
   
 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Cynnig Ad-drefnu Ysgol   

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad 

 

Cynnig i ehangu Ysgol Maes Ebbw o fis Medi 2018 
   

Cyfnod Ymgynghori Ffurfiol:  
11 Medi 2017 i 22 Hydref 2017 

 

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 hwn ar yr ymgynghoriad yn cynnwys yr adrannau canlynol: 

 Y Cynnig 

 Ymgysylltu â Rhanddeiliaid 

 Fersiwn Gryno Syml – Plant a Phobl Ifanc 

 Llais y Dysgwr 

 Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 Estyn 

Y Cynnig 

Ehangu prif safle Ysgol Maes Ebbw ac felly gynnig lleoedd disgyblion ychwanegol drwy 

gynyddu capasiti'r ysgol o 100 i 150 o fis Medi 2018.  

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid 

Estynnwyd gwahoddiad i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad statudol i'r rhanddeiliaid a nodir 

dros y dudalen, naill ai drwy ddolen i'r pecyn ymgynghori ar wefan y Cyngor ac anfon fersiwn 

electronig o'r pecyn dros yr e-bost neu fel arall drwy anfon copïau caled o'r deunydd 

ymgynghori. 
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 Athrawon, staff a chorff llywodraethu Ysgol Maes Ebbw; 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion Ysgol Maes Ebbw; 

 Disgyblion Ysgol Maes Ebbw; 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid plant sy'n mynychu dosbarthiadau Canolfan 

Adnoddau Dysgu ledled y Ddinas; 

 Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu pob ysgol arall yng Nghasnewydd; 

 Pennaeth Dros Dro a Chorff Llywodraethu dros dro Ysgol Bryn Derw; 

 Holl aelodau etholedig Cyngor Dinas Casnewydd; 

 Holl Gynghorau Cymuned Casnewydd; 

 Gweinidogion Cymru; 

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

wasanaethir gan yr ysgolion sy'n rhan o'r cynnig; 

 Awdurdodau Lleol eraill ledled rhanbarth Consortiwm De-ddwyrain Cymru, gan 

gynnwys adrannau Trafnidiaeth perthnasol; 

 Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru; 

 Yr Eglwys yng Nghymru, Esgobaeth Mynwy; 

 Archesgobaeth Gatholig; 

 Estyn; 

 Undebau athrawon ac undebau llafur staff sy'n cynrychioli athrawon a staff Ysgol 

Maes Ebbw; 

 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent; 

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

 SNAP Cymru; 

 Canolfan Blant Serennu a phartneriaid perthnasol ym maes iechyd. 

Trefnwyd y digwyddiadau ymgynghori canlynol a rhoddwyd cyhoeddusrwydd iddynt mewn 

llythyr i randdeiliaid. Rhannwyd y wybodaeth hon hefyd ar wefan y Cyngor a'i hamlinellwyd 

drwy'r ddogfen ymgynghori gyfan. 

Lleoliad Dyddiad ac Amser Math o 
ddigwyddiad  

Ysgol Maes Ebbw,  
Maesglas Road  
Casnewydd, NP20 3DG 

Dydd Mercher 20 Medi 2017 
9.30am i 11.30am 

Digwyddiad galw 
heibio 

Ysgol Maes Ebbw,  
Maesglas Road  
Casnewydd, NP20 3DG 

Dydd Mawrth 26 Medi 2017 
4.00pm i 6.00pm 

Digwyddiad galw 
heibio 

 
Aeth llawer o bobl i'r digwyddiadau galw heibio hyn, gan gynnwys amrywiaeth o 

rieni/gofalwyr, staff a llywodraethwyr, a chafwyd cymorth gan Reolwr Datblygu'r Gwasanaeth 

Addysg a Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif a atebodd gwestiynau am y cynnig ad-drefnu a'r 

rhaglen adeiladu.  

