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Cyflwyniad 

Diben yr ymgynghoriad i’w cael barn ar y cynnig canlynol: 

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

mwyn sefydlu dosbarth meithrin yn yr ysgol, gan ddechrau ym mis Medi 2017.” 

Dyma’ch cyfle i ofyn cwestiynau a chynnig sylwadau a fydd yn cael eu hystyried wrth i’r 

cyngor benderfynu beth i’w wneud. 

Mae’r cyfnod ymgynghori ffurfiol hwn yn: 

 Dechrau ddydd Mawrth 22 Mawrth 2016 

 Gorffen am hanner nos, nos Fercher 4 Mai 2016 

Mae’r cynnig hwn yn ategu gweledigaeth y Cyngor o lwybr di-dor drwy gydol addysg plentyn, 

gyda phontio hwylus i ddarpariaeth ysgol statudol. Bwriad y Cyngor yw darparu addysg i 

blant 3-11 oed ym mhob ysgol gynradd gymunedol a gynhelir. 

Byddwn yn adeiladu estyniad yn yr ysgol, a fydd yn creu pedair ystafell ddosbarth newydd. 

Bydd un o’r rhain ar gyfer y dosbarth meithrin a byddwn yn gallu defnyddio’r tair arall yn lle’r 

ystafelloedd dros dro presennol sydd mewn cyflwr gwael. 

Cynigir y bydd y dosbarth meithrin yn gallu cymryd 24 disgybl cyfwerth ag amser llawn o fis 

Medi 2017. 

 

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 yn adroddiad yr ymgynghoriad. Bydd yr 

adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor ac yn cael ei ystyried pan fydd y Cyngor yn 

penderfynu beth i’w wneud. 

Bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys dwy sesiwn galw heibio gyda’r rhai sy’n cael eu heffeithio 

fwyaf gan yr ymgynghoriad. Bydd swyddogion y Cyngor wrth law yn y sesiynau hyn i 

esbonio’r cynigion yn fanylach ac ateb unrhyw gwestiynau.  

Lleoliad Dyddiad ac Amser Sesiwn 

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 

 

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 

http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/School-reorganisation/School-reorganisation.aspx
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gallwch anfon sylwadau a’r ffurflen ymateb wedi’i chwblhau mewn e-bost i 

school.reorg@newport.gov.uk  

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

Nodwch na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r 

cynnig – byddant yn cael eu cyfrif fel sylwadau negyddol. Nid oes modd cofrestru 

gwrthwynebiad i gynnig nes cyhoeddi hysbysiad statudol. Y dyddiad cau ar gyfer ymateb 

yw nos Fercher 4 Mai 2016 am hanner nos. 

Ar ôl yr ymgynghoriad, bydd Aelod Cabinet Addysg a Phobl Ifanc Cyngor Dinas Casnewydd 

yn ystyried y safbwyntiau sydd wedi dod i law ac yn penderfynu a ddylid bwrw ymlaen â’r 

cynnig. Os penderfynir bwrw ymlaen, bydd hysbysiad statudol yn cael ei gyhoeddi yn y 

papurau newydd lleol ac yn yr ysgol. Bydd yr hysbysiad statudol yn para 1 mis o ddyddiad ei 

gyhoeddi ac mae’n galluogi pobl i fynegi eu barn drwy gefnogi neu wrthwynebu’r cynigion. 

Os na fydd unrhyw un yn gwrthwynebu ar ôl cyhoeddi’r hysbysiad statudol, bydd Aelod 

Cabinet Addysg a Phobl Ifanc Cyngor Dinas Casnewydd yn gwneud y penderfyniad terfynol 

a ddylid bwrw ymlaen â’r cynnig ai peidio.  

