
   
 

 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Cynnig Adrefnu Ysgolion  

Adroddiad Ymgynghori 

 

Cynnig i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg ac i adleoli Ysgol Gynradd Pillgwenlli 
   

Cyfnod Ymgynghori Ffurfiol: 
4 Gorffennaf 2019 i 13 Medi 2019  

 
 
 
Diben 
Cyhoeddir yr adroddiad hwn yn unol â gofynion Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 

(Cymru) 2013 a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion, Tachwedd 2018 Mae’r adroddiad hwn yn 

cynnwys yr adrannau canlynol: 

 Y Cynnig 

 Ymgysylltu â Rhanddeiliaid  

 Ymatebion o’r Ymgynghoriad  

 Ymateb Estyn  

 Fersiwn Crynodeb Pob Dydd – Plant a Phobl Ifanc 

 Llais y Dysgwr 

 Ystyriaethau Eraill 

 Argymhellion 

 Atodiadau 
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Y cynnig 
Mae’r adroddiad ymgynghoriad hwn yn ymwneud â chynnig i:  

 sefydlu ysgol gynradd egin Gymraeg ar safle gwag hen Ysgol Fabanod Lodge Hill 

Caerllion o fis Medi 2020;  

 adleoli Ysgol Gynradd Pillgwenlli o’r safle presennol i adeilad wedi ei adeiladu o’r 

newydd ar ddatblygiad Whiteheads, gan gynyddu lleoedd disgyblion prif ffrwd o 546 i 

630 a lleoedd ei Chanolfan Adnoddau Dysgu (CAD) o 10 i 20 o Ionawr 2022, a;  

 throsglwyddo’r ysgol egin i leoliad parhaol ar safle presennol Ysgol Gynradd Pillgwenlli 

o fis Medi 2022. 

 

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid  
Anfonwyd gwahoddiad i gymryd rhan mewn ymgynghoriad statudol at y rhanddeiliaid canlynol, 
gyda dolen i’r pecyn ymgynghori ar wefan y Cyngor a/neu fersiwn electronig o’r pecyn wedi’i 
hanfon drwy e-bost:  

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion sy’n mynychu’r holl ysgolion yr effeithir 

arnynt1;  

 Disgyblion sy’n mynychu’r holl ysgolion a fydd yn cael eu heffeithio gan y cynnig hwn1; 

 Aelodau o staff a gyflogir gan yr holl ysgolion ar hyn o bryd a fydd yn cael eu heffeithio 

gan y cynnig hwn1; 

 Yr Eglwys yng Nghymru, Esgobaeth Mynwy; 

 Yr Archesgobaeth Gatholig; 

 Awdurdodau Lleol cymdogol ar draws ardal Consortiwm De-ddwyrain Cymru;  

 Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu pob ysgol yng Nghasnewydd; 

 Holl aelodau etholedig Cyngor Dinas Casnewydd; 

 Holl Benaethiaid Gwasanaeth Cyngor Dinas Casnewydd;  

 Holl Gynghorau Cymuned ledled Casnewydd;  

 Gweinidogion Cymru; 

 Aelodau Cynulliad (AC) ac Aelodau Seneddol (AS) sy’n cynrychioli’r ardal a 

wasanaethir gan yr ysgolion sy’n destun y cynigion; 

 Estyn; 

 Undebau llafur staff a staff addysgu sy’n cynrychioli athrawon a staff a gyflogir yn yr 

holl ysgolion y mae’r cynnig hwn yn effeithio arnynt;  

 Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru; 

 Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent; 

 Fforwm y Gymraeg mewn Addysg Casnewydd; 

 Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant;  

 Unrhyw ddarparwyr blynyddoedd cynnar annibynnol yn ardaloedd Caerllion a 

Pillgwenlli;  

 Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan; 

 Iechyd Cyhoeddus Cymru; 

 Canolfan Serennu Casnewydd; 

 SNAP Cymru; 

 Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent; 

                                                           
1 Mae’r ysgolion a nodir fel rhai yr effeithir arnynt gan y cynnig wedi’u rhestru ar dudalen 3 
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 Gwasanaethau Ataliol;  

 Comisiynydd y Gymraeg.  

 
Roedd copïau caled o’r ddogfen ymgynghori llawn a’r Fersiwn Crynodeb Pob Dydd ar gyfer 

Plant a Phobl Ifanc ar gael o’r Orsaf Wybodaeth a’r Ganolfan Ddinesig, ac ar gael yn 

ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg.  

 

Mae’r ysgolion a nodwyd fel rhai y mae’r cynnig yn effeithio arnynt wedi’u rhestru isod:  

Ysgol Rheswm 

Ysgol Gynradd Pillgwenlli O ganlyniad i newid o ran lleoliad yr ysgol a’r 
cynnydd o ran capasiti’r ysgol.  

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon Oherwydd y gallai rhieni ddewis anfon neu 
drosglwyddo eu plentyn i’r ysgol gynradd 
newydd gan fod y lleoliad yn gyfleus, ac felly 
gallai niferoedd disgyblion yr ysgolion hynny 
leihau.  

Ysgol Gymraeg Casnewydd 

Ysgol Gymraeg Ifor Hael 

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed Bydd nifer y disgyblion y disgwylir iddynt 
ddechrau ym Mlwyddyn 7 yn yr ysgol hon yn 
uwch o fis Medi 2027 na’r nifer derbyn 
presennol.  

Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion  Bydd yr ysgol egin wedi’i lleoli yn agos at yr 
ysgol hon ac o bosibl yn lleihau nifer y 
ceisiadau i’r ysgol.  Gallai fod effaith fach ar 
lwybrau trafnidiaeth.  

 
Dosbarthu Gwybodaeth 
I ddechrau darparwyd 50 copi caled o’r ddogfen ymgynghori lawn a 50 copi caled o’r Fersiwn 

Crynodeb Pob Dydd Plant a Phobl Ifanc i bob un o’r chwe ysgol yr effeithir arnynt fel eu bod 

ar gael i staff, disgyblion a rhieni.   Roedd copïau pellach o’r ddogfen ar gael i’w hanfon i 

ysgolion ar gais.  

Hefyd cafodd Ysgol Gynradd Pillgwenlli ddigon o Fersiynau Crynodeb Pob Dydd ar gyfer pob 

disgybl yn yr ysgol a chafodd y ddogfen ei chyfieithu i wyth iaith gymunedol;   Bengaleg, Wrdw, 

Arabeg, Slofaceg, Cwrdeg – Sorani, Cwrdeg – Bhadini, Somalieg, a Rwmaneg. 

Darparodd Ysgol Gyfun Gwent Is Coed ac Ysgol Gymraeg Casnewydd ddolen electronig i’r 

pecyn ymgynghori ar wefan y Cyngor i’r holl rieni / gofalwyr trwy neges destun neu e-bost.  

Anfonodd Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion, Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon, Ysgol Ifor Hael, 

ac Ysgol Gynradd Pillgwenlli lythyr gan y Cyngor at yr holl rieni / gofalwyr trwy bost disgyblion.  

Ar ddechrau Gorffennaf 2019, anfonwyd llythyr at rieni 2,000 o blant sy’n byw yng 

Nghasnewydd a aned rhwng 1 Medi 2016 a 31 Awst 2017, i roi gwybod iddynt am y cynnig ar 

yr adeg pan fônt yn gwneud eu cais am le meithrin ar gyfer Medi 2020.  Hefyd, hyrwyddodd 

Cyngor Ieuenctid Casnewydd y cynnig yng Ngŵyl Maendy a’r Sblash Mawr, dau ddigwyddiad 

a gynhaliwyd dros yr Haf.  Roedd hyn yn cynnwys sicrhau bod copïau o’r Fersiwn Crynodeb 

Pob Dydd ar gael yn y ddau ddigwyddiad.   
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Digwyddiadau galw heibio 
Hwylusodd y Cyngor hefyd gyfres o ddigwyddiadau galw heibio fel y nodir isod, a chafodd y 

rhain eu cyhoeddi trwy wefan y Cyngor ac ym mhob gohebiaeth a dogfennaeth yn ymwneud 

â’r cynnig.  Trefnwyd y digwyddiadau galw heibio gyda chymorth tîm Cymunedau Cysylltiedig 

y Cyngor, a mynychodd swyddogion y tîm y digwyddiadau gan gynnig cymorth diwylliannol a 

chyfieithu.  Trefnwyd gwasanaethau cyfieithu ychwanegol i sicrhau na fyddai iaith yn rhwystr 

o ran ymgysylltiad rhanddeiliaid, yn enwedig yn ardal Pillgwenlli.  

Lleoliad 
 

Dyddiad ac Amser Sesiwn Cyfieithu ar 
gael 

Ysgol Gynradd Pillgwenlli,  
Capel Crescent, NP20 2FT 

10 Gorffennaf 2019 
15.00-17.00 

Digwyddiad 
galw heibio 

Cymraeg 
Bengaleg 
Pwnjabeg 

Arabeg  
Wrdw 

Cwrdeg 
Somalieg  

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, 
Duffryn Way, Dyffryn, NP10 8BX 

11 Gorffennaf 2019 
15.30-17.30 

Digwyddiad 
galw heibio 

Cymraeg 

Ysgol Gynradd Pillgwenlli 
Capel Crescent, NP20 2FT 

16 Gorffennaf 2019 
09.00-11.00 

Digwyddiad 
galw heibio 

Cymraeg 
Rwmaneg 
Slofaceg  

Tsiec 

Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion  
Roman Way, Caerllion NP18 3BY 

5 Medi, 2019 
15:45 - 17:30 

Digwyddiad 
galw heibio 

Cymraeg 

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed 
Duffryn Way, Dyffryn, NP10 8BX 

12 Medi 2019  
08.30-10.00 

Digwyddiad 
galw heibio 

Cymraeg 

 
Cafwyd presenoldeb cymysg yn y digwyddiadau hyn.  Roedd tua 50 o randdeiliad yn 

bresennol yn y sesiwn galw heibio gyntaf, a gynhaliwyd yn Ysgol Gynradd Pillgwenlli, a 

chafwyd cefnogaeth gan:   

 Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif;  

 Swyddog Trawsnewid Addysg;  

 Dau Swyddog Gwybodaeth a Datblygu Addysg;  

 Swyddog Derbyn i Ysgolion (yn cynnig dehongliad Hindi, Wrdw a Phwnjabeg);  

 Swyddog Polisi Iaith Gymraeg (yn cynnig dehongliad Cymraeg), a;  

 Aelodau tîm Cymunedau Cysylltiedig Cyngor Dinas Casnewydd i gefnogi cyfieithu 

Arabeg, Bengaleg, Tsiec, Pwyleg, Pwnjabeg, Slofaceg ac Wrdw. 