Fersiwn Gryno Syml – Plant a Phobl Ifanc 

Hefyd, cafodd Fersiwn Gryno Syml o'r brif ddogfen ymgynghori ei chyhoeddi ac roedd wedi'i 

hanelu'n benodol at blant a phobl ifanc. 
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Llais y Dysgwr 

Gwnaeth y Pennaeth Addysg Cynorthwyol (Cynhwysiant) a Rheolwr Datblygu'r Gwasanaeth 
Addysg ymweld ag Ysgol Maes Ebbw ar 11 Hydref 2017 a chwrdd â grŵp o bedwar disgybl 
o'r cyfnod trydyddol, ynghyd â'r Pennaeth, i drafod y cynnig a rhoi cyfle iddynt rannu eu barn.  
 
Ar ôl dechrau drwy amlinellu'r cynnig i greu estyniad sy'n cynnwys saith ystafell ddosbarth ac 
iard synhwyraidd, ac yna ddymchwel yr adeilad dros dro sydd yno ar hyn o bryd, awgrymodd 
y Pennaeth y gallai fod yn ddefnyddiol dangos lleoliad y gwaith adeiladu arfaethedig i'r 
disgyblion. Gwnaeth y disgyblion fwynhau hyn ond roeddent yn siomedig y byddai'r ystafell 
ddosbarth dros dro fwy na thebyg yn cael ei dymchwel. Hefyd, codwyd pryderon ynglŷn â'r 
coed sydd yn ardal y gwaith adeiladu arfaethedig ar hyn o bryd. Dywedwyd wrth y disgyblion 
y byddai coed newydd yn cael eu plannu petai angen torri rhai coed i lawr. Wedyn, 
gofynnwyd i'r disgyblion rannu eu barn ar y cwestiynau canlynol: 
 
Beth sy'n dda am y cynllun, yn eich barn chi? 
Roedd y disgyblion o'r farn y gallai adeiladu ystafelloedd dosbarth llai greu lle i fwynhau 
cyfleusterau gwahanol ac y gallai hefyd alluogi mwy o blant i ddod i'r ysgol.  
 
Oes angen mwy o le yn yr ysgol, yn eich barn chi? 
Dywedodd y disgyblion ei bod yn ymddangos bod digon o le i bawb ar hyn o bryd. Fodd 
bynnag, gofynnwyd iddynt a fyddai modd creu lle ychwanegol drwy adeiladu ail lawr. Wedyn, 
gofynnodd y Pennaeth sut y byddai disgyblion mewn cadeiriau olwyn yn gallu cyrraedd y 
llawr uchaf. Cafwyd amrywiaeth o awgrymiadau, gan gynnwys gosod esgaladur neu lifft.  
 
Pa fath o bethau yr hoffech eu gweld yn yr ysgol? 

 Mwy o doiledau oherwydd nid oes digon weithiau os oes llawer o bobl am eu 
defnyddio ar yr un pryd; 

 Gwell cyfleusterau iard chwarae ar gyfer disgyblion hŷn; 

 Ystafelloedd/mannau tawelu mwy neu ychwanegol; 

 Cyfleusterau pwrpasol ar gyfer TG, Celf, Cerddoriaeth a Choginio – efallai cegin neu 
gaffeteria, hyn yn oed; 

 Gardd/iard dan do; 

 Gwell cyfleusterau ar gyfer disgyblion sy'n defnyddio cadeiriau olwyn. 
 
Pa fath o broblemau sydd ar ddechrau a diwedd y dydd? 
Dywedodd y disgyblion fod y maes parcio'n brysur iawn ar ddechrau a diwedd y diwrnod 
ysgol ac y gallai cilfach ddynodedig i fysiau/tacsis helpu. Hefyd, awgrymwyd y gellid ehangu 
gât y fynedfa fel bod modd i ddau gerbyd fyn heibio i'w gilydd yn hawdd.  
 
Cyn i'r drafodaeth ddod i ben, gofynnwyd i'r disgyblion a oedd unrhyw beth arall yr hoffent ei 
wybod am y cynnig, a chodwyd y cwestiynau canlynol: 
 
Faint y bydd y prosiect yn ei gostio? 
Mae tua £3.5 miliwn wedi cael ei ddyrannu ar gyfer y prosiect (dywedodd un o'r disgyblion 
nad oedd hyn yn ddigon, fwy na thebyg, o ystyried y costau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant 
adeiladu ar hyn o bryd).  
 