Trefniadau i gynnwys plant a phobl ifanc 

Mae Fersiwn Gryno Bob Dydd o’r ymgynghoriad hwn wedi’i pharatoi ar gyfer plant a phobl 

ifanc ac mae ar gael gan Ysgol Gynradd Langstone neu Gyngor Dinas Casnewydd. Bydd y 

cyngor yn ymgynghori â disgyblion Ysgol Gynradd Langstone drwy gyngor yr ysgol. Gallwch 

ofyn am gopïau o’r ddogfen ymgynghori hon a’r fersiwn gryno bob dydd ar gyfer plant a 

phobl ifanc drwy e-bostio school.reorg@newport.gov.uk neu ffonio 01633 656656.  

Gyda phwy y byddwn ni’n ymgynghori? 

 Athrawon, staff a chorff llywodraethu Ysgol Gynradd Langstone; 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion Ysgol Gynradd Langstone; 

 Disgyblion Ysgol Gynradd Langstone; 

 Cyngor Sir Fynwy fel Awdurdod Lleol cyfagos sydd â dalgylchoedd ysgol sy’n ffinio â 

Chasnewydd; 

 Yr Eglwys yng Nghymru, Esgobaeth Trefynwy; 

 Yr Archesgobaeth Gatholig; 

 Pennaeth a Chorff Llywodraethu Ysgol Gynradd Llanmartin, Ysgol Gynradd 

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

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

Lodge Hill Caerllion; 

 Gweinidogion Cymru; 

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

cael ei gwasanaethu gan unrhyw ysgol sy’n cael ei heffeithio gan y cynigion; 

 Estyn; 

 Undebau llafur athrawon a staff sy’n cynrychioli athrawon a staff Ysgol Gynradd 

Langstone; 

 Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru; 

 Adrannau Trafnidiaeth Awdurdod Lleol; 

mailto:school.reorg@newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
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 Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent; 

 Cynghorau Cymuned Langstone, Penhow a Llanfaches; 

 Y bartneriaeth Cymunedau yn Gyntaf leol (neu gyfwerth);  

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

 Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Casnewydd. 

 

Beth sy’n rhaid i chi ei ystyried? 

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

wybodaeth yn y ddogfen a chlywed eich barn o ran a ydych chi’n cefnogi’r cynnig ai peidio. 

 

 

Y cynnig 

Mae’r cynnig yn ymwneud â darparu addysg gymunedol a gynhelir trwy gyfrwng y Saesneg 

yn Ysgol Gynradd Langstone, Old Roman Road, Casnewydd NP18 2JU. Y cynnig yw 

ymestyn yr ystod oedran yn Ysgol Gynradd Langstone o 4-11 oed i 3-11 oed, gan sefydlu 

dosbarth meithrin â lle i 24 o blant yn yr ysgol.  

Bydd y dosbarth meithrin wedi’i leoli mewn estyniad newydd fydd yn cael ei ychwanegu at 

adeilad presennol yr ysgol. Bydd hyn yn gwneud yr ysgol yn fwy hygyrch ac yn darparu 

amgylchedd gwell o lawer ar gyfer addysgu a dysgu.  

 

 

Blynyddoedd cynnar – darpariaeth a safonau 

Mae’r cynnig hwn i ymestyn ystod oedran yr ysgol yn cefnogi gweledigaeth y Cyngor o lwybr 

di-dor drwy gydol addysg plentyn ac mae’n gwella’r broses bontio i ddarpariaeth ysgol 

statudol. 

 

Mae pob un o ysgolion cymunedol a gynhelir Casnewydd yn y dalgylch hwn a’r cyffiniau 

eisoes yn cynnig darpariaeth feithrin hanner diwrnod, un ai sesiwn bore neu brynhawn, ar 

safle’r ysgol. Mae hyn yn wir am Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Charles Williams 

hefyd. Nid oes gan Ysgol Gynradd Gatholig Gabriel Sant ddosbarth meithrin, ond mae 

darparwr blynyddoedd cynnar preifat nas cynhelir yn cynnig darpariaeth ar y safle. 