 Dau ddehonglydd annibynnol yn cynnig gwasanaeth cyfieithu Cwrdeg a Somalieg  

Cododd nifer o randdeiliaid a fynychodd y sesiwn galw heibio hon bryderon am y cynnig i 

adleoli’r ysgol i safle Whiteheads, yn enwedig mewn perthynas â’r llif traffig ar Mendalgief 

Road, gan gwestiynu’r angen am ysgol Gymraeg yn yr ardal hon.  Cododd nifer fechan o 

randdeiliaid bryderon hefyd dros y cynnig i ail-alinio dalgylchoedd yr ysgolion Cymraeg.  Fodd 

bynnag, ystyriwyd y cynnydd arfaethedig o ran capisiti yn Ysgol Gynradd Pillgwenlli fel budd 

cadarnhaol i’r gymuned, gan gynyddu’r cyfleoedd i frodyr a chwiorydd allu mynd i’r un ysgol 

sy’n lleol i’w cartref.  Yn gyffredinol roedd yr ymatebion gan randdeiliaid yn y sesiwn galw 

heibio hon yn gymysg.  Cafwyd hefyd bymtheg ymateb ysgrifenedig yn ystod y sesiwn.  
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Yn yr ail sesiwn galw heibio, a gynhaliwyd yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed cafwyd 

cefnogaeth gan:  

 Swyddog Trawsnewid Addysg; 

 Dau Swyddog Gwybodaeth a Datblygu Addysg; 

 Swyddog Polisi Iaith Gymraeg (yn cynnig dehongliad Cymraeg);  

Dim ond un aelod o’r teulu oedd yn bresennol yn y digwyddiad hwn, ac o ganlyniad i’w 

amgylchiadau penodol, cododd gwestiynau am y newidiadau arfaethedig i ddalgylchoedd yr 

ysgolion cynradd Cymraeg.  

Daeth tua 30 o randdeiliaid i’r drydedd sesiwn galw heibio, a gynhaliwyd yn Ysgol Gynradd 

Pillgwenlli a chafwyd cefnogaeth gan:  

 Rheolwr Gwasanaeth - Adnoddau a Chynllunio Addysg; 

 Swyddog Trawsnewid Addysg;  

 Swyddog Gwybodaeth a Datblygu Addysg; 

 Swyddog Derbyn i Ysgolion (yn cynnig dehongliad Hindi, Wrdw a Phwnjabeg);  

 Swyddog Polisi Iaith Gymraeg (yn cynnig dehongliad Cymraeg);  

 Aelod o’r Fforwm y Gymraeg mewn Addysg; 

 Aelodau tîm Cymunedau Cysylltiedig Cyngor Dinas Casnewydd i gefnogi cyfieithu 

Arabeg, Tsiec, Pwyleg, Slofaceg a Somalieg.  

 Un dehonglydd annibynnol yn cynnig cyfieithu Rwmaneg.  

Roedd rhai o’r rhanddeiliaid a fynychodd y drydedd sesiwn galw heibio hefyd wedi mynychu’r 

sesiwn flaenorol ym Mhilgwenlli ac wedi codi pryderon tebyg mewn perthynas â llif traffig ar 

Mendalgief Road, llwybrau diogel i’r ysgol, dalgylchoedd diwygiedig a ph’un a oedd angen 

ysgol gynradd Gymraeg newydd yn yr ardal.  Fe wnaeth y trafodaethau a gynhaliwyd gysuro 

rhai o’r rhanddeiliaid a oedd yn bresennol ac yn gyffredinol roedd yr ymateb i’r wybodaeth a 

rannwyd yn gadarnhaol.  Derbyniwyd hefyd wyth profforma ymateb gan randdeiliaid yn ystod 

y digwyddiad hwn.  

Nid oedd unrhyw randdeiliaid yn bresennol yn y bedwaredd sesiwn galw heibio, a gynhaliwyd 

yn Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion ond cafwyd cefnogaeth gan:  

 Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif;  

 Swyddog Trawsnewid Addysg;  

 Swyddog Gwybodaeth a Datblygu Addysg; 

 Swyddog Polisi Iaith Gymraeg (yn cynnig dehongliad Cymraeg);  

 Swyddog Cydraddoldeb (yn cynnig dehongliad Cymraeg).  

Ni fynychodd unrhyw randdeiliaid y bumed sesiwn galw heibio, a gynhaliwyd yn Ysgol Gyfun 

Gwent Is Coed, ond cafwyd cefnogaeth gan:  

 Rheolwr Gwasanaeth - Adnoddau a Chynllunio Addysg; 

 Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif;  

 Swyddog Gwybodaeth a Datblygu Addysg; 

 Swyddog Polisi Iaith Gymraeg (yn cynnig dehongliad Cymraeg);  

 Aelod o’r Fforwm y Gymraeg mewn Addysg.  
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Ymatebion o’r Ymgynghoriad 
Ar y cyfan, cafwyd cyfanswm o 75 ymateb yn ystod y broses ymgynghori, cyflwynwyd 73 trwy’r 

profforma ymateb (gweled Atodiad A).  Cafwyd hefyd ddau ymateb dros e-bost, un gan riant 

ac un gan Estyn (Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru).  

Derbyniwyd y 73 ymateb profforma gan amrywiaeth o randdeiliaid gan gynnwys rhieni, 

gofalwyr a disgyblion yr ysgolion yr effeithir arnynt, athrawon a Chadeiryddion Llywodraethwyr 

o ysgolion Casnewydd, cyflogeion y Cyngor ac aelodau a thrigolion y gymuned leol.  

Cyflwynwyd 38 o’r ymatebion hyn ar-lein, a chafwyd 35 yn yr amryw ddigwyddiadau galw 

heibio a sesiynau llais y disgybl. 

Mae’r siartiau canlynol yn cynnig dadansoddiad o’r ymatebion yn erbyn bob un o’r cwestiynau:  

Cwestiwn 1 - Ydych chi’n cefnogi’r cynnig i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg gymunedol a 

gynhelir gyda 2DM (i blant 3-11 oed) gyda chyfleuster CAD ac i adleoli Ysgol Gynradd 

Pillgwenlli o’i safle presennol i’r adeilad newydd ar ddatblygiad Whiteheads, ac wrth wneud 

hynny gynyddu capasiti’r ysgol ar gyfer disgyblion prif ffrwd o 546 i 630; a darpariaeth CAD o 

10 i 20 disgybl? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nododd 26 o’r 73 o ymatebwyr (36%) eu bod yn cefnogi’r cynnig, gyda safbwyntiau 
ychwanegol a roddwyd fel a ganlyn:  

 Bydd y cynnig yn rhoi dewis i rieni;  

 Bydd lleoliad arfaethedig yr ysgol newydd yn cynnig safle yn Ne-orllewin y ddinas, yn 

agos at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed; 

 Bydd ehangu Ysgol Gynradd Pillgwenlli yn creu lleoedd ysgol ychwanegol mewn ardal 

â galw uchel;  

 Bydd mwy o gyfleoedd i blant ddysgu iaith arall;  

 Mae’r cynnig yn cynnig cyfle i dyfu dros nifer o flynyddoedd.  

 

  

26

31

15

1

A ydych yn cefnogi’r cynnig?

Ydw Nac Ydw Yn rhannol Dim ateb
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Roedd 15 o ymatebwyr (21%) yn cefnogi’r cynnig yn rhannol, ac wedi cynnig amrywiaeth o 

resymau i gefnogi’r safbwynt hwn:  

Sylwadau / Cwestiwn  Nifer o 
Sylwadau 

Tebyg  

Ymateb y Cyngor 

Gyda’r cynnig i gynyddu nifer y lleoedd 
cynradd Cymraeg yn cael ei gefnogi, 
pam bod y Cyngor yn cynnig newid 
dalgylchoedd ysgolion cynradd 
Cymraeg?  

5 Nid yw’n bosibl agor ysgol gynradd Gymraeg 
heb newid y dalgylchoedd presennol, 
oherwydd fel arall ni fyddai gan yr ysgol 
newydd ddalgylch.  Gan fod dinas Casnewydd 
yn fach, dim ond hyn a hyn o dir sydd ar gael i 
adeiladu ysgolion newydd.  Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd yn gwneud ei orau i rannu’r 
dalgylchoedd yn gyfartal ar hyd a lled 
Casnewydd gan ystyried faint o dai a 
disgyblion sydd ym mhob ardal yn erbyn nifer 
y lleoedd sydd ar gael ym mhob ysgol.  
Gall rhieni a effeithir gan y dalgylchoedd 
newydd ddal gwneud cais i’w hysgol ddewis. 
Pan fo mwy o alw na lleoedd ar gyfer ysgol 
defnyddir meini prawf gordanysgrifio’r Cyngor 
i bennu blaenoriaeth.  Rhydd hyn fwy o 
flaenoriaeth i blant y mae eu brodyr / 
chwiorydd eisoes yn mynychu’r ysgol ddewis.  

Gyda’r twf arfaethedig i ddarpariaeth 
Gymraeg yn cael ei gefnogi, pam bod 
Ysgol Gynradd Pillgwenlli wedi’i dewis 
fel y lleoliad parhaol yn hytrach na’r 
ysgol newydd yn Whiteheads?  
 

4 Dim ond ychydig o dir addas sydd ar gael yng 
Nghasnewydd i gael adeilad ysgol newydd.  
Ochr yn ochr â hyn, mae Rhaglen Ysgolion yr 
21ain Ganrif y Cyngor yn cynnwys ymrwymiad 
i ehangu Ysgol Gynradd Pillgwenlli, ac nid yw 
hyn yn bosibl ar y safle presennol.  
 
