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Cyflwyniad 

Cynnig ar y cyd yw hwn a gyflwynir gan Gorff Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas 
gyda Chyngor Dinas Casnewydd.  
 
Mae Corff Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru, Malpas yn cynnig ymestyn ystod oedran 
Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru, Malpas o 7-11 oed i 4-11 oed i alluogi’r gwaith o sefydlu ysgol 
gynradd newydd i blant 4-11 oed ar y safle o fis Medi 2017.  O ganlyniad, mae Cyngor Dinas Casnewydd 
yn cynnig cau Ysgol Babanod yr Eglwys yng Nghymru, Malpas ar 31 Awst 2017.    
 
Dyma’ch cyfle i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a fydd yn cael eu hystyried pan fydd y cyngor yn 
penderfynu sut i symud ymlaen. 
 
Bydd y cyfnod ymgynghori ffurfiol hwn: 

Yn dechrau ar ddydd Mawrth 29 Tachwedd 2016 
Yn dod i ben ganol nos ar ddydd Sul 15 Ionawr 2017 
 

Mae’r cynnig hwn yn cefnogi gweledigaeth y Cyngor ar gyfer llwybr di-dor drwy gydol addysg plentyn. 
Polisi’r Cyngor yw cefnogi camau i gyfuno’r holl ysgolion Babanod ac Iau ar wahân yng Nghasnewydd 
pan fydd yr amgylchiadau’n codi.  Mae’r amgylchiadau hynny wedi codi bellach yn sgil y ffaith bod 
Pennaeth yr Ysgol Fabanod wedi ymddiswyddo ar 31 Rhagfyr 2015 a bod y swydd yn wag ar hyn o bryd. 
Mae’r Dirprwy Bennaeth parhaol yn ymgymryd â rôl Pennaeth Dros Dro ar hyn o bryd.   
 
Gellir mynd ati i gyfuno ysgolion naill ai drwy gau’r holl ysgolion a enwir yn y cynnig ac agor un Ysgol 
Gynradd newydd, neu drwy ymestyn ystod oedran un ysgol a chau’r holl rai eraill a enwir yn y cynnig. 
Fel rhan o’r ymgynghoriad hwn ar y cyd, mae Corff Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru, 
Malpas yn cynnig ymestyn ystod oedran Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru, Malpas o 7-11 oed i  
4-11 oed, ac o ganlyniad mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig cau Ysgol Babanod yr Eglwys yng 
Nghymru, Malpas. O ganlyniad, bydd un Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru newydd yn cael ei 
sefydlu ar gyfer plant rhwng 4 ac 11 oed.  
 
Er bod y cynnig hwn yn argymell cau Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas, ni fydd unrhyw 
effaith niweidiol ar y gymuned leol, oherwydd bydd addysg y Cyfnod Sylfaen yn parhau i gael ei  
darparu o’r un safle â’r ysgol gynradd pob oed newydd. Bydd ysgol gynradd wedi’i chyfuno o fudd i’r 
gymuned leol o ran parhad darpariaeth a gwell trefniadau pontio.  Bydd lle yn yr ysgol newydd ar gyfer 
378 o ddisgyblion oedran ysgol statudol, sy’n gyfystyr â nifer derbyn cyhoeddedig o 54.   
 
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 mewn adroddiad cydymgynghoriad a gyhoeddir gan Gorff Llywodraethu 
Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas a’r Cyngor.  Bydd hwn yn cael ei ystyried pan fydd Corff 
Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas a’r Cyngor yn penderfynu ar y ffordd ymlaen. 
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Bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys dwy sesiwn galw heibio gyda’r rhai hynny y bydd y cynnig yn effeithio 
arnynt yn fwyaf uniongyrchol, lle y bydd aelodau Corff Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru 
Malpas a swyddogion y Cyngor wrth law i esbonio’r cynigion yn fanylach ac ateb unrhyw gwestiynau:  

Lleoliad Dyddiad ac Amser Sesiwn 

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, 
NP20 4UR 

Dydd Llun 5 Rhagfyr 

3.30pm – 5pm   

Digwyddiad galw 
heibio 

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, 
NP20 4UR 

Dydd Iau 8 Rhagfyr 

9am – 10.30am  

Digwyddiad galw 
heibio 

 
Gellir cyflwyno sylwadau a chwestiynau gan ddefnyddio’r ffurflen ymateb amgaeëdig. Bydd y ffurflen hon 
hefyd ar gael yn y sesiynau galw heibio 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  
 
Bydd cyfleusterau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook ar gael hefyd.  
 
Sylwer y bydd ymatebion 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.  

Y terfyn amser ar gyfer cyflwyno ymatebion yw canol nos ar ddydd Sul 15 Ionawr 2017. 
 
Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd Corff Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac  
Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a Phobl Ifanc yn ystyried y sylwadau a  
fynegwyd ac yn penderfynu p’un a ddylid symud ymlaen â’r cynigion. Os penderfynir symud  
ymlaen, bydd hysbysiadau statudol yn cael eu cyhoeddi fel y bo’n briodol. Bydd y cyfnod hysbysiad 
statudol yn para am 28 niwrnod o’r dyddiad cyhoeddi ac yn galluogi pobl i fynegi eu barn ar ffurf cefnogi 
neu wrthwynebu’r cynigion.  
 
Os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi’r hysbysiad statudol, bydd Corff 
Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas yn gwneud y penderfyniad terfynol ynglŷn â 
ph’un a ddylid symud ymlaen â’r cynnig i ymestyn yr ystod oedran ai peidio, a bydd Aelod Cabinet 
Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a Phobl Ifanc yn gwneud y penderfyniad terfynol ynglŷn â ph’un a 
ddylid symud ymlaen â’r cynnig i gau Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas.  Os derbynnir 
unrhyw wrthwynebiadau i’r naill gynnig neu’r llall, bydd y penderfyniadau terfynol yn cael eu cyfeirio at 
Gabinet Cyngor Dinas Casnewydd.   
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Y trefniadau ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc 
Mae Crynodeb Hawdd ei Ddeall i Blant a Phobl Ifanc o’r ymgynghoriad hwn wedi’i gynhyrchu ar y cyd ac 
mae ar gael o naill ai Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas, Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru 
Malpas neu Gyngor Dinas Casnewydd. Bydd Corff Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru 
Malpas a’r Cyngor yn ymgynghori â disgyblion yn y ddwy ysgol trwy’r Cynghorau Ysgol.  Gellir gofyn am 
gopïau o’r ddogfen ymgynghori hon a’r Crynodeb Hawdd ei Ddeall i Blant a Phobl Ifanc o’r 
ymgynghoriad trwy anfon neges e-bost at school.reorg@newport.gov.uk neu ffonio 01633 656656.  
 
Pwy byddwn ni’n ymgynghori â nhw? 

Athrawon, staff a chorff llywodraethu Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Ysgol 
Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas; 

Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion sy’n mynd i Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru 
Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas; 

Disgyblion yn Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng 
Nghymru Malpas; 

Y Cyfarwyddwr Addysg, Ymddiriedolaeth Esgobaethol Trefynwy; 

Y Cyfarwyddwr Addysg, yr Archesgobaeth Gatholig; 

Pennaeth a Chorff Llywodraethu pob ysgol arall yng nghlwstwr Ysgol Uwchradd Casnewydd, 
h.y., Ysgol Uwchradd Casnewydd, Ysgol Gynradd Crindau, Ysgol Feithrin Kimberley, Ysgol 
Gynradd Llys Malpas, Ysgol Gynradd Parc Malpas, Ysgol Gynradd Millbrook ac Ysgol Gynradd 
Mynwy;  

Holl aelodau etholedig Cyngor Dinas Casnewydd; 

Gweinidogion Cymru; 

Aelodau Cynulliad (ACau) ac Aelodau Seneddol (ASau) sy’n cynrychioli’r ardal a wasanaethir  
gan yr ysgolion sy’n destun y cynigion; 

Estyn; 

Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru; 

Y Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol; 

Undebau llafur addysgu a staff sy’n cynrychioli athrawon a staff yn Ysgol Fabanod yr Eglwys yng 
Nghymru Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas; 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent; 

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

Beth mae angen i chi ei ystyried? 
Mae gweddill y ddogfen hon yn amlinellu sail resymegol y cynnig.  Hoffem i chi ystyried y wybodaeth yn 
y ddogfen a rhoi gwybod i ni p’un a ydych chi’n cefnogi’r cynnig ai peidio. 
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Y cynnig 
Cynnig ar y cyd yw hwn gan Gorff Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas a’r Cyngor 
ynglŷn â darparu addysg a Reolir yn Wirfoddol trwy gyfrwng y Saesneg yn Ysgol Iau yr Eglwys yng 
Nghymru Malpas, Yewberry Close, Casnewydd, NP20 6WJ ac Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru 
Malpas, Yewberry Close, Casnewydd, NP20 6WJ.  
 
Mae’r ddwy ysgol wedi’u disgrifio ar hyn o bryd fel Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru a Reolir yn 
Wirfoddol o dan Offeryn Statudol Cymru 3261 Gorchymyn Dynodi Ysgolion Sydd â Chymeriad Crefyddol 
(Cymru) 2014. Gellir gweld yr offeryn statudol hwn trwy’r ddolen ganlynol: 
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2014/3261/contents/made 
 
Mae Corff Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru, Malpas yn cynnig ymestyn ystod oedran 
Ysgol Iau Eglwys yng Nghymru, Malpas o 7-11 oed  i 4-11 oed.  O ganlyniad, mae Cyngor Dinas 
Casnewydd yn cynnig cau Ysgol Babanod yr Eglwys yng Nghymru, Malpas ar 31 Awst 2017. 
Bydd hyn yn galluogi’r gwaith o sefydlu un Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru a Reolir yn Wirfoddol 
i dderbyn plant rhwng 4 a 11 oed o fis Medi 2017.   
 