 

Mae pum darparwr blynyddoedd cynnar nas cynhelir yn yr ardal o gwmpas Langstone, er 

dim ond un o’r rhain sy’n gweithredu yn nalgylch yr ysgol. Mae’n cynnig cylch chwarae yn y 

bore yn unig ac mae’r Cyngor yn ariannu 12 lle yno ar hyn o bryd. Ceir manylion nifer y plant 

a gyllidir sydd ar y gofrestr ac arolygiadau Estyn ar gyfer y darparwyr nas cynhelir yn y 

dalgylch ac mewn ardaloedd cyfagos drosodd. Er gwybodaeth, mae’n bosibl bod gan y 

darparwyr hyn blant eraill sydd wedi’u cofrestru ar gyfer gofal plant nad ydynt yn rhan o 

drefniadau lleoliadau a gyllidir: 
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Lleoliadau nas cynhelir yn Nwyrain Casnewydd 
 

Darparwr/lleoliad Nifer y lleoedd 
cofrestredig 

Sesiwn AM/PM Nifer y plant a 
gyllidir ar y 

gofrestr 

Langstone 
Playgroup 

24 AM yn unig 12 

Babes in the Wood, 
Llanmartin  

24 AM a PM 11 

Little Angels,  
Gabriel Sant  

24 AM yn unig 20 

Meithrinfa Blant 
Osborne  

16 Gofal dydd llawn 
08:00 – 18:00 

16 

Caerleon Cherubs 
 

20 AM yn unig 6 

 

Estyn yw swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. 

Ynghyd ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), mae Estyn 

yn gyfrifol am arolygu safonau mewn darpariaeth feithrin a gyllidir. Mae canlyniadau 

arolygiadau o’r darparwyr nas cynhelir hyn wedi’u hamlinellu isod: 

 

 

Dechreuwyd treialu Fframwaith Cyd-arolygu AGGCC ac Estyn ym mis Medi 2015, gyda’r 

gwerthusiadau’n seiliedig ar raddfa pedwar pwynt ar gyfer pob un o’r chwe thema a 

enwebwyd. Roedd Meithrinfa Ddydd Osborne yn un o’r lleoliadau lle cafodd y Fframwaith 

Cyd-arolygu ei dreialu ym mis Tachwedd 2015, a chanlyniadau’r arolygiad yw Da am Lles, 

Dysgu a Dysgeidiaeth ac Asesu, a Digonol am Gofal a Datblygiad, Amgylchedd ac 

Arweinyddiaeth a Rheolaeth. 

 

 

Addysg gynradd statudol – darpariaeth a safonau 

Adeiladwyd Ysgol Gynradd Langstone yn wreiddiol o gwmpas 1955 fel ysgol un ffrwd. 

Oherwydd y galw am leoedd, ychwanegwyd ystafelloedd dosbarth dros dro yn y 1980au, fel 

bod yr ysgol yn gallu dal 315 o ddisgyblion, gan ei gwneud yn ysgol dwy ffrwd sy’n gallu 

derbyn 45 o ddisgyblion ar gyfer pob grŵp blwyddyn o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 

Chwech. 

 

Darparwr/lleoliad Dyddiad yr 
arolygiad 

Deilliannau Darpariaeth Arweinyddiaeth 
a rheolaeth 

Langstone 
Playgroup 

Tachwedd 
2011 

Da Da Da 

Babes in the Wood, 
Llanmartin  

Ionawr 
2012 

Da Da Da 

Little Angels,  
Gabriel Sant 

Mawrth 
2011 

Da Da Da 

Caerleon Cherubs 
 

Tachwedd 
2015 

Da Da Da 
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Ar hyn o bryd mae’r ysgol yn darparu addysg i 307 o blant rhwng 4 ac 11 oed mewn 11 

dosbarth (yn ôl Cyfrifiad Dosbarth medi 2015). Mae tri o’r dosbarthiadau hyn yn 

ddosbarthiadau oed cymysg ac nid oes darpariaeth feithrin yn yr ysgol ar hyn o bryd. 