Bydd yr ysgol newydd yn Whiteheads yn 
golygu y bydd Ysgol Gynradd Pillgwenlli yn 
gallu symud i safle mwy i gefnogi’r twf 
gofynnol.  O ganlyniad, gyda’r adeilad 
presennol yn wag bydd yn rhoi’r cyfle i’r ysgol 
Gymraeg newydd gael ei chreu mewn ased 
sydd eisoes yn berchen i’r Gwasanaeth 
Addysg, gan leihau’r costau gwariant cyfalaf.  
 
Bydd y lleoliad arfaethedig hwn hefyd yn ateb 
y galw am leoedd Cymraeg yng nghanol a 
gorllewin y ddinas.  

Gyda’r twf arfaethedig i ddarpariaeth 
Gymraeg yn cael ei gefnogi, pam bod yr 
ysgol egin yn cael ei lleoli yng 
Nghaerllion?  

2 Ystyriwyd nifer o ddewisiadau amgen ar gyfer 
lleoliad yr ysgol egin cyn pennu safle gwag 
adeilad babanod Lodge Hill Caerllion fel y 
safle mwyaf addas.  
 
Yn bennaf, mae hwn yn cynnig y cyfle i 
ddefnyddio adeilad ysgol gwag yn hytrach na 
defnyddio llety dros dro.  Hefyd, gallai lleoli’r 
ysgol egin yma helpu i hyrwyddo addysg 
Gymraeg mewn ardal lle nad oes llawer yn 
dewis lle mewn ysgol Gymraeg.  
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Gallai’r diffyg galw am leoedd Cymraeg 
gael effaith negyddol ar ysgolion eraill 
ledled y ddinas.  

2 Ar hyn o bryd mae tair ysgol gynradd Gymraeg 
yng Nghasnewydd ac maen nhw bron yn 
llawn. Mae Llywodraeth Cymru’n ymrwymedig 
i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg ledled 
Cymru, a bydd pedwaredd ysgol Gymraeg yng 
Nghasnewydd yn allweddol o ran cefnogi hyn. 
Bydd agor yr ysgol newydd hon yng 
Ngorllewin y Ddinas yn sicrhau bod addysg 
Gymraeg ar gael yn lleol i fwy o deuluoedd. Ar 
hyn o bryd mae 5% o ddisgyblion yng 
Nghasnewydd yn cael addysg gynradd 
Gymraeg. Mewn arolwg diweddar o rieni, 
dywedodd 16% o ymatebwyr yr hoffent i’w 
plentyn fynychu ysgol gynradd Gymraeg. 

Mae safle arfaethedig yr ysgol newydd 
ar ddatblygiad Whiteheads yn rhy bell o’r 
adeilad Ysgol Gynradd Pillgwenlli 
presennol.  

2 Mae’r safle ysgol newydd arfaethedig wedi’i 
leoli oddi ar Mendalgief Road, tua hanner 
milltir o’r adeilad ysgol gynradd Pillgwenlli 
presennol.  Mae ffiniau pellaf y dalgylch 
ychydig dros filltir o’r safle ysgol arfaethedig.  

Sut fydd yr ysgol newydd yn cael ei 
hariannu gan fod rhai ysgolion eisoes yn 
cael trafferthion ariannol?  

2 Mae’r cyllid cyfalaf sy’n ofynnol i sefydlu’r 
ysgol gynradd Gymraeg newydd yn cael ei 
ddarparu gan Lywodraeth Cymru, trwy Grant 
Cyfalaf Cymraeg penodol.  Nid yw’r cyllid hwn 
ond ar gael i gefnogi ehangiad addysg 
Gymraeg.  
 
O ran costau rhedeg, mae’r Cyngor wedi 
neilltuo’r cyllid sydd ei angen i alluogi’r ysgol 
newydd i gael ei sefydlu ac adlewyrchir hyn 
yng Nghynllun Ariannol Tymor Canol y 
Cyngor.  Cymerir y cyllid hwn o’r Gyllideb 
Ysgolion Unigol gyffredinol ar gyfer ysgolion 
Casnewydd.  

 
Yn olaf, nododd 31 o’r 73 o ymatebwyr (42%) nad oeddent yn cefnogi’r cynnig gan godi nifer 

o bwyntiau i gefnogi eu safbwyntiau:   

Sylwadau / Cwestiwn  Nifer o 
Sylwadau 

Tebyg  

Ymateb y Cyngor 

Pam bod y cyllid hwn yn cael ei 
ddefnyddio ar ysgol gynradd Gymraeg 
newydd ac nid ar ysgolion sydd eisoes 
yn bodoli yng Nghasnewydd?  

8 Mae’r cyllid sydd ei angen i sefydlu’r ysgol 
gynradd Gymraeg newydd yn cael ei 
ddarparu gan Lywodraeth Cymru, drwy 
Grant Cyfalaf sy’n benodol i addysg 
Gymraeg. Nid yw’r cyllid hwn ond ar gael i 
gefnogi ehangiad addysg Gymraeg. 

Oes angen Ysgol Gynradd Gymraeg 
arall ar Gasnewydd oherwydd nid yw’n 
ymddangos fel pe bai galw mawr am 
addysg Gymraeg?  

5 Ar hyn o bryd mae tair ysgol gynradd 
Gymraeg yng Nghasnewydd ac maen nhw 
bron yn llawn.  Mae Llywodraeth Cymru’n 
ymrwymedig i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg ledled Cymru, a bydd pedwaredd 
ysgol Gymraeg yn allweddol o ran cefnogi 
hyn. 
Bydd agor ysgol newydd yng Ngorllewin y 
Ddinas yn sicrhau bod addysg Gymraeg ar 
gael yn lleol i fwy o deuluoedd. Ar hyn o bryd 
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mae 5% o ddisgyblion yn cael addysg 
gynradd Gymraeg. Mewn arolwg diweddar o 
rieni, dywedodd 16% o ymatebwyr yr hoffent 
i’w plentyn fynd i ysgol gynradd Gymraeg. 

Mae safle arfaethedig yr ysgol newydd 
ar ddatblygiad Whiteheads yn eithaf pell 
o’r adeilad ysgol gynradd Pillgwenlli 
presennol, a bydd yn rhy bell i blant 
gerdded.   

5 Mae’r safle ysgol newydd arfaethedig wedi’i 
leoli oddi ar Mendalgief Road, tua hanner 
milltir o’r adeilad ysgol gynradd Pillgwenlli 
presennol.  Mae ffiniau pellaf y dalgylch 
ychydig dros filltir o’r safle ysgol arfaethedig.  

Mae Mendalgief Road yn brysur iawn ac 
nid yw’n ddiogel i groesi gyda phlant.  

3 Fel rhan o’r cynnig hwn, bydd swyddogion o’r 
Gwasanaeth Addysg a Gwasanaethau’r 
Ddinas yn ystyried mesurau priodol i sicrhau 
bod Mendalgief Road yn ddiogel i gerddwyr 
ei chroesi. 

Pam na all Ysgol Gynradd Pillgwenlli 
aros fel y mae hi, a’r ysgol Gymraeg gael 
ei hagor ar safle Whiteheads?   

2 Dim ond ychydig o dir addas sydd ar gael yng 
Nghasnewydd i gael adeilad ysgol newydd.  
Ochr yn ochr â hyn, mae Rhaglen Ysgolion 
yr 21ain Ganrif y Cyngor yn cynnwys 
ymrwymiad i ehangu Ysgol Gynradd 
Pillgwenlli, ac nid yw hyn yn bosibl ar y safle 
presennol.  
 
Bydd yr ysgol newydd yn Whiteheads yn 
golygu y bydd Ysgol Gynradd Pillgwenlli yn 
gallu symud i safle mwy i gefnogi’r twf 
gofynnol.  O ganlyniad, bydd yr adeilad 
presennol yn wag ac yn rhoi’r cyfle i’r ysgol 
Gymraeg newydd gael ei sefydlu mewn ased 
sydd eisoes yn berchen i’r Gwasanaeth 
Addysg, gan leihau’r costau gwariant cyfalaf.  

Pam bod y Cyngor yn cynnig newid 
dalgylchoedd yr ysgolion cynradd 
Cymraeg fel rhan o’r cynnig hwn?  

1 Nid yw’n bosibl agor pedwaredd ysgol 
gynradd Gymraeg heb newid y dalgylchoedd 
presennol.  Gan fod dinas Casnewydd yn 
fach, dim ond hyn a hyn o dir sydd ar gael i 
adeiladu ysgolion newydd.  Mae Cyngor 
Dinas Casnewydd yn gwneud ei orau i 
rannu’r dalgylchoedd yn gyfartal ledled 
Casnewydd gan ystyried faint o dai / 
disgyblion sydd ym mhob ardal yn erbyn faint 
o leoedd sydd ar gael ym mhob ysgol.  
 
Gall rhieni a effeithir gan y dalgylchoedd 
newydd ddal gwneud cais i’w hysgol ddewis. 
Pan fo mwy o alw na lleoedd ar gyfer ysgol 
defnyddir meini prawf gordanysgrifio’r 
Cyngor i bennu blaenoriaeth.  Rhydd hyn fwy 
o flaenoriaeth i blant y mae eu brodyr / 
chwiorydd eisoes yn mynychu’r ysgol 
ddewis.  
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Cwestiwn 2 – A ydych yn credu y bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar 

gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg? 

  

Nododd 35 o’r 73 o ymatebwyr (48%) eu bod yn credu y byddai’r cynnig yn cael effaith 
gadarnhaol ar y defnydd o’r iaith Gymraeg, gyda sylwadau ychwanegol yn cynnwys:  

 Byddai swyddi ychwanegol yn cael eu creu yn y sectorau Cymraeg a Saesneg, a;   

 Byddai’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc ddefnyddio iaith ychwanegol.  

