydy (8) 

 Nac ydy (1) 

 Ddim yn gwybod (2) 
 
Cwestiwn 5 
Beth fydd yn dda neu’n ddrwg ynglŷn â chael bloc ystafelloedd dosbarth newydd, yn 
eich barn chi? 

 Mynediad gwell i doiledau, ac ni fydd yn rhaid i blant fod yn oer a gwlyb yn y 
gaeaf wrth fynd i brif adeilad yr ysgol; 

 Allanfeydd tân priodol; 

 Mae’r ystafelloedd dosbarth symudol yn oer yn y gaeaf ac yn boeth yn yr haf; 

 Mae’r gwresogyddion yn ddrewllyd ac mae dail yn tyfu yn yr ystafelloedd 
dosbarth; 

 Nid yw’r ystafelloedd dosbarth symudol yn edrych yn ddymunol iawn o’r tu 
allan; 

 Bydd y bloc newydd yn edrych fel gweddill yr ysgol; 
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 Bydd disgyblion hŷn a chyn-ddisgyblion yn colli eu hatgofion am yr ysgol; 

 Mae llawer o arian wedi cael ei wario ar adnoddau ar gyfer yr ystafelloedd 
dosbarth symudol. 

 
Cwestiwn 6 
Bydd yr ystafelloedd dosbarth newydd yn cael eu hadeiladu ar ran o’ch tir chwarae 
ond byddwn yn darparu ardal newydd i chwarae pêl. Beth yw eich barn am hyn? 

 Waw; 

 Anhygoel. 
 
Cwestiwn 7 
A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym ni? 

 Byddai’n well pe bai’r dosbarth meithrin yn cael ei greu ger y dosbarthiadau 
Derbyn er mwyn i’r holl blant iau allu bod gyda’i gilydd. 

 
Cwestiynau eraill a godwyd: 

 A fydd y dosbarth meithrin mewn adeilad ar wahân i weddill yr ysgol? 
Na, bydd yn un o’r ystafelloedd dosbarth mewn bloc newydd â phedair ystafell 
ddosbarth. 
 

 A fydd plant y dosbarth meithrin yn gwneud llawer o sŵn ac yn tarfu ar blant 
hŷn pan fyddant yn gwneud profion? 
Bydd Mrs Cole yn gwneud yn siŵr nad yw disgyblion sydd eisoes yn yr ysgol 
yn cael eu heffeithio gan ddisgyblion newydd y dosbarth meithrin. 
 

 Beth fydd oriau agor y dosbarth meithrin? 
Bydd hyn yn rhywbeth i Mrs Cole a’r Llywodraethwyr ei benderfynu, ond bydd 
y dosbarth meithrin ar agor rhwng 2 a 2.5 awr bob bore a phob prynhawn. 
 

 A fydd disgyblion y dosbarth meithrin yn gallu mynd i’r Clwb Brecwast? 
Mae’n debyg na fyddan nhw, ond Mrs Cole fydd yn penderfynu. 
 

 A fydd toiledau yn y bloc ystafelloedd dosbarth newydd? 
Bydd, gyda thoiledau ar wahân ar gyfer y plant meithrin yn ardal y dosbarth 
meithrin. 
 

 A fydd yn rhaid i’r plant meithrin fynd adref i gael cinio? 
Bydd y plant meithrin yn dod i’r ysgol am hanner diwrnod yn unig, naill ai 
sesiwn y bore neu sesiwn y prynhawn. 
 

 Faint o blant fydd yn y dosbarth meithrin? 
Bydd y dosbarth meithrin yn gallu cymryd 20 o blant yn y bore a 20 o blant 
eraill yn y prynhawn.  
 

 A fydd plant y dosbarth meithrin yn mynd i’r gwasanaeth? 
Mrs Cole fydd yn penderfynu hyn, ond mae’n siŵr na fyddan nhw’n mynd yn 
syth ar ôl iddyn nhw ddechrau. 
 

 A yw plant hŷn yn gallu bod yn gyfeillion darllen i blant y dosbarth meithrin? 
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Bydd Mrs Cole yn penderfynu hyn pan fydd y dosbarth meithrin yn agor. 
 

 A fydd yn rhaid torri rhai o’r coed i lawr? 
Bydd, mae hyn yn debygol, ond gobeithio y bydd coed eraill yn cael eu plannu 
yn eu lle yn rhywle arall ar y safle.  
 

 A fydd plant y dosbarth meithrin yn gwisgo gwisg ysgol? 
Bydd Mrs Cole yn penderfynu hyn.  
 

 A fydd plant y dosbarth meithrin yn cael gwersi Addysg Gorfforol? 
Byddant, bydd y plant yn cael gwersi Addysg Gorfforol yn ystod yr wythnos 
ysgol.  
 