 

Mae’r tablau canlynol yn rhoi manylion nifer y disgyblion dros y blynyddoedd diwethaf a’r 

rhagamcanion ar gyfer y dyfodol ar gyfer Ysgol Gynradd Langstone a’r ysgolion cynradd 

cymunedol a gynhelir cyfrwng Saesneg agosaf iddi, sef Ysgol Fabanod Milton, Ysgol Iau 

Milton ac Ysgol Gynradd Llanmartin: 

Nifer y disgyblion ysgol gynradd 2011-2015 Derbyn i Flwyddyn 6  (ac eithrio meithrin) 

 

Ysgol 
 

Nifer y 
lleoedd 

2011 2012 2013 2014 2015 Lleoedd 
gwag 
2015 

Ysgol Gynradd 
Langstone  

315 289 295 285 296 301 14 

Ysgol Fabanod 
Milton 

264 152 164 166 201 199 65 

Ysgol Iau 
Milton 

260 232 229 213 207 207 53 

Ysgol Gynradd 
Llanmartin  

210 180 174 172 178 174 36 

 
Nifer y disgyblion yw datganiad CYBLD Ionawr ar gyfer Derbyn i Flwyddyn 6  

 

Nifer y disgyblion meithrin 2011-2015  

 

Ysgol 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ysgol Gynradd 
Langstone  

- - - - - 

Ysgol Fabanod 
Milton 

84 69 78 83 76 

Ysgol Gynradd 
Llanmartin  

25 32 27 12 24 

 
Nifer y disgyblion yw datganiad CYBLD Ionawr  

 

Rhagamcanion disgyblion ysgol gynradd 2016-2020 Derbyn – Blwyddyn 6  (ac eithrio 
meithrin)  
 
Ysgol 
 

Nifer y 
lleoedd 

2016 2017 2018 2019 2020 Lleoedd 
gwag 
2020 

Ysgol 
Gynradd 
Langstone  

315 302 297 309 319 319 -4 

Ysgol 
Fabanod 
Milton 

264 201 207 208 200 193 71 

Ysgol Iau 260 213 227 253 252 259 1 
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Milton 

Ysgol 
Gynradd 
Llanmartin  

210 169 170 166 168 165 45 

 
Mae’r rhagamcanion hyn yn seiliedig ar gyfraddau geni ac nid ydynt yn cynnwys effaith ddisgwyliedig datblygiad 
tai newydd. 

 

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, ac fe’i sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 

1992. Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond mae’n cael ei gyllid 

gan Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998. Mae Estyn yn 

arolygu safonau darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae canlyniadau 

arolygiadau Estyn o’r ysgolion dan sylw yn y cynnig hwn i’w gweld isod. Nodwch fod 

fframwaith arolygu Estyn wedi newid yn 2010 felly caiff canlyniadau’r arolygiadau eu 

cyflwyno mewn dau dabl. 

Ysgol Dyddiad 
arolygu 

Deilliannau Darpariaeth Arweinyddiaeth 
a Rheolaeth 

Crynodeb Cyffredinol 

Perfformiad Rhagolygon 
gwella 

Ysgol 
Gynradd 
Langstone  

Mehefin 
2014 

Rhagorol Da Rhagorol Rhagorol Rhagorol 

Ysgol 
Fabanod 
Milton 

Tachwedd 
2013 

Rhagorol Rhagorol Rhagorol Rhagorol Rhagorol 

Ysgol Iau 
Milton 

Tachwedd 
2010 

Rhagorol Rhagorol Rhagorol Rhagorol Rhagorol 

 

 

Mae Ysgol Gynradd Langstone wedi bod uwchlaw’r canolrif yn ei grŵp meincnodi Prydau 

Ysgol Am Ddim (FSM) am y tair blynedd diwethaf o ran disgyblion yn cyflawni canlyniad 

disgwyliedig y Cyfnod Sylfaen (Blwyddyn 2) a’r rheini sy’n cyflawni’r lefel ddisgwyliedig - 

Dangosydd Pwnc Craidd - yng Nghyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 6). Mae presenoldeb yn yr 

ysgol yn 96.1%, ychydig yn uwch na chanolrif y grŵp FSM (2014). 