Fodd bynnag, nododd 13 o’r ymatebwyr (18%) eu bod yn credu y byddai’r cynnig yn cael 

effaith negyddol ar y defnydd o’r iaith Gymraeg, gan roi’r sylwadau canlynol i gefnogi hyn:  

Sylwadau / Cwestiwn  Nifer o 
Sylwadau 

Tebyg  

Ymateb y Cyngor 

Nid yw Casnewydd yn ardal â nifer o 
siaradwyr Cymraeg ac nid yw’n debygol 
o fod yn y dyfodol ac o ganlyniad nid oes 
galw mawr am addysg Gymraeg yn yr 
ardal hon.  

3 Ar hyn o bryd mae tair ysgol gynradd 
Gymraeg yng Nghasnewydd ac maen nhw 
bron yn llawn.  Mae Llywodraeth Cymru’n 
ymrwymedig i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg ledled Cymru, a bydd pedwaredd 
ysgol Gymraeg yng Nghasnewydd yn 
allweddol o ran cefnogi hyn. Bydd agor yr 
ysgol newydd hon yng Ngorllewin y Ddinas 
yn sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael yn 
lleol i fwy o deuluoedd. Ar hyn o bryd mae 
5% o ddisgyblion yng Nghasnewydd yn cael 
addysg gynradd Gymraeg. Mewn arolwg 
diweddar o rieni, dywedodd 16% o 
ymatebwyr yr hoffent i’w plentyn fynd i ysgol 
gynradd Gymraeg. 

  

35

13

23

2

A ydych chi'n credu y bydd y cynnig yn cael effaith 
gadarnhaol ynteu negyddol ar gyfleoedd i ddefnyddio'r 

Gymraeg?

Cadarnhaol Negyddol Dim effaith Dim ateb
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Dylai’r ysgol newydd gael ei sefydlu 
mewn lleoliad mwy priodol.  

3 Dim ond ychydig o dir addas sydd ar gael yng 
Nghasnewydd i gael adeilad ysgol newydd.  
Ochr yn ochr â hyn, mae Rhaglen Ysgolion 
yr 21ain Ganrif y Cyngor yn cynnwys 
ymrwymiad i ehangu Ysgol Gynradd 
Pillgwenlli, ac nid yw hyn yn bosibl ar y safle 
presennol.  
 
Bydd yr ysgol newydd yn Whiteheads yn 
golygu y bydd Ysgol Gynradd Pillgwenlli yn 
gallu symud i safle mwy i gefnogi’r twf 
gofynnol.  O ganlyniad, bydd yr adeilad 
presennol yn wag ac yn rhoi’r cyfle i’r ysgol 
Gymraeg newydd gael ei sefydlu mewn ased 
sydd eisoes yn berchen i’r Gwasanaeth 
Addysg, gan leihau’r costau gwariant cyfalaf.  
 
Bydd agor ysgol newydd yn ardal Pillgwenlli 
hefyd yn sicrhau bod addysg Gymraeg ar 
gael yn lleol i fwy o deuluoedd ac yn cefnogi’r 
galw am leoedd Cymraeg yng nghanol a 
gorllewin y ddinas.  

Bydd teuluoedd yn amharod i ddewis yr 
ysgol egin o ystyried ei lleoliad.  

1 Cafodd nifer o ddewisiadau amgen eu 
hystyried ar gyfer lleoliad yr ysgol egin cyn 
pennu safle gwag adeilad babanod Lodge 
Hill Caerllion fel y safle mwyaf addas.  Yn 
bennaf, mae hwn yn rhoi’r cyfle i ddefnyddio 
adeilad ysgol gwag yn hytrach na defnyddio 
llety dros dro.  Hefyd, gallai lleoli’r ysgol egin 
yma helpu i hyrwyddo addysg Gymraeg 
mewn ardal lle nad oes llawer o alw amdani.   

Bydd y newid arfaethedig i 
ddalgylchoedd yn effeithio ar deuluoedd, 
yn benodol mewn perthynas â brodyr / 
chwiorydd yn cael eu gorfodi i fynychu 
gwahanol ysgolion a chymhwyster o ran 
trafnidiaeth o’r cartref i’r ysgol.  

1 Nid oes sicrwydd y ceir lle mewn ysgol 
ddewis, hyd yn oed os taw hi yw ysgol y 
dalgylch. Os caiff y cynnig hwn ei 
gymeradwyo, caiff ceisiadau am leoedd o fis 
Medi 2020 ymlaen eu hystyried yn erbyn y 
dalgylchoedd diwygiedig.  Gall rhieni a 
effeithir gan y dalgylchoedd newydd ddal 
gwneud cais i’w hysgol ddewis. Pan fo mwy 
o alw na lleoedd ar gyfer ysgol defnyddir 
meini prawf gordanysgrifio’r Cyngor i bennu 
blaenoriaeth.  Rhydd hyn fwy o flaenoriaeth i 
blant y mae eu brodyr / chwiorydd eisoes yn 
mynychu’r ysgol ddewis.  Er bod polisi 
Trafnidiaeth o’r Cartref i’r Ysgol y Cyngor yn 
seiliedig ar ddisgyblion yn ateb y meini prawf 
pellter o’r dalgylch neu’r ysgol agosaf sydd ar 
gael, mae posibiliad y gallai disgyblion nad 
ydynt yn gymwys ymgeisio am sedd 
gonsesiynol.  Fodd bynnag codir ffi ar rieni 
am hyn.  
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Nododd 23 ymatebwr arall (31%) eu bod yn credu na fyddai’r cynnig yn cael unrhyw effaith ar 

y defnydd o’r iaith Gymraeg, gan gynnig y sylwadau canlynol:  

Sylwadau / Cwestiwn  Nifer o 
Sylwadau 

Tebyg  

Ymateb y Cyngor 

Nid oes galw mawr ymysg rhieni i’w 
plant siarad Cymraeg, ac nid oes galw 
am staff sy’n siarad Cymraeg gan 
gyflogwyr.  

5 Fe wnaeth Llywodraeth Cymru gymeradwyo 
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 
(CSCA) Casnewydd yn 2018.   Mae hyn yn 
cynnwys ymrwymiad i ehangu darpariaeth 
gynradd ledled y ddinas er mwyn i’r gyfran o 
ddisgyblion saith oed a addysgir drwy 
gyfrwng y Gymraeg gynyddu o 3.9% i 5% 
erbyn 2022/23.  Bydd y cynnig yn helpu ac 
yn cefnogi siarter Llywodraeth Cymru o 
gyflawni 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg 
ledled Cymru erbyn 2050.  

 
Cwestiwn 3 - A ydych yn credu y bydd y cynnig yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 

Saesneg?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyda’i gilydd, dywedodd 54 o’r 73 o ymatebwyr (74%) eu bod yn credu na fyddai’r cynnig yn 

trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.  Rhoddwyd sylwadau ychwanegol fel a ganlyn:  

Sylwadau / Cwestiwn  Nifer o 
Sylwadau 

Tebyg  

Ymateb y Cyngor 

Mae’r cynnig yn debygol o drin y 
Gymraeg yn fwy ffafriol na’r Saesneg a 
gellid dweud bod y cynnig yn dangos 
agwedd wahaniaethol tuag at ysgolion 
Saesneg.   

1 Mae’r Cyngor yn ceisio trin y sectorau 
Cymraeg a’r Saesneg mor gyfartal â phosibl.  
Ar hyn o bryd mae nifer o brojectau sy’n 
mynd rhagddynt yn canolbwyntio ar wella 
adeiladau ysgol ar draws y ddau sector.  

  

54

17

2

A ydych chi'n credu y bydd y cynnig yn trin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg?

Nac Ydw Ydw Dim ateb
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Bydd sefydlu’r ysgol gynradd newydd yn 
agos at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn 
helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o 
addysg Gymraeg ac yn rhoi mwy o 
ddewis i rieni.   

1 Bydd agor ysgol newydd ym Mhilgwenlli yn 
sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael yn lleol 
i fwy o deuluoedd ac mae hefyd yn cefnogi’r 
galw am leoedd Cymraeg yng nghanol a 
gorllewin y ddinas.  

 
Fodd bynnag, dywedodd 17 o ymatebwyr (23%) eu bod yn credu y byddai’r cynnig yn trin y 

Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, gan gynnig y sylwadau canlynol i gefnogi’r safbwynt 

hwn:  

Sylwadau / Cwestiwn  Nifer o 
Sylwadau 

Tebyg  

Ymateb y Cyngor 

Siom yw darganfod mai adeilad ysgol 
presennol yw’r lleoliad parhaol yn 
hytrach nag adeilad ysgol newydd.  
 
 

5 Dim ond ychydig o dir addas sydd ar gael yng 
Nghasnewydd i gael adeilad ysgol newydd.  
Ochr yn ochr â hyn, mae Rhaglen Ysgolion 
yr 21ain Ganrif y Cyngor yn cynnwys 
ymrwymiad i ehangu Ysgol Gynradd 
Pillgwenlli, ac nid yw hyn yn bosibl ar y safle 
presennol.  
 
Bydd yr ysgol newydd yn Whiteheads yn 
golygu y bydd Ysgol Gynradd Pillgwenlli yn 
gallu symud i safle mwy i gefnogi’r twf 
gofynnol.  O ganlyniad, bydd yr adeilad 
presennol yn wag ac yn rhoi’r cyfle i’r ysgol 
Gymraeg newydd gael ei sefydlu mewn ased 
sydd eisoes yn berchen i’r Gwasanaeth 
Addysg, gan leihau’r costau gwariant cyfalaf.  
 
Bydd agor ysgol newydd yn ardal Pillgwenlli 
hefyd yn sicrhau bod addysg Gymraeg ar 
gael yn lleol i fwy o deuluoedd ac yn cefnogi’r 
galw am leoedd Cymraeg yng nghanol a 
gorllewin y ddinas.  

Mae’r dalgylchoedd arfaethedig yn 
golygu y bydd rhai plant sy’n dewis 
addysg Gymraeg dal ddim yn gallu 
cerdded i ysgol leol.  

1 Mae’r dalgylchoedd arfaethedig wedi’u 
pennu i ystyried nifer yr eiddo ym mhob ardal 
yn erbyn nifer y lleoedd sydd ar gael ym 
mhob ysgol.  
 
