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CYDYMGYNGHORIAD FFURFIOL I GYFUNO 
YSGOL FABANOD YR EGLWYS YNG NGHYMRU MALPAS AC 

YSGOL IAU YR EGLWYS YNG NGHYMRU MALPAS 
(Crynodeb Hawdd ei Ddeall – Plant a Phobl Ifanc) 

 
Cynnig ar y cyd yw hwn a gyflwynir gan Gorff Llywodraethu Ysgol Iau yr Eglwys yng 
Nghymru Malpas a Chyngor Dinas Casnewydd i alluogi ysgol gynradd 4-11 newydd i gael ei 
sefydlu ar safle’r ysgol bresennol o fis Medi 2017 ymlaen.  
 
Polisi’r Cyngor yw cyfuno’r holl ysgolion Babanod ac Iau ar wahân yng Nghasnewydd pan 
fydd yr amgylchiadau’n codi. Mae’r amgylchiadau hynny wedi codi bellach oherwydd 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 cyflawni rôl Pennaeth Dros Dro ar hyn o 
bryd.   
 
Sut gallaf gymryd rhan? 
Mae dwy sesiwn galw heibio wedi’u trefnu ar gyfer yr ymgynghoriad. Mae croeso i chi ddod 
i’r naill sesiwn neu’r llall a chyfarfod â swyddogion y cyngor wyneb yn wyneb i drafod y 
cynnig. 
 

Lleoliad Dyddiad ac Amser Sesiwn 

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, 
NP20 4UR 

Dydd Llun 5 Rhagfyr 
3.30pm – 5.00pm   

Digwyddiad 
galw heibio 

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, 
NP20 4UR 

Dydd Iau 8 Rhagfyr 
9.00am – 10.30am  

Digwyddiad 
galw heibio 

 
Bydd y cyfnod ymgynghori ffurfiol yn dechrau ar ddydd Mawrth 29 Tachwedd 2016 ac 
yn gorffen ganol nos ar ddydd Sul 15 Ionawr 2017.  
 
Gellir cyflwyno sylwadau a chwestiynau gan ddefnyddio’r ffurflen ymateb atodedig. Bydd y 
ffurflen hon ar gael yn y sesiynau galw heibio hefyd 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  
 
Sut bydd hyn yn digwydd a beth fydd yn cael ei ddarparu? 
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.    
 
Mae’r cynnig ar y cyd ar gyfer creu ysgol gynradd 4-11 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, Esgobaeth Trefynwy a’r ddau Gorff Llywodraethu yn bwriadu cynnwys 
darpariaeth feithrin cyn gynted â phosibl.  

http://www.newport,gov.uk/schoolreorg
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
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Pam rydych chi eisiau gwneud hyn? 
Mae tystiolaeth 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.  
 
Pryd y bydd hyn yn digwydd? 
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.   
 
A fydd dalgylch yr ysgol yn newid? 
Na fydd; bydd y dalgylch yn aros yr un fath ag ydyw yn awr. 
 
A fydd y plant sydd eisoes yn mynd i’r ysgolion Babanod ac Iau yn gorfod ailgyflwyno 
cais am le yn yr Ysgol Gynradd newydd? 
Na fydd; bydd plant sydd eisoes yn mynd i’r naill ysgol neu’r llall yn trosglwyddo i’r Ysgol 
Gynradd newydd. Bydd y Cyngor yn parhau i ddelio â cheisiadau newydd am dderbyn.  
 
Fodd bynnag, ni fydd angen i rieni wneud cais i’w plentyn gael ei dderbyn i’r Adran Iau ar 
ddiwedd Blwyddyn Dau mwyach, 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.  
 
Beth fydd yn digwydd i’r Corff Llywodraethu? 
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.  
 
Beth fydd yn digwydd i’r staff? 
Bydd Pennaeth yr Ysgol Iau yn dod yn Bennaeth yr Ysgol Gynradd newydd. Fodd bynnag, 
bydd cau’r Ysgol Fabanod 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, a disgwylir i recriwtio gael ei glustnodi i staff yr Ysgol Fabanod.   
 
A fydd adeilad ysgol newydd? 
Na fydd; nid oes unrhyw waith cyfalaf wedi’i gynllunio ar gyfer y safle ar y cam hwn a bydd yr 
ysgol gynradd newydd yn gweithredu o’r ysgolion Babanod ac Iau presennol.  
 
Faint o blant y bydd yr ysgol yn gallu eu derbyn? 
O dan y cynnig hwn, bydd lle i 378 o blant yn yr ysgol gyfan, a nifer derbyn cyhoeddedig yr 
ysgol gynradd newydd fydd 54. Bydd hyn yn lleihau 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.  
 
Beth fydd enw, logo a gwisg yr ysgol newydd? 
Bydd Pennaeth a Chorff Llywodraethu’r Ysgol Gynradd newydd yn penderfynu ar yr holl 
drefniadau hynny, gan gynnwys enw, logo a gwisg yr ysgol.  
 

 

 

Gellir darparu gwybodaeth mewn ieithoedd cymunedol eraill os bydd angen. Cysylltwch â ni ar 01633 656656 i 

drefnu hyn. 



3 
 

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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