Mae tystiolaeth genedlaethol gynyddol yn dangos bod ysgolion cynradd pob oed yn creu mwy o 
gysondeb rhwng grwpiau blwyddyn a chyfnodau allweddol o ran addysgu, dysgu, cynllunio ac asesu.   
Ceir gwelliant o ran defnyddio sgiliau athrawon, addysgu arbenigol a threfniadau bugeiliol, yn ogystal â 
buddion o ran cyllid, rheolaeth ac arweinyddiaeth.  
 
Addysg gynradd statudol – darpariaeth  
Symudodd Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas  
i’r safle presennol ym 1975, ac maen nhw wedi gweithredu fel ysgolion ar wahân mewn adeiladau 
gwahanol ers yr adeg honno.  Mae gan y ddwy ysgol eu neuadd benodol eu hunain, ond rhennir  
un gegin i wasanaethu’r disgyblion ar y ddau safle.  Defnyddir y tir o amgylch yr ysgol ar gyfer  
chwarae caled ac fel ardal chwaraeon ac mae yno ehangder mawr o le glas.  Mae cysylltiadau sylweddol 
rhwng y ddwy ysgol eisoes.  
 
Adeiladwyd ystafell wydr fach fel estyniad i ardal Dosbarth Derbyn yr Ysgol Fabanod rai blynyddoedd yn 
ôl ac mae lle yn yr ysgol ar gyfer 174 o ddisgyblion ar hyn o bryd. Mae gan yr Ysgol Iau le ar gyfer 208  
o ddisgyblion. Mae’r ddwy ysgol yn gweithredu ar sail dau ddosbarth mynediad, ond y Niferoedd  
Derbyn Cyhoeddedig yw 58 a 52 yn ôl eu trefn.  Mae’r nifer uwch yn yr Ysgol Fabanod yn deillio’n 
uniongyrchol o’r estyniad. Gall y gwahaniaeth hwn achosi problemau wrth bontio rhwng y ddwy ysgol, 
ac mae hyn wedi cael ei reoli’n lleol gan Bennaeth a Chorff Llywodraethu’r Ysgol Iau.  
 
Mae chwe ystafell ddosbarth yn yr Ysgol Fabanod ac wyth ystafell ddosbarth yn yr Ysgol Iau. Mae’r holl 
ystafelloedd dosbarth o faint tebyg, ac mae pob grŵp blwyddyn yn gweithredu o ddwy ystafell ddosbarth 
cynllun agored.  Byddai hyn yn achosi anawsterau wrth addysgu grwpiau blwyddyn gwahanol gyda’i gilydd.  
 
Cyflwr yr adeiladau 
Archwiliwyd yr adeiladau yn Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng 
Nghymru Malpas yn rhan o arolygon Ysgolion yr 21ain Ganrif yn 2010.  Barnwyd bod y ddwy ysgol yng 
nghyflwr B yn gyffredinol ar raddfa o A (rhagorol) i D (gwael). Ystyrir bod cyflwr B yn “Foddhaol”. 
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Niferoedd blaenorol ac amcanol 
Ar hyn o bryd, mae Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas yn darparu addysg ar gyfer 154 o 
blant oed ysgol statudol rhwng 4 a 7 oed mewn 6 dosbarth (yn unol â chyflwyniad Cyfrifiad Ysgolion 
Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) mis Ionawr 2016.  Dosbarthiadau un oedran yw’r rhain i gyd ac 
mae’r holl blant yn cael eu haddysgu yn eu grŵp blwyddyn cronolegol.  
 
Ar hyn o bryd, mae gan Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas 212 o ddisgyblion ar y gofrestr (yn ôl 
cyflwyniad CYBLD mis Ionawr 2016).  Mae’r disgyblion hyn rhwng 7 ac 11 oed ac yn cael eu haddysgu 
mewn 8 dosbarth. Dosbarthiadau un oedran yw’r rhain i gyd ac mae’r holl blant yn cael eu haddysgu yn 
eu grŵp blwyddyn cronolegol.    
 