Mae polisi Trafnidiaeth o’r Cartref i’r Ysgol y 
Cyngor wedi’i ddylunio i gefnogi mynediad i 
ysgolion, a bydd unrhyw blentyn sy’n byw 
dwy filltir neu fwy o’u dalgylch neu ysgol 
agosaf sydd ar gael yn gymwys am y 
cymorth hwn.  
 
Bydd sefydlu ysgol newydd mewn lleoliad 
newydd yn golygu y bydd mwy o blant yn 
cael y cyfle i fynychu ysgol o fewn pellter 
cerdded i’w cartref.  
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Gallai’r dalgylchoedd arfaethedig gael 
effaith ar deuluoedd y mae eu plant hŷn 
eisoes wedi dechrau yn yr ysgol.    

1 Nid oes sicrwydd y ceir lle mewn ysgol 
ddewis, hyd yn oed os taw hi yw ysgol y 
dalgylch. Os caiff y cynnig hwn ei 
gymeradwyo, caiff ceisiadau am leoedd o fis 
Medi 2020 ymlaen eu hystyried yn erbyn y 
dalgylchoedd diwygiedig.  
 
Gall rhieni a effeithir gan y dalgylchoedd 
newydd ddal gwneud cais i’w hysgol ddewis. 
Pan fo mwy o alw na lleoedd ar gyfer ysgol 
defnyddir meini prawf gordanysgrifio’r 
Cyngor i bennu blaenoriaeth.  Rhydd hyn fwy 
o flaenoriaeth i blant y mae eu brodyr / 
chwiorydd eisoes yn mynychu’r ysgol 
ddewis.  

Mae pobl yn dechrau gwylltio o ran y 
ffordd y mae’r iaith Gymraeg yn cael ei 
gwthio yn gyson.  

1 Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i hyrwyddo 
mynediad i addysg Gymraeg i gyd-fynd â 
siarter Llywodraeth Cymru o gyflawni 1 
miliwn o siaradwyr Cymraeg ledled Cymru 
erbyn 2050.  O ganlyniad, mae rhieni yn gallu 
dewis anfon eu plant i ysgolion Cymraeg neu 
Saesneg.  

 
Fel y nodwyd yn flaenorol, derbyniwyd un ymateb pellach gan riant dros e-bost.  Roedd yr e-

bost hwn yn nodi pryderon mewn perthynas â’r dalgylchoedd arfaethedig, yn benodol mewn 

perthynas â brodyr / chwiorydd yn gorfod mynychu gwahanol ysgolion o bosibl a’r goblygiadau 

cysylltiedig o ran bod yn gymwys am drafnidiaeth o’r cartref i’r ysgol.  Roedd yr ymateb hefyd 

yn nodi y gallai’r ysgol newydd fod yn aflwyddiannus oherwydd gallai teuluoedd sy’n byw yn 

ardal Pillgwenlli fod yn amharod i deithio i’r safle dros dro yng Nghaerllion.   

I ymateb, ac fel y nodwyd yn flaenorol, nid yw’n bosibl agor pedwaredd ysgol gynradd 

Gymraeg heb newid y dalgylchoedd presennol, oherwydd fel arall ni fyddai gan yr ysgol 

newydd ddalgylch.  Gall rhieni a effeithir gan y dalgylchoedd newydd ddal gwneud cais i’w 

hysgol ddewis. Pan fo mwy o alw na lleoedd ar gyfer ysgol defnyddir meini prawf 

gordanysgrifio’r Cyngor i bennu blaenoriaeth.  Rhydd hyn fwy o flaenoriaeth i blant y mae eu 

brodyr / chwiorydd eisoes yn mynychu’r ysgol ddewis.  Mae polisi Trafnidiaeth o’r Cartref i’r 

Ysgol y Cyngor wedi’i ddylunio i gefnogi mynediad i ysgolion, a bydd unrhyw blentyn sy’n byw 

dwy filltir neu fwy o’u dalgylch neu ysgol agosaf sydd ar gael yn gymwys am y cymorth hwn.  

Bydd unrhyw blentyn sy’n elwa o’r cynnig hwn ar hyn o bryd yn parhau i wneud hynny ar ôl i’r 

cynnig hwn gael ei roi ar waith.   

Cyfeirir at ymateb Estyn yn yr adran ganlynol.   

 
Ymateb Estyn  
Mae’r ymateb llawn gan Estyn yn Atodiad B yr adroddiad hwn.  Fodd bynnag, yn gryno, mae’r 
ymateb yn nodi y dylai’r cynnig:  

 Gyd-fynd ag amcan Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050 drwy gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg mewn addysg yng Nghasnewydd;  

 Gyd-fynd ag amcanion Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg y Cyngor, a;  

 Ymdrin â’r angen i ddarparu mwy o leoedd Saesneg mewn modd rhesymol drwy 
symud Ysgol Gynradd Pillgwenlli i adeilad newydd.   
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I gasglu, mae’r ymateb yn nodi bod y Cyngor wedi rhoi ystyriaeth briodol i’r ystod o 
ddewisiadau cyn parhau â’r cynnig, a bydd y cynnig yn arwain at y safonau addysg presennol 
yn cael eu cynnal o leiaf.  

 

Fersiwn Crynodeb Pob Dydd – Plant a Phobl Ifanc 
Hefyd cafodd Fersiwn Crynodeb Pob Dydd o’r brif ddogfen ymgynghori ei pharatoi a’i 

chyhoeddi, ar gyfer plant a phobl ifanc yn bennaf.   Roedd y fersiwn gryno hon ar gael ar gais 

o’r Orsaf Wybodaeth a’r Ganolfan Ddinesig.  Cafodd copïau hefyd eu rhannu â Chyngor 

Ieuenctid Casnewydd a oedd o ganlyniad yn gallu hyrwyddo’r cynnig yng Ngŵyl Maendy a’r 

Sblash Mawr.  

 

Llais y Dysgwr 
Roedd y Cyngor yn awyddus i gael safbwyntiau’r dysgwyr, a chafodd hyn ei hwyluso gan 

aelodau’r Gwasanaeth Addysg a fynychodd gyfres o gyfarfodydd ymgynghori gyda grwpiau o 

ddisgyblion sy’n mynychu’r ysgolion a effeithir.  Mae’r prif bwyntiau a chwestiynau a godwyd 

yn ystod y sesiynau hyn wedi’u nodi ar y tudalennau canlynol:  

 
Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion  

Cwestiwn / Sylwadau  Ymateb y Cyngor 

Mae adegau casglu a gollwng ysgolion eisoes yn 
brysur a bydd yr ysgol egin newydd yn ychwanegu 
at y broblem hon.  Yw hyn wedi’i ystyried?     

Bydd yr ysgol egin ond yn cael ei defnyddio am 
ddwy flynedd academaidd ac ar y mwyaf yn dal 
uchafswm o 60 o ddisgyblion llawn amser, yn 
ogystal â 60 disgybl llawn amser, a 48 disgybl 
meithrin yn mynychu sesiwn bore neu brynhawn.  
Mae’r adeilad arfaethedig yn eithaf pell o’ch ysgol 
chi a bydd ardal gasglu / gollwng ar wahân ar ei 
gyfer felly ni ddylai amharu rhyw lawer.  

Fydd angen i’r ysgol egin ddefnyddio ein cae? Bydd o bosibl, gan mai dim ond hyn a hyn o le 
awyr agored sydd ar gael ar gyfer yr ysgol egin.  
Caiff hyn ei drafod rhwng y ddau Bennaeth a fydd 
yn sicrhau nad yw’r ddwy ysgol yn defnyddio’r 
cyfleusterau hyn ar yr un pryd.  

Pa liw fydd y wisg ysgol?   Pennaeth yr ysgol newydd fydd yn penderfynu ar 
hyn, ond bydd eisiau sicrhau nad yw’n gwrthdaro 
ag ysgolion lleol eraill.  

Beth fydd yn digwydd i’r adeilad ar ôl i’r ysgol egin 
symud allan?  

Bydd y Gwasanaeth Addysg yn edrych ar 
ddefnydd parhaol arall ar gyfer yr adeilad.  

Oes posibiliad y gallai’r ysgol aros yn hen adeilad 
yr ysgol fabanod yn barhaol?  

Na, nid yw’r adeilad gwag yn ddigon mawr i 
gynnal yr ysgol newydd yn barhaol.  

Fydd plant yn gadael ein hysgol ni i fynd i’r ysgol 
newydd?  

Bydd yr ysgol newydd ond ar gael i blant yn y 
dosbarth meithrin a derbyn yn y lle cyntaf ac felly 
mae hyn yn annhebygol.  Fodd bynnag, efallai 
bydd plant sy’n byw yng Nghaerllion ac sy’n 
dechrau yn yr ysgol yn dewis mynd i’r ysgol 
newydd yn hytrach nag Ysgol Gynradd Lodge Hill 
Caerllion neu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 
Nghymru Charles Williams Church.  
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Ysgol Gynradd Pillgwenlli 

Cwestiynau / Sylwadau  Ymateb y Cyngor 

Faint o blant fydd yn ein hysgol ni pan fydd yn 
symud a faint o blant fydd ym mhob dosbarth?   

Bydd yr adeilad newydd yn gallu dal 762 o 
ddisgyblion, sef 94 yn fwy nag ar hyn o bryd.  
Bydd hyd at 30 o blant ym mhob dosbarth, er 
bydd yr ystafelloedd dosbarth yn fwy na’r rheiny 
yn yr ysgol bresennol.  

Fydd amseroedd dechrau a gorffen yr ysgol yn 
newid?  

Nid o angenrheidrwydd, ond y Pennaeth a’r 
llywodraethwyr fydd yn penderfynu ar hyn.  

Fydd y wisg ysgol yn newid?  Nid o angenrheidrwydd, ond y Pennaeth a’r 
llywodraethwyr fydd yn penderfynu ar hyn.  

Pa gyfleusterau fydd yn yr ysgol newydd?  Fydd 
pwll nofio, ystafelloedd gemau, llyfrgell, ystafell gelf 
ac ystafell gerddoriaeth?  