 A fydd digon o le ar yr iard i blant y dosbarth meithrin? 
Bydd gan blant y dosbarth meithrin eu hardal chwarae eu hunain y tu allan.  
 

 A fydd plant y dosbarth meithrin yn cymryd rhan mewn diwrnodau dim gwisg 
ysgol? 
Mae’n siŵr y byddan nhw, ond Mrs Cole fydd yn penderfynu hyn. 
 

 Beth fydd oedran plant y dosbarth meithrin? 
Byddan nhw rhwng 3 a 4 oed.  
 

 A ydyn nhw’n gallu dechrau’n gynharach na hyn os bydd lleoedd ar gael? 
Nac ydyn, ni all plant ddechrau mewn dosbarth meithrin nes dechrau’r tymor 
nesaf ar ôl iddynt droi yn 3 oed. 
 

 Beth fydd yn digwydd pan fydd y tywydd yn ddrwg? 
Caiff plant y dosbarth meithrin eu hannog i fynd i chwarae yn yr awyr agored 
pryd bynnag y bo modd, ond bydd digonedd o gyfleoedd i chwarae dan do 
hefyd.  
 

 A fydd plant hŷn yn gyfeillion amser egwyl? 
Mae’n debygol y bydd amseroedd chwarae’r dosbarth meithrin yn wahanol i 
rai gweddill yr ysgol, ond bydd hyn yn rhywbeth i Mrs Cole ei benderfynu.  
 

 A fydd y plant yn dod i edrych o gwmpas yr ysgol cyn iddyn nhw ddechrau? 
Mae’n siŵr y byddan nhw, ond Mrs Cole fydd yn penderfynu hyn. 
 

 Beth fydd plant y dosbarth meithrin yn ei wneud yn ystod y dydd? 
Bydd y plant yn cymryd mewn nifer amrywiol o weithgareddau yn ystod yr 
wythnos. 
 

 A fydd llai o le yn y maes parcio? 
Yn dilyn y gwaith sy’n cael ei wneud, bydd ychydig mwy o leoedd parcio ar 
gael na’r nifer sydd ar gael ar hyn o bryd. 
 

 A fydd bysiau yn gallu dod i’r ysgol o hyd? 
Bydd, ni fydd yn effeithio ar yr ardal hon o’r ysgol. 
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 A all plant y dosbarth meithrin fynd i’r Clwb Ar Ôl yr Ysgol? 
Mae’n siŵr na fyddan nhw, ond Mrs Cole fydd yn penderfynu hyn. 
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Cwestiynau Cyffredin 

Mae Cwestiynau Cyffredin a dderbyniwyd am y cynnig wedi cael eu cyhoeddi ar 

wefan y Cyngor, ac maent wedi eu cynnwys isod, er gwybodaeth: 

Cynnig o dan Ymgynghoriad Ffurfiol i ymestyn ystod oedran Ysgol Gynradd 
Langstone – Cwestiynau Cyffredin 

 
O gofio bod lleoliad nas cynhelir eisoes yn Langstone, a all yr ardal gynnal dau 
ddosbarth meithrin? 
Bydd creu dosbarth meithrin a gynhelir yn Ysgol Gynradd Langstone yn gwella 
cyfnod pontio dysgwyr trwy barhad cwricwlwm effeithiol. Bydd hefyd yn cynyddu nifer 
y lleoedd blynyddoedd cynnar o ansawdd uchel yn yr ardal, yn cefnogi dewis rhieni 
trwy economi gymysg o ddarpariaeth. Rydym wedi ymrwymo’n llawn o hyd i gefnogi 
holl ddarparwyr y blynyddoedd cynnar yn yr ardal, a byddwn yn parhau i weithio 
gyda chydweithwyr o dîm Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar i sicrhau 
cynaliadwyedd gofal plant a lleoedd y blynyddoedd cynnar ar draws y Ddinas. 
 
Pam mae angen lleoedd ychwanegol mewn ysgolion cynradd pan fydd lleoedd 
dros ben mewn ysgolion lleol eraill ar hyn o bryd, a bod hyn yn cael ei ragweld 
hefyd? 
Nid yw’r cynnig presennol hwn yn argymell cynyddu nifer y lleoedd ysgol ar draws y 
Derbyn i grwpiau Blwyddyn 6 gan fod y Cyngor yn fodlon fod darpariaeth ddigonol 
eisoes yn bodoli yn yr ardal.  
 
Mae lleoedd parcio eisoes yn broblem yn yr ysgol. Pa ddarpariaeth fydd yn 
cael ei gwneud ar gyfer y traffig ychwanegol sy’n cael mynediad at y safle ar 
ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol? 
O dan y cynnig, rhaid darparu nifer fach o leoedd ychwanegol i barcio ceir ar safle’r 
ysgol i gydymffurfio â gofynion Adran Gynllunio’r Cyngor. Bydd y Pennaeth a’r Corff 
Llywodraethol yn pennu amseroedd dechrau a gorffen diwrnod y dosbarth meithrin, 
ac mae’n bosibl y bydd y rhain yn cael eu trefnu i sicrhau bod tagfeydd traffig yn cael 
eu lleihau i’r eithaf.  
 