Mae’r tablau drosodd yn rhoi manylion niferoedd disgyblion blaenorol ac amcanol ar gyfer Ysgol 
Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas a’u hysgolion 
cynradd clwstwr cyfagos: Ysgol Gynradd Crindau, Ysgol Gynradd Llys Malpas, Ysgol Gynradd Parc 
Malpas, Ysgol Gynradd Millbrook ac Ysgol Gynradd Mynwy:   

Niferoedd disgyblion ysgolion cynradd 2012-2016 Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 (heb 
gynnwys dosbarthiadau meithrin) 

Ysgol 

 

Lleoedd 2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Lleoedd 
gwag 
2016 

Ysgol Fabanod yr Eglwys yng 
Nghymru Malpas 

174 152 158 159 158 154 20 

Ysgol Iau yr Eglwys yng 
Nghymru Malpas 

208 213 214 203 212 212 -4 

Ysgol Gynradd Crindau 315 287 301 328 329 322 -7 

Ysgol Gynradd Llys Malpas 210 149 146 143 167 182 28 

Ysgol Gynradd Parc Malpas 210 171 175 176 198 198 12 

Ysgol Gynradd Millbrook 210 187 190 197 207 206 4 

Ysgol Gynradd Mynwy 357 310 310 312 333 338 19 

Mae’r niferoedd disgyblion yn unol â chyflwyniad CYBLD mis Ionawr ar gyfer Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6  
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Niferoedd amcanol disgyblion ysgolion cynradd 2017-2021 Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 
(heb gynnwys dosbarthiadau meithrin)  

Ysgol 

 

Lleoedd 2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

Lleoedd 
gwag 
2021 

Ysgol Gynradd yr Eglwys 
yng Nghymru Malpas 

378 371 386 380 378 389 -11 

Ysgol Gynradd Crindau 315 376 397 403 409 417 -102 

Ysgol Gynradd Llys Malpas 210 184 188 199 208 211 -1 

Ysgol Gynradd Parc Malpas 210 215 227 236 242 244 -34 

Ysgol Gynradd Millbrook 210 214 214 215 216 216 -6 

Ysgol Gynradd Mynwy 357 341 363 372 377 383 -26 

Mae’r niferoedd amcanol hyn wedi’u seilio ar gyfraddau geni ac nid ydynt yn cynnwys effaith ddisgwyliedig 
datblygiadau tai newydd. 

 
Addysg gynradd statudol – safonau 
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, a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992.  Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru ond mae’n cael ei chyllid gan Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 Deddf 
Llywodraeth Cymru 1998.  Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau mewn darparwyr addysg a 
hyfforddiant yng Nghymru.  
 
Dangosir canlyniadau arolygiadau mwyaf diweddar Estyn o Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru 
Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas isod: 

Ysgol Dyddiad 
Arolygu 

Deilliannau Darpariaeth Arweinyddiaeth 
a Rheolaeth 

Crynodeb Cyffredinol 

Perfformiad Rhagolygon 
ar gyfer 
gwella 

Ysgol Fabanod yr 
Eglwys yng 
Nghymru Malpas  

Rhagfyr 
2014 

Da Da Da Da Da 

Ysgol Iau yr 
Eglwys yng 
Nghymru Malpas 

Mawrth 
2014 

Da Da Da Da Rhagorol 

 
Mae safleoedd chwarter meincnod Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas wedi bod yn amrywiol 
yn ystod y tair blynedd diwethaf, ar y lefel ddisgwyliedig ac ar y lefel ddisgwyliedig plws un.  Roedd yr 
ysgol yn chwarter 2 ar gyfer disgyblion sy’n cyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen, ond yn chwarter 3 ar 
gyfer Llythrennedd a Chyfathrebu ar y lefel ddisgwyliedig a chwarter 1 ar gyfer Datblygiad Personol a 
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Chymdeithasol a Datblygiad Mathemategol ar y lefel ddisgwyliedig yn 2015.  Y lefel presenoldeb yn yr 
ysgol yw 95.8%, sy’n uwch na chyfartaledd yr ALl a’r cyfartaledd teuluol.  Yn y sgorau mwyaf diweddar 
ar gyfer ysgolion cynradd ledled Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod yr ysgol yn y categori 
cymorth “Melyn” (yn yr ystod Gwyrdd, Melyn, Oren, Coch).  
 
Roedd Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas yn chwarter 3 ar gyfer y Dangosydd Pwnc Craidd ac ar 
y lefel ddisgwyliedig ar gyfer pob pwnc craidd yn 2015. Roedd hyn un chwarter meincnod yn is ar gyfer y 
Dangosydd Pwnc Craidd a Mathemateg, a dau chwarter meincnod yn is ar gyfer Saesneg a 
Gwyddoniaeth ers 2013.  Er bod y ffigurau hyn yn gywir yn ystadegol, mae’n bwysig nodi y byddai 
perfformiad yr ysgol ar draws pob pwnc wedi bod 100%, heblaw am dri disgybl Anghenion Dysgu 
Ychwanegol, yr oedd gan un ohonynt ddatganiad o anghenion addysgol.  Yn yr un modd â phob ysgol 
effeithiol, rhoddwyd cariad a chymorth ychwanegol i’r disgyblion i sicrhau eu bod yn cael y dechrau 
gorau posibl mewn bywyd, yn cyflawni hyd eithaf eu gallu ac yn cael sylfaen gadarn i adeiladu arni yn y 
dyfodol.  Y lefel presenoldeb yn yr ysgol yw 95.2%, sy’n is na’r cyfartaledd teuluol ond yn uwch na 
chyfartaledd yr ALl. Yn y sgorau mwyaf diweddar ar gyfer ysgolion cynradd ledled Cymru, mae 
Llywodraeth Cymru wedi gosod yr ysgol yn y categori cymorth “Gwyrdd” (yn yr ystod Gwyrdd, Melyn, 
Oren, Coch).  
 