Yn anffodus, ni fydd pwll nofio yn yr ysgol 
newydd.  Fodd bynnag, bydd llawer o fannau 
hyblyg, a bydd yr ysgol yn helpu i benderfynu ar 
gyfer beth fydd y rhain yn cael eu defnyddio.  

Pa gyfleusterau awyr agored fydd gennym?  Darperir cae chwarae, ac rydym yn ystyried p’un 
a fydd hwn yn gae artiffisial y gellir ei ddefnyddio 
drwy gydol y flwyddyn ai peidio.  Bydd yno hefyd 
ardal chwarae caled ac ardal natur.  

Mae’n beth da bod yr adeilad hwn yn cael ei 
ddefnyddio ar gyfer ysgol arall ac y bydd mwy o 
blant yn gallu mynd i ysgol Gymraeg.   

Ychydig iawn o adeiladau sbâr sy’n perthyn i’r 
Cyngor, felly rydym yn lwcus bod Ysgol Gynradd 
Pillgwenlli mewn cyflwr da a’i bod yn gallu cael ei 
defnyddio ar gyfer yr ysgol newydd.  Bydd cael 
ysgol Gymraeg ac ysgol Saesneg ym Mhilgwenlli 
yn rhoi mwy o ddewis i rieni wrth ddewis ysgol i’w 
plant.  

Bydd yr ysgol newydd yn agosach at fy nhŷ.   Bydd, bydd rhai teuluoedd yn teithio llai i’r ysgol.  

Mae cael dosbarth ychwanegol i blant ag 
anghenion dysgu ychwanegol yn syniad da.   

Mae angen help ychwanegol ar rai plant gyda’u 
dysgu a chynigir cael dosbarth ychwanegol ar 
gyfer hyn.  

 
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed 

Cwestiynau / Sylwadau  Ymateb y Cyngor 

Faint o blant fydd yn gallu mynychu’r ysgol gynradd 
Gymraeg newydd?  

Ar ôl i’r ysgol symud i’w safle parhaol ac ar ôl iddi 
dyfu’n llawn, bydd yn gallu dal 478 o ddisgyblion.  

Beth fydd yn digwydd pe bai’r ysgol newydd yn dod 
yn llawn?   

Yn y tymor hir, gallai 5ed ysgol gynradd Gymraeg 
yng Nghasnewydd fod yn bosibiliad ond nid ydym 
yn disgwyl hyn am beth amser.  

Ble fydd yr ysgol egin wedi’i lleoli a pha mor bell yw 
hyn o’r safle parhaol ym Mhilgwenlli?  

Bydd yr ysgol egin wedi’i lleoli yng Nghaerllion, ar 
safle gwag ysgol fabanod Lodge Hill.  Mae hyn 
tua 5.7 milltir o’r safle parhaol ym Mhilgwenlli.  

Am ba mor hir fydd yr ysgol egin ar agor? Y bwriad yw i’r ysgol egin fod ar agor am ddwy 
flynedd yn unig.  Fodd bynnag, mae’r adeilad yn 
ddigon mawr i gael yr ysgol am drydedd flwyddyn 
os oes angen.  

Fydd plant sy’n byw ym Mhilgwenlli yn cael 
trafnidiaeth am ddim i’r ysgol egin?  

Bydd, mae’n debygol y bydd plant sy’n byw ym 
Mhillgwenlly sy’n ymgeisio am le yn y dosabrth 
derbyn yn yr ysgol egin yn cael trafnidiaeth am 
ddim o’r cartref i’r ysgol.  

Oes digon o le yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed i’r 
plant a fydd yn mynd i’r ysgol newydd?   

Mae Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn gallu dal 
uchafswm o 900 o ddisgyblion, ac felly mae’r 
Cyngor yn ystyried cael darpariaeth uwchradd 
tymor hirach.  Ni fydd hyn yn cael effaith tan fis 
Medi 2027 ar y cynharaf.  
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Pam bod Pillgwenlli wedi’i dewis fel y lleoliad 
parhaol ar gyfer yr ysgol newydd?  

Bydd agor ysgol newydd ym Mhilgwenlli yn 
sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael yn lleol i fwy 
o deuluoedd ac mae hefyd yn cefnogi’r galw am 
leoedd Cymraeg yng nghanol a gorllewin y 
ddinas.  

A fydd cynyddu darpariaeth  Gymraeg yn golygu 
llai o ddarpariaeth Saesneg yn y pen draw? 

Mae poblogaeth Casnewydd yn tyfu ond yn sicr 
mae'n bosibl y gallai’r nifer mewn ysgolion iaith 
Saesneg leihau dros amser os bydd nifer y 
disgyblion mewn addysg Gymraeg yn cynyddu. 
Mae nifer o’n hysgolion cynradd yn llawn ac felly 
rydym yn credu y bydd y cynnig hwn yn rhoi mwy 
o ddewis i deuluoedd.  

Beth fydd yr effaith ar staff Ysgol Gynradd 
Pillgwenlli pan fyddant yn symud i’r adeilad 
newydd? 

Ni fydd unrhyw effaith ar staff.  Yn wir, gan y bydd 
yr adeilad newydd yn fwy na’r ysgol bresennol, 
gallai fod angen mwy o staff.  

Ydych chi’n credu y gwnaiff y Cyngor byth agor 
ysgol arbennig Gymraeg?  

Fel rhan o’r cynnig, bydd Canolfan Adnoddau 
Dysgu Cymraeg gyntaf Casnewydd yn cael ei 
sefydlu.  Bydd darpariaeth ar gyfer plant ag 
anghenion dysgu ychwanegol yn parhau i gael ei 
fonitro gan y Gwasanaeth Addysg.  

 
Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 

Cwestiynau / Sylwadau  Ymateb y Cyngor 

Beth fydd yn digwydd i’n hysgol pan fydd yr ysgol 
newydd yn agor?  

Ni ddylai gael unrhyw effaith negyddol ar unrhyw 
rai o’r ysgolion cynradd Cymraeg, er bydd rhai 
plant yn debygol o ymgeisio am le yn yr ysgol 
newydd os yw’n agosach i’w cyfeiriad cartref.  

Fydd unrhyw blant sy’n mynd i’r ysgol hon yn cael 
eu gorfodi i symud i’r ysgol newydd?  

Na. Gall plant barhau i fynd i’w hysgol bresennol 
os dyna yw eu dymuniad.  

Beth fydd yn digwydd os na fydd yr ysgol newydd 
yn Whiteheads yn agor yn ôl y cynllun?  

Y bwriad yw i’r ysgol egin fod ar agor am ddwy 
flynedd yn unig.  Fodd bynnag, mae’r adeilad yn 
ddigon mawr i gael yr ysgol am drydedd flwyddyn 
os oes angen.  

Beth yw Canolfan Adnoddau Dysgu?  Dosbarth penodol i blant sydd angen help 
ychwanegol gyda’u dysgu yw Canolfan 
Adnoddau Dysgu.  Mae’r mwyafrif o ysgolion 
cynradd Saesneg eisoes yn cynnal y 
dosbarthiadau hyn. 

Faint fydd e’n ei gostio i agor yr ysgol newydd?  Mae’r Cyngor wedi derbyn grant o £5.8 miliwn 
gan Llywodraeth Cymru i agor yr ysgol newydd.  

Oes digon o le yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed i’r 
plant a fydd yn mynd i’r ysgol newydd?  

Mae Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn gallu dal 
uchafswm o 900 o ddisgyblion, ac felly mae’r 
Cyngor yn ystyried cael darpariaeth uwchradd 
tymor hirach.  Ni fydd hyn yn cael effaith tan fis 
Medi 2027 ar y cynharaf.  

Fydd yr ysgol newydd yn cael unrhyw effaith ar yr 
ysgolion Cymraeg presennol?  

Nid yn fwriadol, ond mae’n debyg y bydd rhai 
plant yn ymgeisio am le yn yr ysgol newydd a 
gallai rhai aelodau o staff hefyd symud swyddi.  

Sut fydd y dosbarthiadau’n cael eu trefnu yn yr 
ysgol Gymraeg newydd?  

Y cynnig yw i’r ysgol weithredu ar sail 
dosbarthiadau oedran penodol.  Yn yr ysgol egin, 
bydd un dosbarth fesul grŵp blwyddyn, er bydd 
hyn yn cynyddu i ddau ddosbarth fesul grŵp 
blwyddyn pan fo’r ysgol yn symud i’r safle 
parhaol.  
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Ydych chi’n meddwl y bydd lleoliad yr ysgol egin yn 
cael effaith ar geisiadau ar gyfer yr ysgol newydd?   

Mae hyn yn bosibiliad.  Hefyd mae’r defnydd o 
addysg Gymraeg gan deuluoedd sy’n byw yng 
Nghaerllion yn isel ar hyn o bryd, ac felly drwy 
agor yr ysgol egin yn yr ardal hon gallai helpu i 
gynyddu hyn. 

Beth yw corff llywodraethu dros dro a beth mae’n 
ei wneud?  

Grŵp o bobl a fydd yn gweithio gyda’i gilydd i 
benodi’r Pennaeth newydd a sicrhau bod yr ysgol 
newydd yn agor yn ôl y cynllun yw’r corff 
llywodraethu dros dro.  

Faint o blant ydych chi’n meddwl fydd mewn 
ysgolion Cymraeg?  

Rydyn ni’n credu erbyn 2026, y bydd hyd at 1000 
o ddisgyblion yn mynd i ysgolion cynradd 
Cymraeg ledled Casnewydd.  

Yw e’n risg agor yr ysgol egin cyn i’r safle parhaol 
gael ei gadarnhau?  

Ydy, mae hyn yn risg ac mae’n rhywbeth y mae’r 
Cyngor yn gweithio’n galed i’w osgoi.  

 
Ysgol Gymraeg Casnewydd 

Cwestiynau / Sylwadau  Ymateb y Cyngor 

Faint o amser fydd e’n cymryd i adeiladu’r ysgol 
newydd yn Whiteheads?  