Mae’r cynlluniau yn amlinellu y bydd nifer sylweddol o le chwarae yn cael ei 
golli. Beth sy’n cael ei wneud i wneud iawn am hyn? 
Mae’n anffodus y bydd rhan o’r tir chwarae presennol yn cael ei defnyddio wrth 
sefydlu’r bloc ystafelloedd dosbarth newydd. Fodd bynnag, i wneud iawn am hyn, 
mae’r cynlluniau’n cynnwys creu ardal gemau pêl amlddefnydd newydd. 
 
Pam mae’r dosbarth meithrin yn cael ei greu mewn ardal sy’n cael ei defnyddio 
yn bennaf gan y plant hŷn yn yr ysgol? 
Mae dadansoddiad llawn o’r safle wedi cael ei gynnal gan gydweithwyr Norse 
Casnewydd sydd wedi cadarnhau’r lleoliad sy’n cael ei ffafrio ar gyfer y bloc newydd. 
Mae hyn wedi cael ei gwblhau trwy ymgynghori’n llawn â’r ysgol. Er ei bod yn 
anffodus y bydd y dosbarth meithrin newydd ar ochr arall yr ysgol i ddosbarthiadau 
eraill y Cyfnod Sylfaen, bydd y bloc newydd hwn yn darparu mynediad hawdd ar 
gyfer rhieni’r dosbarth meithrin a bydd yn lleihau aflonyddwch i ddisgyblion eraill yn 
ystod y diwrnod ysgol.  
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Os bydd plentyn sy’n mynychu’r dosbarth meithrin yn newid ei feddwl yn 
ddiweddarach ac yn dewis symud i leoliad nas cynhelir, a ellir trosglwyddo’r 
cyllid? 
Nid oes unrhyw beth i atal rhieni rhag trosglwyddo plant i leoliadau eraill ar yr amod 
bod lleoedd ar gael. Pan fo’n briodol, gellir hwyluso addasiadau cyllid o ddechrau’r 
tymor canlynol.  
 
Pam mae’r cynnig i gael adeilad newydd yn lle’r adeiladau symudol yn 
gysylltiedig â darpariaeth y dosbarth meithrin? 
Y cynnig presennol yw ymestyn ystod oedran yr ysgol trwy greu dosbarth meithrin. 
Ochr yn ochr â hyn, roedd prosiect ar wahân eisoes wedi ei gynllunio i gael adeilad 
newydd yn lle’r adeiladau symudol. Oherwydd cyfyngiadau o ran amser a chost, fodd 
bynnag, teimlwyd ei bod yn briodol gwneud y ddau ddarn o waith ar yr un pryd. Bydd 
gwaith i godi adeilad newydd yn lle’r adeiladau symudol yn cael ei wneud hyd yn oed 
os na chaiff y cynnig i ymestyn yr ystod oedran ei gymeradwyo. 
 
A fydd y cyfleusterau ysgol presennol yn gallu ymdopi â’r cynnydd yn nifer y 
disgyblion? 
Bydd darpariaeth ar gyfer y 20 o ddisgyblion ychwanegol cyfwerth ag amser llawn 
mewn ystafell ddosbarth ychwanegol unigol gyda thoiledau dynodedig a mynediad i 
ardal chwarae benodol yn yr awyr agored. Ni fydd y cyfleusterau hyn ar gael i 
unrhyw blant eraill yn yr ysgol. Gan fod y plant yn gymwys i gael lle rhan-amser yn 
unig, naill yn y bore neu’r prynhawn, ni fydd angen darparu prydau ysgol. Er y bydd y 
plant yn cael eu hintegreiddio mewn gweithgareddau ysgol gyfan, fel gwasanaethau, 
ac ati, bydd hyn yn digwydd yn raddol yn ystod y flwyddyn academaidd.  
 
Sut bydd y dosbarth meithrin newydd yn effeithio ar y Clwb Brecwast? 
Er nad yw hyn yn cael ei wahardd, nid yw’n gyffredin ymestyn cyfleusterau’r Clwb 
Brecwast i blant mewn dosbarthiadau meithrin. Felly, bydd y penderfyniad hwn yn 
cael ei wneud gan y Pennaeth a’r Corff Llywodraethol.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

I ofyn am gopi caled (papur) o’r ddogfen hon, cysylltwch â Rheolwr Datblygu 
Gwasanaethau Addysg Cyngor Dinas Casnewydd ar 01633 656656 neu drwy anfon 
neges e-bost: school.reorg@newport.gov.uk  

http://www.newport.gov.uk/
mailto:school.reorg@newport.gov.uk