Pryd y bydd y gwaith adeiladu'n dechrau a beth fydd yn digwydd tra bydd yn mynd 
rhagddo? 
Y gobaith yw y bydd y gwaith adeiladu'n dechrau ym mis Ionawr 2018. Tra bydd y gwaith yn 
mynd rhagddo, bydd yn bwysig iawn i'r disgyblion hŷn barhau i gyfeillio â disgyblion iau. 
Hefyd, bydd cynllun rheoli traffig ar gyfer y safle tra bydd y gwaith yn mynd rhagddo.  
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Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

Cafwyd 18 o ymatebion yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad, ac roedd 15 ohonynt (83%) o 

blaid y cynnig. Roedd 2 ymatebydd (11%) yn erbyn y cynnig ac ni nododd yr ymateb sy'n 

weddill farn y naill ffordd na'r llall.   

Ymatebion o blaid y cynnig 

Yn ogystal â chefnogi'r cynnig, roedd yr ymatebion yn cynnwys y pwyntiau canlynol: 

 Bydd y cynnig yn darparu gwell capasiti a chyfleusterau er mwyn bodloni galw a 

chynnig mwy o ddarpariaeth leol; 

 Mae angen ystyried darparu lleoedd parcio ychwanegol; 

 Dylai'r gwaith adeiladu hefyd helpu i ddarparu cyfleusterau gwell ar gyfer disgyblion, 

gan gynnwys ystafell Touch Trust, ardaloedd chwarae, digon o doiledau priodol, 

ardaloedd tawel ychwanegol a sgiliau byw'n annibynnol; 

 Dylid dyrannu cyllid ychwanegol i'r prosiect er mwyn gallu uwchraddio cyfleusterau 

ym mhob rhan o'r safle fel bod modd diwallu anghenion pob disgybl, gan gynnwys 

teclynnau codi a mannau priodol i ddefnyddwyr cadair olwyn a storio cadeiriau olwyn.   

Hefyd, codwyd cwestiynau pellach mewn perthynas â'r effaith bosibl ar gyllid ar gyfer 

Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn ysgolion eraill yng Nghasnewydd ac unrhyw 

newidiadau i'r meini prawf mynediad ar gyfer yr ysgol.  

Ymatebion yn erbyn y cynnig 

Roedd un ymatebydd o'r farn y byddai cynnydd o 50 yn nifer y disgyblion yn cael effaith 

negyddol ar y cyfleusterau yn yr ysgol, sydd eisoes yn orlawn. Roedd yr ymatebydd arall yn 

rhannu'r farn hon, gan ychwanegu bod y gyllideb a ddyrannwyd yn annigonol ac felly bod y 

prosiect yn aneconomaidd o gymharu â'r gwaith a wnaed yn y sector Ysgolion Arbennig gan 

awdurdodau lleol cyfagos.  

Ymateb arall  

Ni nododd yr ymatebydd olaf p'un a oedd o blaid y cynnig ai peidio, ond dywedodd y byddai'r 

ysgol yn cael budd o ystafell adlamu a chyfleusterau gwell ar gyfer disgyblion â nam ar y 

golwg. 

Ymateb yr Awdurdod Lleol 

Mae tua £3.5 miliwn wedi cael ei ddyrannu ar gyfer y prosiect, sy'n cynnwys cyfraniad gan 

Gyngor Dinas Casnewydd ac arian cyfatebol gan Lywodraeth Cymru o dan Fand A Rhaglen 

Ysgolion yr 21ain Ganrif.  

Dyma'r uchafswm cyllid sydd ar gael ac felly mae gwaith wedi'i wneud i ystyried y ffordd orau 

o ddefnyddio'r swm cyfyngedig hwn o arian gan ddarparu gwell cyfleusterau y mae eu taer 

angen ar y safle ysgol hwn ar yr un pryd. Cynhaliwyd yr ymarfer cwmpasu hwn ar y cyd ag 

Uwch Dîm Arwain yr ysgol.  
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Mae'r prosiect yn cynnwys rhywfaint o gyfleusterau parcio ychwanegol yn ogystal â chynllun 

rheoli traffig ar y safle a ddylai helpu i wella'r sefyllfa bresennol. Y bwriad yw codi estyniad 

newydd sy'n cynnwys saith ystafell ddosbarth ac iard synhwyraidd a chyfleusterau ategol 

priodol gan gynnwys toiledau, ystafell hylendid, dwy ystafell grŵp a mannau storio. Pan fydd 

y prosiect wedi'i gwblhau, bydd yr adeilad yn cael ei drosglwyddo i'r corff llywodraethu a fydd 

wedyn yn gyfrifol am benderfynu ar y ffordd orau o ddefnyddio holl gyfleusterau'r safle, gan 

gynnwys Maes Ebbw Bach, er mwyn diwallu anghenion disgyblion ym mhob grŵp blwyddyn. 