Bydd y rhaglen adeiladu ysgol newydd yn cymryd 
tua 18 mis.  

Pam na ellir ehangu Ysgol Gynradd Pillgwenlli ar 
ei safle presennol?  

Dim ond hyn a hyn o le awyr agored sydd yn yr 
ysgol i’n galluogi i adeiladu estyniad, ac mae 
eisoes ar ddau lawr felly ni ellir ei gwneud yn 
dalach.  

Sut fydd yr ysgol newydd yn cael ei dylunio a pham 
ydych chi ond yn creu 3 dosbarth fesul grŵp 
blwyddyn?  

Nid ydym wedi cytuno ar y dyluniad eto, ond 
mae’n debygol o fod yn adeilad deulawr.  Mae’r 
tir sydd ar gael yn golygu na allwn adeiladu’r 
ysgol yn fwy na threfniant 3 dosbarth y flwyddyn.  
Mae hyn yn cyd-fynd â’r ysgolion mwyaf sydd 
gennym ar hyn o bryd yng Nghasnewydd.  

Faint fydd e’n ei gostio i adeiladu’r ysgol gynradd 
newydd yn Whiteheads?   

Bydd yr ysgol newydd yn costio tua £12 miliwn i’w 
hadeiladu a’i dodrefnu, ac mae’r arian wedi ei 
neilltuo i dalu am hyn.  

Beth fydd enw’r ysgol gynradd Gymraeg newydd?  Bydd hyn yn cael ei bennu gan y Pennaeth a’r 
corff llywodraethu dros dro ar ôl i’r cynnig gael ei 
gymeradwyo.  

Pa mor bell yw’r ysgol egin o’r lleoliad parhaol?  Bydd yr ysgol egin wedi’i lleoli yng Nghaerllion, ar 
safle gwag Ysgol Fabanod Lodge Hill. Mae hyn 
tua 5.7 milltir o’r safle parhaol ym Mhilgwenlli. 

Oes digon o le yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed i’r 
plant a fydd yn mynd i’r ysgol newydd?  

Mae Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn gallu dal 
uchafswm o 900 o ddisgyblion, ac felly mae’r 
Cyngor yn ystyried cael darpariaeth uwchradd 
tymor hirach.  Ni fydd hyn yn cael effaith tan fis 
Medi 2027 ar y cynharaf.  

Faint o ddisgyblion fydd yn gallu mynd i’r ysgol 
gynradd Gymraeg newydd?  

Ar ôl i’r ysgol symud i’r safle parhaol a’i fod wedi 
tyfu’n llawn, bydd yn gallu dal 478 o ddisgyblion.  

 
  



  
 

19 
 

Ysgol Gymraeg Ifor Hael 

Cwestiynau / Sylwadau  Ymateb y Cyngor 

Pam bod y dalgylch ar gyfer ein hysgol ni yn cael 
ei wneud yn llai?  
 
 

Nid yw’n bosibl agor pedwaredd ysgol gynradd 
Gymraeg heb newid y dalgylchoedd presennol.  
Gan fod dinas Casnewydd yn fach, dim ond hyn 
a hyn o dir sydd ar gael i adeiladu ysgolion 
newydd.  Mae’r cynnig yn rhannu’r dalgylchoedd 
yn gyfartal ledled Casnewydd gan ystyried faint o 
dai / disgyblion sydd ym mhob ardal yn erbyn faint 
o leoedd sydd ar gael ym mhob ysgol.  

Fydd y dalgylch diwygiedig yn golygu y bydd llai o 
blant yn mynd i’n hysgol ni?  

Mae hyn yn bosibl, ond wrth ddynodi’r 
dalgylchoedd newydd rydym wedi ystyried faint o 
dai / disgyblion sydd ym mhob ardal yn erbyn faint 
o leoedd sydd ar gael ym mhob ysgol. Hefyd, 
mae agor yr ysgol newydd fel ysgol egin yn 
golygu y bydd yn tyfu’n raddol ac felly bydd llai o 
effaith ar yr ysgolion presennol.   

Pam cafodd Pillgwenlli ei dewis fel y lleoliad 
parhaol ar gyfer yr ysgol newydd?  

Bydd agor ysgol newydd ym Mhilgwenlli yn 
sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael yn lleol i fwy 
o deuluoedd ac mae hefyd yn cefnogi’r galw am 
leoedd Cymraeg yng nghanol a gorllewin y 
ddinas.  

Pam na all yr ysgol newydd yn Whiteheads fod y 
bedwaredd ysgol gynradd Gymraeg?  

Dim ond ychydig o dir addas sydd ar gael yng 
Nghasnewydd i gael adeilad ysgol newydd.  Ochr 
yn ochr â hyn, mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain 
Ganrif y Cyngor yn cynnwys ymrwymiad i ehangu 
Ysgol Gynradd Pillgwenlli, ac nid yw hyn ar gael 
ar y safle presennol.  Bydd yr ysgol newydd yn 
Whiteheads yn golygu y gall Ysgol Gynradd 
Pillgwenlli symud i safle mwy i gefnogi’r twf 
gofynnol.  O ganlyniad, bydd yr adeilad presennol 
yn wag ac yn rhoi’r cyfle i’r ysgol Gymraeg gael 
ei sefydlu mewn ased sydd eisoes yn berchen i’r 
Gwasanaeth Addysg, gan leihau’r costau 
gwariant cyfalaf.  Bydd y lleoliad arfaethedig 
hefyd yn ateb y galw am leoedd ysgol Cymraeg 
yng nghanol a gorllewin y ddinas.  

Fydd trafnidiaeth o’r cartref i’r ysgol yn cael ei 
darparu i’r plant sy’n mynd i’r ysgol egin?  Beth fydd 
yn digwydd pan fydd yr ysgol yn symud i’r lleoliad 
parhaol?  

Bydd, mae’n debygol y bydd plant sy’n byw ym 
Mhilgwenlli sy’n ymgeisio am le yn y dosbarth 
derbyn yn yr ysgol egin yn cael trafnidiaeth am 
ddim o’r cartref i’r ysgol.   Er na fydd y dalgylch ar 
gyfer yr ysgol newydd yn ymestyn i Gaerllion, 
mae’r ysgol egin yn debygol o ddenu teuluoedd 
yn ardal Caerllion.  Er mwyn cefnogi sefydlu’r 
ysgol newydd, bydd unrhyw ddisgyblion o 
Gaerllion sy’n dewis mynd i’r ysgol egin yn 
gymwys i gael trafnidiaeth am ddim o’r cartref i’r 
ysgol i Bilgwenlli o fis Medi 2022 pan fydd yr ysgol 
yn symud i’w lleoliad parhaol.  Dyfernir y cymorth 
disgresiynol hwn i’r grŵp penodol hwn o 
ddisgyblion yn unig, ac yn anffodus ni ellir ei 
ymestyn i gynnwys brodyr / chwiorydd.  
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Ystyriaethau Eraill 
Mae tudalen 28 y ddogfen ymgynghori gyhoeddedig yn rhestru’r prif risgiau i’r cynnig, ac yn 
nodi y gallai unrhyw oedi yn y gwaith o godi’r ysgol newydd ar ddatblygiad Whiteheads effeithio 
ar y cynnig i symud yr ysgol Gymraeg newydd o’r safle dros dro i’r safle parhaol. Mae 
trosglwyddo’r tir lle bydd yr ysgol newydd i berchnogaeth Cyngor Dinas Casnewydd yn un o 
ragofynion codi adeilad yr ysgol newydd, ac mae hyn yn ei dro yn dibynnu ar gychwyn ar y 
datblygiad tai gerllaw. Disgwylid i’r gwaith hwn gychwyn yn ystod y gwanwyn 2019 yn y lle 
cyntaf.  

Ers i’r ymgynghoriad cyhoeddus gael ei lansio, fodd bynnag, mae datblygwr y tir wedi 
cadarnhau nad yw’r amodau cynllunio perthnasol i alluogi dechrau ar y cynllun ac wedyn 
trosglwyddo safle yr ysgol wedi eu rhyddhau eto.  Tan i’r materion hyn gael eu datrys, bydd 
oedi o ran y datblygiad, ac felly mae ychydig o ansicrwydd ynghylch pryd y bydd y tir yn cael 
ei drosglwyddo. Mae’r ohebiaeth ddiweddaraf yn awgrymu na fydd hyn cyn Rhagfyr 2020 ar 
y cynharaf.  

Argymhellion 
O ystyried yr ansicrwydd o ran pryd mae’r safle ar gael, argymhellir y dylai’r Cyngor symud 
ymlaen gyda’r cynnig trwy gyhoeddi hysbysiad statudol, er y bydd dyddiad gweithredu 
gohiriedig o un flwyddyn academaidd lawn ar yr hysbysiad.  Byddai hyn yn golygu:  
 

 Y byddai’r ysgol yn agor ym mis Medi 2021 fel ysgol egin;  

 Byddai Ysgol Gynradd Pillgwenlli yn cael ei hadleoli i’r ysgol newydd ar ddatblygiad 
Whiteheads ar ddechrau tymor y Gwanwyn 2023, a;  

 Byddai’r ysgol gynradd Gymraeg yn symud i’w safle parhaol ym Mhilgwenlli o fis Medi 
2023.   

 
Caiff y penderfyniad hwn ei gyfeirio at yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau a bydd yn mynd 
trwy broses ddemocrataidd gytunedig y Cyngor.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

Yn unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018), caiff yr adroddiad hwn ei gyhoeddi’n electronig ar 
wefan Cyngor Dinas Casnewydd yn www.newport.gov.uk 

I wneud cais am gopi (papur) caled o’r ddogfen hon cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd trwy 
ffonio 01633 656656 neu e-bostio school.reorg@newport.gov.uk  

http://www.newport.gov.uk/
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
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Atodiad A:  Profforma Ymateb i Ymgynghoriad  

Mae’r ymateb hwn yn ymwneud â: 

 Sefydlu ysgol gynradd egin Gymraeg o fis Medi 2020 

 Adleoli ac ehangu Ysgol Gynradd Pillgwenlli o fis Ionawr 2022 a 

 Throsglwyddo’r ysgol egin i leoliad parhaol ar y safle Ysgol Gynradd Pillgwenlli presennol o 

fis Medi 2022.  