Diben y system gategoreiddio genedlaethol ar sail cod lliw yw sicrhau bod y gefnogaeth briodol yn cael 
ei rhoi i ysgolion y mae arnynt angen y cymorth a’r arweiniad mwyaf.  O ganlyniad, gellir cynllunio 
adnoddau’n effeithiol a’u cyfeirio at yr ysgolion sydd â’r angen mwyaf.  Mae’r system hon hefyd yn 
galluogi ysgolion i ddysgu o’i gilydd a rhannu arferion effeithiol.  
 
Mae’r Cyngor o’r farn y bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol ar ansawdd canlyniadau addysgol a’r 
ddarpariaeth addysgol yn yr ardal.  Mae lleihau nifer y newidiadau i blant mewn system ysgol yn cryfhau 
parhad a dilyniant i blant a theuluoedd, o ran y cwricwlwm a phrofiad bugeiliol.  Mae ymchwil yn dangos 
po leiaf o weithiau y mae plant yn symud yn ystod eu gyrfa ysgol, gorau oll yw eu perfformiad.  
 
Bydd cyfuno hefyd yn gwella’r trefniadau pontio ar gyfer dysgwyr trwy barhau â’r cwricwlwm yn  
effeithiol o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2.  Bydd mwy o ryngweithio rhwng grwpiau  
blwyddyn, a bydd mwy o gyfleoedd yn cael eu creu i blant hŷn gymryd cyfrifoldeb a chymysgu’n gyfrifol  
â phlant iau.  Gall presenoldeb plant hŷn ddarparu esiampl dda ddyheadol, mentora a chymorth hefyd.  
Yn ogystal, bydd ysgol wedi’i chyfuno yn cynnal disgwyliadau ynglŷn â phresenoldeb da ac yn atal 
llithriadau mewn absenoldeb disgyblion oherwydd bod un ysgol yn adnabod ac yn deall staff a theuluoedd.  
 
Mae gan ysgolion bach sydd wedi’u seilio ar un cyfnod addysg lai o gyfleoedd i ddatblygu arweinyddiaeth 
oherwydd bod pwyslais yr ystod oedran yn gul.  Prin yw’r cyfleoedd ar gyfer dyrchafiadau o fewn un 
Cyfnod Allweddol addysg hefyd. Mae ysgolion wedi’u cyfuno yn rhoi mwy o gyfle i staff gael eu 
rhyddhau, mwy o brofiadau proffesiynol ar draws ystodau oedran a themâu gwella ysgol, Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus unedig sy’n sicrhau dull cyson a datblygu cyd-ddealltwriaeth, mwy o ddirprwyo 
tasgau i wella lles a llwyth gwaith staff a gwell cydnerthedd, cynllunio wrth gefn a chynllunio ar gyfer 
olyniaeth o ganlyniad i’r nifer uwch o staff sy’n gysylltiedig ag ysgol gynradd. Bydd hyn yn cynnal 
sefydlogrwydd ysgol a’i helpu i wella.  
 
Bydd yr Ysgol Gynradd pob oedran newydd yn gallu darparu cwricwlwm llawn ar draws y Cyfnod 
Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.   
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Buddion cyfuno 
Byddai ysgol gynradd un cyfnod wedi’i chyfuno yn cynnig y buddion canlynol:  

Cyfleoedd haws a mwy effeithiol i gynllunio’r cwricwlwm ar draws pob grŵp oedran cynradd – 
Byddai mwy o gyfleoedd ar gyfer cynllunio tymor hir i wella profiad addysgol plant ar draws 
cyfnodau babanod ac iau addysg gynradd.  Gellid datblygu polisïau ysgol gyfan ar gyfer pob maes 
cwricwlwm o’r Dosbarth Meithrin i Flwyddyn 6, gan gynnig mwy o botensial i wella lefelau 
cyflawniad;  

Defnydd effeithiol o adnoddau – Bydd cyfuno o fudd i blant o ran dull mwy effeithiol o reoli 
adnoddau. Gallai’r adnoddau sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y ddwy ysgol gael eu rhannu a’u 
defnyddio’n fwy rheolaidd mewn ysgol wedi’i chyfuno.  Byddai hyn yn arbennig o fuddiol mewn 
perthynas ag adnoddau arbenigol fel offer TGCh ac ati; 