 

Mae Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru wedi rhoi’r ysgol yn y categori 

cymorth cod lliw “Gwyrdd” (y posibiliadau yw Gwyrdd, Melyn, Oren, Coch). Mae hyn yn 

dangos bod yr ysgol yn cael ei hystyried yn un effeithiol iawn gydag arweinyddiaeth gref. 

 

Ysgol Dyddiad 
arolygu 

CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 

Ysgol 
Gynradd 
Llanmartin  

Mawrth 
2009 

2 2 2 2 2 2 2 

Rhoddir graddau o 1 (da gyda nodweddion rhagorol) i 5 (llawer o ddiffygion pwysig) 
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Mae’r Cyngor o’r farn y bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol ar ansawdd deilliannau a 

darpariaeth addysgol yn yr ardal. Bydd ymestyn ystod oedran yr ysgol yn gwella’r broses 

bontio ar gyfer dysgwyr drwy gael dilyniant cwricwlwm effeithiol yn y Cyfnod Sylfaen ac 

ymlaen wedyn i Gyfnod Allweddol 2. Bydd yn cynyddu nifer y lleoedd addysg blynyddoedd 

cynnar o ansawdd uchel yn y dalgylch.   

 

 

 

 

Cyflwr yr adeilad 

Cafodd adeiladau Ysgol Gynradd Langstone eu harchwilio fel rhan o arolygon Ysgolion yr 

21ain Ganrif yn 2010. Barnwyd bod yr ysgol yng nghyflwr C yn gyffredinol, ar raddfa o A 

(rhagorol) i D (gwael), gyda thair ystafell ddosbarth dros dro mewn cyflwr gwael. 

Amcangyfrifir bod angen gwneud gwerth £430,000 o waith cynnal a chadw ar yr ysgol. 

 

 

Beth fydd y cynnig yn ei ddarparu? 

Y cynnig yw adeiladu estyniad newydd a fydd yn cynnwys dosbarth meithrin. Bydd y cynnig 

yn ymestyn ystod oedran yr ysgol o 4-11 i 3-11 drwy greu dosbarth meithrin â lle i 24 o blant 

(gyda sesiynau bore a phrynhawn). 

 

Darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig 

Caiff disgyblion ag anghenion addysgol arbennig eu cynorthwyo i gymryd rhan mewn 

addysg brif ffrwd yn Ysgol Gynradd Langstone, a rhoddir trefniadau priodol ar waith ar ôl 

asesu’r plentyn unigol. Ni fydd y cynnig hwn yn cael effaith anffafriol ar y trefniadau hyn. 

 

Hygyrchedd 

Bydd yr estyniad newydd sy’n cynnwys y dosbarth meithrin yn hollol hygyrch ac yn 

cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd. Bydd yn cael ei adeiladu i’r de-

ddwyrain i adeilad presennol yr ysgol a bydd coridor yn cysylltu’r ddau. Mae darlun o gynllun 

y safle isod: 
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Pryd fydd y gwaith yn cael ei gwblhau? 

Bwriedir i’r dosbarth meithrin gael ei gwblhau’n barod erbyn mis Medi 2017. Felly bydd ystod 

oedran yr ysgol yn cael ei hymestyn o’r dyddiad hwn, gan alluogi i ddosbarth meithrin â lle i 

24 o blant agor yn yr ysgol.  

 

Cost  

Mae’r prosiect yn cynnwys gwaredu’r adeiladau dros dro, a bydd hyn o fudd i holl 

ddisgyblion yr ysgol. Cyllideb y prosiect yw tua £1.35 miliwn, sef cyfuniad o fuddsoddiad 

cyfalaf gan Gyngor Dinas Casnewydd a chyllid cyfatebol gan Lywodraeth Cymru drwy 

Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ynghyd ag arian Adran 106 gan Gyngor Dinas Casnewydd 

gan ddatblygwyr i gyflenwi lleoedd ysgol priodol yn yr ardal. 