Y corff llywodraethu sydd hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw waith cynnal a chadw 

sydd ei angen yn yr ysgol yn cael ei gyflawni gan ddefnyddio'r gyllideb ddirprwyedig.   

Ar hyn o bryd, mae Ysgol Maes Ebbw wedi'i gorboblogi gyda thua 140 o blant a phobl ifanc 

ar y gofrestr ar y prif safle. Mae lle i 100 o ddisgyblion yn yr adeilad hwn. Felly, bydd y 

cynnig yn darparu gwell cyfleusterau ar gyfer y plant sy'n mynychu'r ysgol ar hyn o bryd, a 

hefyd yn creu nifer fach o leoedd ychwanegol i ddisgyblion. Gall hyn, yn ei dro, leddfu'r 

pwysau ar ysgolion mewn rhannau eraill o'r Ddinas. Felly, prin iawn yw'r effaith bosibl ar 

gyllid ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Ni chynigir y bydd unrhyw newidiadau i'r 

meini prawf mynediad ar gyfer yr ysgol hon nac Ysgol Bryn Derw.   

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i wneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael er mwyn 

gwella ac ymestyn y cyfleusterau yn yr ysgol, ac i gefnogi gwell deilliannau i ddisgyblion ym 

mhob cyfnod allweddol.  

Estyn 

Daeth ymateb ffurfiol Estyn i'r casgliad bod “y cynnig yn debygol o gynnal safonau presennol 
y ddarpariaeth arbenigol yn yr ardal o leiaf.” 
 
Mae'r ymateb hefyd yn dweud bod y cynnig yn cynnwys sail resymegol glir, sef y 
buddiannau arfaethedig a ddisgwylir, gwybodaeth briodol i ategu manteision ac anfanteision 
y cynnig, cyfeiriad priodol at berfformiad presennol a phosibiliadau ar gyfer gwella. 

Fodd bynnag, roedd Estyn o'r farn nad yw'r cynnig yn dangos sut y byddai'r cyfleusterau 
gwell yn cael effaith gadarnhaol ar y safonau a gyflawnir ar gyfer disgyblion ym mhob un o'r 
cyfnodau allweddol a addysgir yn yr ysgol.  

Mewn ymateb i hyn, dywedodd y Pennaeth nad yw'r cyfleusterau presennol yn yr ysgol 
wedi'u datblygu'n ddigonol i ddiwallu ystod o anghenion y cohort o ddisgyblion. Bydd y 
gwaith adeiladu yn creu lle ychwanegol i ddisgyblion ag anghenion synhwyraidd cymhleth a 
dwys. Bydd hyn yn sicrhau y gellir herio disgyblion unigol yn fwy effeithiol i gyflawni eu 
potensial. Bydd y prosiect adeiladu hefyd yn darparu gwell mynediad at ardaloedd dysgu 
awyr agored drwy'r ystafell ddosbarth a chyfleusterau awyr agored cysylltiedig.  

Hefyd, bydd y cynnig i ddefnyddio darpariaethau traciau a theclynnau codi yn y rhan newydd 
o'r adeilad yn sicrhau y gellir diwallu anghenion gofal disgyblion unigol yn fwy effeithlon, 
effeithiol a chyflym, fel bod modd rhoi mwy o ffocws ar her o fewn y cwricwlwm yn ystod y 
diwrnod ysgol.  

_____________________________________________________________________ 

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

Er mwyn gofyn am gopi caled (papur) o'r ddogfen hon, cysylltwch â Rheolwr Datblygu Gwasanaeth 
Addysg Cyngor Dinas Casnewydd ar 01633 656656 neu anfonwch e-bost i 
school.reorg@newport.gov.uk     

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