Hwyluso pontio i blant o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2 – Ni fyddai’n rhaid i blant ddysgu 
arferion neu bolisïau ymddygiad gwahanol, gan y byddai’r rhain yn gyffredin ar draws addysg gynradd 
plentyn; 

Mwy o gyfleoedd ar gyfer rhyngweithio rhwng staff a phlant o bob oed – Byddai hyn yn helpu plant, 
yn enwedig y rhai hynny ag Anghenion Addysgol Arbennig. Byddai’r plant yn cael eu monitro a’u 
cefnogi drwy gydol eu cyfnod yn yr ysgol gynradd gan staff sy’n gyfarwydd iddynt.  Byddai dulliau 
cyffredin o fonitro cynnydd ar gael; 

Profiad staff ehangach – Mae datblygiadau diweddar yn y cwricwlwm wedi arwain at gynnydd yn 
nifer ac ystod y tasgau arbenigol sydd i’w cyflawni mewn ysgolion. Byddai rhannu’r tasgau hyn a’r 
gallu i alw ar ystod ehangach o brofiad yn helpu i wella addysg y plant; 

Mwy o gyfle ar gyfer datblygiad staff – Mae angen ystod eang o arbenigedd addysgu a dysgu mewn 
ysgol gynradd. Byddai sgiliau a gwybodaeth staff addysgu yn cael eu hymestyn.  Byddai hyn o fudd i’r 
plant ac yn helpu i recriwtio a sefydlu staff newydd a chadw cydweithwyr profiadol; 

Hyblygrwydd o ran y gyllideb a staffio – Byddai gan y Pennaeth a’r Corff Llywodraethu fwy o 
hyblygrwydd i ymateb i anghenion yr ysgol trwy gael un gyllideb a staff addysgu a chymorth  
cyfunol. Byddai hyn yn helpu i leihau effaith amrywiadau mewn niferoedd disgyblion ar draws  
yr ystod oedran gyfan; 

Strwythur rheoli a chymorth – Byddai strwythur rheoli a chymorth ysgol symlach ar gyfer yr  
ystod oedran 4-11 gyfan; 

Gwell ymgysylltiad â rhieni – Dylai un gymuned neu grŵp rhieni arwain at fwy o ymgysylltiad â’r 
gymuned fel unigolion, ac ni fyddai angen i fusnesau lleol ddewis pa ysgol i’w chefnogi ar adeg pan fo 
adnoddau’n gyfyngedig.  Mae cysylltiad agosach â rhieni dros gyfnod hwy o fudd i bawb.  Mae 
manteision ymarferol i rieni hefyd, er enghraifft cysoni diwrnodau hyfforddi a gwisg ysgol a’r un 
polisïau mewn perthynas â chysylltiadau â’r cartref ac ymddygiad; 

Categoreiddio Cenedlaethol – Yn y bôn, nod cyfuno yw gwella safonau addysg er budd disgyblion. 
Pan fydd dwy ysgol a chanddynt sgorau cymorth Categoreiddio Cenedlaethol gwahanol yn cael eu 
cyfuno, mae’n bosibl y bydd angen mwy o gymorth ar yr ysgol newydd ei chyfuno yn y lle cyntaf. 
Fodd bynnag, ar ôl un flwyddyn academaidd, disgwylid i’r ysgol gynradd newydd ddangos gwelliant 
cryf a llai o angen am gymorth o ganlyniad i addysgu a dysgu da, a chapasiti arweinyddiaeth a 
rheolaeth.    
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Beth fydd y cynnig yn ei ddarparu? 
Y cynnig ar y cyd yw creu ysgol gynradd 4-11 Reolir yn Wirfoddol Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 
Nghymru oed yn lle’r ysgolion Babanod ac Iau ar wahân sy’n bodoli ar hyn o bryd.  Nifer derbyn 
cyhoeddedig yr ysgol gynradd wedi’i chyfuno fydd 54, gan felly leihau nifer y lleoedd presennol yn yr 
ysgol yn gyffredinol, ond galluogi’r trefniadau dau ddosbarth mynediad i barhau.  Bydd hyn yn goresgyn y 
problemau gorlenwi presennol yn adeilad yr iau.  Nid oes unrhyw waith cyfalaf wedi’i gynllunio ar gyfer y 
safle o ganlyniad i’r cynnig hwn, ond mae’r Cyngor, Ymddiriedolaeth Esgobaethol Trefynwy a’r ddau 
Gorff Llywodraethu yn bwriadu cynnwys darpariaeth feithrin cyn gynted â phosibl.  
 
Darpariaeth anghenion addysgol arbennig 
Mae disgyblion ag anghenion addysgol arbennig yn cael eu cynorthwyo i gael addysg prif ffrwd yn Ysgol 
Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas ar hyn o bryd, ac 
mae trefniadau priodol yn cael eu rhoi ar waith yn dilyn asesiad o’r plentyn unigol.  Ni fydd y cynnig hwn 
yn cael unrhyw effaith niweidiol ar y trefniadau hyn.  
 