 

Gellir cyflwyno’r swm hwn fel cost o ryw £3,900 am bob lle disgybl. Mae disgwyl y bydd y 

costau staffio ychwanegol yn sgil y dosbarth meithrin ychwanegol oddeutu £70,000 y 

flwyddyn. Ni fydd y cynnig hwn yn arwain at unrhyw gostau cludiant ychwanegol. 

 

 

Opsiynau eraill sydd wedi cael eu hystyried 

Gwneud dim – Cadw’r ystod oedran 4-11 fel ag y mae, gyda lleoedd blynyddoedd cynnar 

wedi’u hariannu’n cael eu darparu’n lleol gan amrywiaeth o ddarparwyr.  
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Gwneud canolig – Ymestyn yr ystod oedran o 4-11 i 3-11 – Bydda’r opsiwn hwn yn 

golygu creu dosbarth meithrin ond estyniad un ystafell fyddai hwn a byddai’r tair ystafell 

ddosbarth dros dro yn yr ysgol yn aros.  

 

Gwneud llawer - Ymestyn yr ystod oedran o 4-11 i 3-11 a gwaredu’r ystafelloedd 

dosbarth dros dro presennol - Byddai’r opsiwn hwn yn golygu cael gwared ar y tair ystafell 

ddosbarth dros dro a chreu estyniad yn cynnwys pedair ystafell ddosbarth i gartrefu’r tri 

dosbarth hyn a’r dosbarth meithrin. Byddai hyn yn darparu amgylchedd dysgu modern 

parhaol ac yn golygu bod modd ymestyn ystod oedran yr ysgol i sicrhau llwybr di-dor i 

ddysgu a chynorthwyo gyda’r pontio i addysg gynradd statudol. Byddai’r disgyblion i gyd yn 

elwa ar hyn. 

 

Beth fydd yr opsiwn a ffafrir yn ei gyflawni? 

Bydd y cynnig a ffafrir yn darparu adeilad meithrin newydd modern, gan gynnig amgylchedd 

dysgu gwell i ddisgyblion. Bydd hyn hefyd yn golygu bod modd ymestyn ystod oedran yr 

ysgol 3-11 a chreu dosbarth meithrin i hwyluso pontio di-dor i addysg statudol.    
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Dalgylch 

Mae dalgylch Ysgol Gynradd Langstone i’w weld isod. Nid oes bwriad i newid y dalgylch. 

 
 

 

Derbyniadau  

Cyngor Dinas Casnewydd fydd yr awdurdod derbyn ar gyfer yr ysgol a’r dosbarth meithrin. 

Mae gwybodaeth am sut i wneud cais am leoedd dosbarth meithrin ar gael ar wefan y 

cyngor yn http://www.newport.gov.uk/nurseryplaces ac mae gwybodaeth am sut i wneud 

cais am le mewn ysgol gynradd ar gael yn http://www.newport.gov.uk/schooladmissions 

 

 

Mae gan bob plentyn sy’n byw yng Nghasnewydd yr hawl i addysg ran-amser am ddim yn y 

tymor ar ôl ei ben-blwydd yn 3 oed. Gall hyn fod mewn ysgol/dosbarth meithrin y cyngor neu 

http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/Schools/Apply-for-a-Place/Admission-to-nursery.aspx
http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/Schools/Apply-for-a-Place/Apply-for-a-Place.aspx
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mewn lleoliad nas cynhelir, megis cylch chwarae neu feithrinfa ddydd breifat. Nid yw’r cyngor 

yn ymdrin â cheisiadau i leoliadau darparwyr addysg cofrestredig, a dylid cysylltu â’r 

darparwyr yn y lle cyntaf gydag ymholiadau am y rhain. 