Pryd y bydd hyn ar waith? 
Cynigir i’r ysgol gynradd newydd wedi’i chyfuno agor ym mis Medi 2017.  Tan hynny, bydd y trefniadau 
rheoli presennol sydd ar waith yn Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas yn parhau.  
 
Cost  
Nid oes unrhyw gyllid cyfalaf yn gysylltiedig â’r cynnig hwn.  Ar yr adeg cyfuno, bydd balans ariannol yr 
Ysgol Iau yn cael ei drosglwyddo i’r Ysgol Gynradd newydd.  Fodd bynnag, bydd balans yr Ysgol Fabanod 
yn cael ei gadw gan yr Awdurdod Lleol.  Yn ogystal, cyn ac yn ystod y flwyddyn agor gyntaf, bydd yr 
Awdurdod Lleol yn talu unrhyw gostau ychwanegol sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r cyfuno hyd at 
£35,000 o’r gyllideb refeniw.   
 
Yn y tymor hwy, bydd y Cyngor yn arbed refeniw o ran y cyfandaliad a wneir i bob ysgol yn y  
trefniadau fformiwla ariannu blynyddol.  Er y byddai’r ysgol gynradd wedi’i chyfuno yn parhau i dderbyn  
y swm hwn, ni fyddai angen ei dalu i’r Ysgol Fabanod a’r Ysgol Iau.  Bydd hyn yn gyfystyr ag arbed tua 
£47,000 y flwyddyn ac fe’i cedwir yn y Gyllideb Ysgolion Unigol gyffredinol. Bydd yr arbedion  
hyn yn cael eu defnyddio i wrthbwyso pwysau cost neu dwf chwyddiannol a gymeradwyir ar gyfer 
y Gyllideb Ysgolion Unigol gyffredinol.  
 
Dewisiadau eraill a ystyriwyd 
Dewis 1  
Cadw’r ddwy ysgol ar wahân, sef Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys 
yng Nghymru Malpas.  Fodd bynnag, nid yw hyn yn cefnogi gweledigaeth y Cyngor ar gyfer llwybr dysgu 
di-dor.  
 
Dewis 2  
Cyfuno’r ysgolion Babanod ac Iau yn un ysgol gynradd 4-11 oed trwy gau Ysgol Fabanod yr Eglwys yng 
Nghymru Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas.  Diystyriwyd hyn o ganlyniad i’r ffaith bod 
Pennaeth parhaol yn yr ysgol Iau.  
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Dewis 3  
I Gorff Llywodraethu Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ymestyn ystod oedran yr ysgol o 4-
7 i 4-11, ac i’r Cyngor gynnig cau’r ysgol Iau.  Diystyriwyd hyn o ganlyniad i’r ffaith nad oes Pennaeth 
parhaol yn yr ysgol Fabanod.  
 
Dewis 4  
I Gorff Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas ymestyn ystod oedran yr ysgol o 7-11 i 
4-11, ac i’r Cyngor gynnig cau’r ysgol Fabanod. Dyma’r dewis a ffefrir.  
 
Beth fydd y cynnig a ffefrir yn ei gyflawni? 
Bydd y cynnig a ffefrir yn darparu ysgol gynradd pob oed sy’n gallu darparu addysg 4-11. Mae hyn yn 
cefnogi gweledigaeth y Cyngor ar gyfer llwybr pontio di-dor ar hyd addysg plentyn.  
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Dalgylch 
Dangosir dalgylch presennol Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng 
Nghymru Malpas isod.  Ni fwriedir newid y dalgylch hwn ar hyn o bryd. 
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Materion Trefniadaeth Ysgolion 
 
Derbyniadau 
Bydd yr Ysgol Gynradd newydd yn parhau i weithredu ar sail Gwirfoddol a Reolir, ac felly Cyngor Dinas 
Casnewydd fydd yr awdurdod derbyn o hyd. Fodd bynnag, fel ysgol gynradd, ni fyddai angen i rieni 
wneud cais i’w plentyn gael ei dderbyn i’r Adran Iau ar ddiwedd Blwyddyn Dau, fel sy’n digwydd ar hyn o 
bryd.  Bydd plant ar gofrestr yr ysgol yn symud o Flwyddyn Dau i Flwyddyn Tri gyda’u grŵp cyfoedion ar 
yr adeg berthnasol.  Mae rhagor o wybodaeth am y broses Derbyn i Ysgolion ar gael ar wefan y Cyngor 
yn www.newport.gov.uk/schooladmissions 
 
Trafnidiaeth 
O dan bolisi’r Cyngor, darperir trafnidiaeth rad ac am ddim o’r cartref i’r ysgol i bob disgybl oed 
cynradd sy’n byw 2 filltir neu fwy o’i ddalgylch, neu’r ysgol agosaf sydd ar gael.  Ni fydd y cynnig hwn yn 
effeithio ar y trefniant hwn, ac ni fydd y llwybrau cerdded o’r cartref i’r ysgol sydd ar gael yn newid.   
 