 

Mae’r cyngor yn mynd ati i annog rhieni i beidio â chofrestru eu plentyn gydag ysgol 

benodol, a hynny ymhell cyn ei bod hi’n bryd iddynt ymgeisio am le yn aml iawn. Nid yw 

Penaethiaid yn dyrannu lleoedd meithrin gan mai cyfrifoldeb y cyngor yn unig yw hynny. 

Mewn ysgolion lle mae’r galw am leoedd meithrin yn fwy na’r cyflenwad, bydd y cyngor yn 

defnyddio’i feini prawf gordanysgrifio i ddyrannu lleoedd, Bydd plant yn cael eu derbyn i 

ysgolion a dosbarthiadau meithrin am hanner diwrnod, un ai’r bore neu’r prynhawn, bum 

niwrnod yr wythnos. 

 

Cyfrifoldeb Pennaeth yr ysgol dan sylw i ddyrannu lleoedd y bore a’r prynhawn. Nid yw’r 

cyngor yn gallu ystyried ceisiadau i ddod i’r dosbarth meithrin am ran o’r wythnos yn unig. 

 

Cludiant 

Darperir cludiant i’r ysgol am ddim i ddisgyblion cynradd sy’n byw mwy na dwy filltir o’u 

hysgol ddalgylch neu’r ysgol agosaf iddynt. Ni ddarperir cludiant am ddim i blant oedran 

meithrin. 

 

Staffio 

Bydd angen staff ychwanegol ar gyfer y dosbarth meithrin ac felly bydd angen i’r ysgol 

benodi athro a dau gynorthwyydd addysgu arall at y diben hwn. 

 

 

Manteision ac anfanteision 

Manteision y cynnig hwn yw: 

 Llwybr pontio di-dor gwell i ysgol brif ffrwd 

 Digon o leoedd meithrin a ariennir yn yr ardal er mwyn rhoi dewis i rieni 

 Lleoliad addysgol diogel a dibynadwy 

 Tîm arweinwyr sydd wedi ennill ei blwyf 

 Amodau gwell i gefnogi’r gwaith o ddarparu addysg heb ei hail a deilliannau 

cadarnhaol i bob disgybl 

Anfanteision y cynnig hwn yw: 

 Mae’n debygol y bydd cynnydd bychan yn y traffig gollwng a chasglu gydol y diwrnod 

ysgol 

 Bydd y gwaith adeiladu yn amharu ar y safle ac yn cyfyngu ar fynediad 
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Risgiau 

Mae’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r cynnig hwn, a ffactorau lliniaru wedi’u rhestru isod: 

Risg Ffactor lliniaru 

Bydd y disgyblion ychwanegol yn arwain at 
fwy o draffig a phroblemau parcio 
 

Bydd mwy o lefydd parcio’n cael eu darparu 
fel rhan o’r prosiect. Fodd bynnag, 
cydnabyddir y bydd angen rheoli traffig yn 
effeithiol ar y safle. Bydd Cynllun Teithio i’r 
Ysgol yn cael ei gyflwyno gyda’r cais 
cynllunio a bydd yr ysgol yn ystyried 
amseroedd dechrau a gorffen y dosbarth 
meithrin er mwyn lleihau’r effaith ar draffig 

Anghyfleustra a phroblemau diogelwch 
posibl yn ystod y gwaith adeiladu. 

Mae’n anochel y bydd y gwaith adeiladu yn 
achosi rhywfaint o anghyfleustra. Bydd y 
gwaith hwn yn cael ei drefnu fel ei fod yn 
amharu cyn lleied â phosibl ar yr ysgol a 
bydd mesurau diogelwch priodol ar waith i 
sicrhau diogelwch disgyblion bob amser.   

 

Asesiadau effaith 

Mae asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb a thegwch 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 

 

Ymestyn ystod oedran 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 ymestyn yr ystod oedran o 4-11 i 3-11 a chreu 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