Llywodraethu 
O dan y cynnig hwn, bydd Corff Llywodraethu’r Ysgol Iau yn cael ei ymestyn i lywodraethu’r Ysgol  
Gynradd newydd. Bydd Corff Llywodraethu’r Ysgol Fabanod yn cael ei ddiddymu pan fydd yr ysgol yn cau.  
 
Staffio 
Byddai goblygiadau staffio i Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng 
Nghymru Malpas o ran staff addysgu a staff cymorth. Er na fydd unrhyw oblygiadau ar lefel 
arweinyddiaeth oherwydd bod swydd barhaol Pennaeth yr Ysgol Fabanod yn wag, bydd cau’r ysgol  
hon yn arwain at ddatgan bod yr holl staff mewn perygl o golli eu swyddi.  
 
Bydd rhaid i’r Corff Llywodraethu estynedig gymeradwyo strwythur staffio ar gyfer yr ysgol  
gynradd newydd. Disgwylir, fodd bynnag, y byddai’r Corff Llywodraethu yn cytuno clustnodi  
recriwtio ar gyfer yr Ysgol Gynradd i’r staff sydd eisoes yn cael eu cyflogi yn yr Ysgol Fabanod.  
 
Os bydd unrhyw achosion posibl o leihau nifer y staff o ganlyniad i’r cynnig, bydd y rhain yn cael  
eu trin yn unol â Pholisi Sicrwydd Swydd y Cyngor. Bydd y Cyngor yn gweithio gyda Chyrff  
Llywodraethu i adleoli unrhyw staff nad oes swydd ar gael iddynt i swyddi eraill ar draws y Ddinas, naill 
ai mewn ysgolion neu adran arall o’r Cyngor.  Bydd y Cyngor yn sicrhau bod yr ysgolion a’r staff yn cael 
cyngor a chymorth priodol yn ystod y broses gyfuno.  Yr Awdurdod fydd yn talu unrhyw gostau dileu 
swydd o ganlyniad i’r broses gyfuno.   
 
Manteision ac anfanteision 
Manteision y cynnig hwn yw: 

Trefniadau pontio haws rhwng y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2;  

Cynllunio’r cwricwlwm yn fwy effeithiol 

Gwell defnydd o adnoddau 

Mwy o gyfleoedd ar gyfer datblygiad staff 

Gwell ymgysylltiad â rhieni a’r gymuned 

Gwell safonau a deilliannau. 
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Anfanteision y cynnig hwn yw: 
Mae’n bosibl y bydd angen addasu nifer y staff sydd eu hangen ar un ysgol o gymharu â dwy ysgol 
ar wahân.  

 
Risgiau 
Rhestrir isod y risgiau sy’n gysylltiedig â’r cynnig hwn, a ffactorau lliniaru: 

Risg Ffactor lliniaru 

Gallai’r staff yn yr Ysgol Fabanod deimlo fel 
petaent mewn sefyllfa fregus o ganlyniad i gau’r 
ysgol hon, a gallai hyn arwain at rywfaint o 
aflonyddu.  

Bydd y Partner Busnes Adnoddau Dynol a 
neilltuwyd i Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru 
Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas 
yn gweithio’n agos gyda’r Corff Llywodraethu i 
amlygu a datrys problemau cyn gynted â phosibl. 

Gallai’r cynnig a gyflwynir gan y Corff 
Llywodraethu gael ei gymeradwyo ond nid felly’r 
cynnig a gyflwynir gan y Cyngor. 

Bydd Corff Llywodraethu’r Ysgol Iau a’r Cyngor yn 
cydweithio’n agos i sicrhau bod cysylltiad agos 
rhwng y ddau gynnig.  

Gallai’r cynnig a gyflwynir gan y Cyngor gael ei 
gymeradwyo ond nid felly’r cynnig a gyflwynir gan 
y Corff Llywodraethu. 

Bydd Corff Llywodraethu’r Ysgol Iau a’r Cyngor yn 
cydweithio’n agos i sicrhau bod cysylltiad agos 
rhwng y ddau gynnig. 

 
Asesiadau o effaith 
Mae asesiad o’r effaith ar degwch a chydraddoldeb 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 

Cyfuno Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng 
Nghymru Malpas 

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  
15 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 ar y cyd gan Gorff Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng 
Nghymru Malpas a’r Cyngor i gyfuno Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac 
Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas yn un ysgol gynradd ar gyfer plant rhwng 4 ac 11 
oed? 

 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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