Mae eich barn chi’n bwysig.  Rhannwch eich sylwadau â ni ar y cynnig drwy gwblhau’r holiadur hwn 

a’i ddychwelyd at y Swyddog Datblygu a Gwybodaeth Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd, Ystafell 

425W, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Fel arall, gallwch gwblhau’r ffurflen ar-lein yn 

http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/School-reorganisation/School-reorganisation.aspx 

neu ebostio eich ymateb i school.reorg@newport.gov.uk. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno 

ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yw hanner nos, ddydd Gwener 13 Medi 2019.Sylwer na 

fydd ymatebion negyddol a wneir i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried fel gwrthwynebiadau i’r 

cynnig, byddant yn cael eu cofnodi fel sylwadau negyddol. Dim ond ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol 

y gellir cofrestru gwrthwynebiadau. 

 

1) A ydych yn cefnogi’r cynnig i: 

 

Sefydlu ysgol gynradd Gymraeg gymunedol a gynhelir gyda 2DM (i blant 3-11 oed) gyda chyfleuster 

CAD ac adleoli Ysgol Gynradd Pillgwenlli o’r safle presennol i’r adeilad newydd ar ddatblygiad 

Whiteheads, ac wrth wneud hynny gynyddu capasiti’r ysgol ar gyfer disgyblion prif ffrwd o 546 i 630; 

a darpariaeth CAD o 10 i 20 disgybl.   

 

Ydw ☐    Nac ydw  ☐        Yn rhannol   ☐  

 

Defnyddiwch y blwch isod i roi sylwadau neu i egluro pa ran o’r cynnig nad ydych yn ei 

chefnogi 

 

2) A ydych yn credu y bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar gyfleoedd 

i ddefnyddio’r Gymraeg? 

 

Cadarnhaol ☐ Negyddol  ☐ Dim effaith     ☐ 

 

 

3) Os ydych o’r farn y caiff effaith negyddol, pa gamau y gallem eu cymryd i leihau neu 

osgoi hyn a gwella’r effeithiau cadarnhaol? 

 

 

  

 

 

http://www.newport.gov.uk/schoolreorganisation
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
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4) A ydych yn credu y bydd y cynnig yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg?  

 

Ydw ☐ Nac ydw☐ 

 

 

 

Eglurwch pwy ydych chi (e.e. rhiant/gofalwr plentyn sy’n mynd i feithrinfa leol) 

  

 

 

 

Dewiswch eich grŵ p Ethnig 

Gwyn Prydeinig   Asiaidd-Bangladeshaidd   

Gwyn Gwyddelig   Asiaidd-Indiaidd    

Unrhyw gefndir Gwyn arall (nodwch):  Asiaidd-Pacistanaidd    

Cefndir Asiaidd arall   

Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig   Du Caribïaidd   

Gwyn ac Asiaidd  Du Affricanaidd   

Gwyn a Du Affricanaidd  Unrhyw gefndir Du arall   

Gwyn a Du Caribïaidd   Arabaidd   

Unrhyw gefndir Cymysg arall (nodwch):  Tseineaidd   

Unrhyw grŵ p ethnig arall  

(nodwch): _______________ 

 

Asiaidd-Bangladeshaidd   

Asiaidd-Indiaidd    Mae’n well gen i beidio â dweud  

Asiaidd-Pacistanaidd     

 

Y Gymraeg 

Ydych chi’n ystyried eich hun yn siaradwr Cymraeg? 

Ydw    Nac ydw   Mae’n well gen i beidio â dweud  

 

Cyfrifoldebau Gofalu 

A ydych yn gofalu am blant oedran ysgol? 

Ydw    Nac ydw   Mae’n well gen i beidio â dweud  

A ydych yn gofalu am blant iau nag oedran ysgol? 

Ydw   Nac ydw   Mae’n well gen i beidio â dweud  

Ydych chi’n gofalu am oedolyn dibynnol neu blentyn hŷ n nag oed ysgol? 

Ydw   Nac ydw   Mae’n well gen i beidio â dweud  

 

Os hoffech gael eich hysbysu pan gyhoeddir yr adroddiad ymgynghori, rhowch eich manylion cyswllt 

isod: 

E-bost: _______________________________________________________________ 

Cyfeiriad post: _________________________________________________________ 
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Atodiad B: Ymateb llawn Estyn i’r cynnig i sefydlu ysgol Gymraeg 
newydd ac adleoli Ysgol Gynradd Pillgwenlli 

Mae’r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan Arolygygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant 
yng Nghymru.  

 
Dan delerau Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a’r Cod cysylltiedig, mae 
gofyn i gynigwyr anfon dogfennau ymgynghoriad at Estyn. Fodd bynnag, nid yw Estyn yn gorff 
y mae gofyn iddo weithredu yn unol â’r Cod, ac nid yw’r Ddeddf yn gosod unrhyw ofynion 
statudol ar Estyn mewn perthynas â materion trefniadaeth ysgolion. Felly, fel corff sydd 
ynghlwm wrth yr ymgynghoriad, bydd Estyn yn cynnig eu barn dim ond ar gynigion 
trefniadaeth ysgolion yn eu cyfanrwydd.  

 
Mae Estyn wedi ystyried agweddau addysgol ar y cynnig ac wedi rhoi’r ymateb canlynol i’r 
wybodaeth a roddwyd gan y cynigiwr.   

 
Cyflwyniad 
Mae hwn yn gynnig gan Gyngor Dinas Casnewydd.  

 
Mae’r cynnig fel a ganlyn:  

 Sefydlu ysgol gynradd egin Gymraeg ar safle gwag hen Ysgol Fabanod Lodge 
Hill Caerllion o fis Medi 2020;   

 Adleoli Ysgol Gynradd Pillgwenlli o’r safle presennol i adeilad wedi ei adeiladu 
o’r newydd ar ddatblygiad Whiteheads, gan gynyddu lleoedd disgyblion prif 
ffrwd o 546 i 630 a lleoedd ei Chanolfan Adnoddau Dysgu (CAD) o 10 i 20 o 
Ionawr 2022; a   

 Throsglwyddo’r ysgol egin i leoliad parhaol ar safle Ysgol Gynradd Pillgwenlli 
presennol o fis Medi 2022.  

 
Crynodeb / Casgliad 
Mae’r cynnig yn cyd-fynd ag amcan Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2050 (Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr Cymraeg) drwy gynyddu’r defnydd o’r iaith 
Gymraeg mewn addysg yng Nghasnewydd.   

 
Mae’r cynnig yn cyd-fynd ag amcanion Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg y Cyngor.    

 
Mae’r cynnig yn ymdrin â’r angen i ddarparu mwy o leoedd Saesneg mewn modd rhesymol 
drwy symud Ysgol Gynradd Pillgwenlli i adeilad newydd.   

 
Mae’r Cyngor wedi rhoi ystyriaeth briodol i ystod o ddewisiadau ac wedi dewis y cynnig uchod.  

 
Mae Estyn o’r farn fod y cynnig hwn o leiaf yn debygol o gynnal y safonau addysg presennol.  

 
Disgrifiad a manteision 
Mae’r cynigiwr wedi darparu rhesymeg clir dros y cynnig. Mae’n nodi’n deg bod y cynnig hwn 
yn cyd-fynd ag amcanion Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Cyngor Dinas 
Casnewydd, yn ogystal ag amcanion Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg.  Mae’n cyfeirio’n briodol at ganlyniadau’r arolwg galw rhieni, sy’n dangos cynnydd 
posibl yn y galw am addysg Gymraeg yng Nghasnewydd.  

 
Mae’r cynigiwr yn dangos yn glir bod yr ysgol Saesneg, Ysgol Gynradd Pillgwenlli, yn llawn a 
gyda rhestr aros ar gyfer pob grŵp blwyddyn.   
Hefyd, mae’r galw am leoedd yn debygol o gynyddu yn dilyn datblygiadau tai newydd yn yr 
ardal.  Mae’n nodi’n briodol nad oes digon o le ar y safle presennol i ehangu’r ysgol, ac i wneud 
hynny byddai angen adeiladu ar yr ardaloedd chwarae awyr agored.  
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Mae’r cynigiwr wedi rhoi ystyriaeth ddilys i ddewisiadau eraill.  Mae’r rhain yn cynnwys lleoli’r 
ysgol egin Gymraeg ar safleoedd eraill, gan gynnwys ar dir yr Ysgol Uwchradd Gymraeg.  
Mae’n nodi’r manteision, yr anfanteision, a’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r cynnig a’r gwahanol 
ddewisiadau yn glir.  Mae’r cynigiwr yn nodi’n glir pam ei fod yn ffafrio’r cynnig ac yn cyfeirio 
at y manteision o agor ysgol egin Gymraeg.  Mae’n nodi’n deg y bydd symud Ysgol Gynradd 
Pillgwenlli i safle newydd yn creu capasiti Saesneg ychwanegol.  Mae’r cynigiwr hefyd yn 
dweud mewn ffordd gytbwys y gallai agor yr ysgol egin Gymraeg, yn ardal Caerllion yn y lle 
cyntaf cyn symud i’w safle parhaol, arwain at gynnydd o ran y galw am addysg Gymraeg yn 
yr ardal honno.  

 
Mae’r cynigiwr yn tynnu sylw perthnasol at y ffaith y bydd y cyfleusterau ar safle newydd Ysgol 
Gynradd Pillgwenlli yn rhoi cyfle i’r ysgol greu ymgysylltiad cymunedol gwell drwy sicrhau 
mynediad i aelodau’r gymuned leol.   
 
Mae’r cynigiwr wedi rhoi ystyriaeth briodol i effaith y cynnig ar ddarpariaeth Gymraeg yn yr 
awdurdod.  Mae’n nodi’n deg y byddai’r cynnig yn cael effaith gadarnhaol ar nifer y lleoedd 
addysg Gymraeg sydd ar gael yn ardal Casnewydd.  

 
Mae’r cynigiwr wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i effaith y cynnig ar drefniadau teithio dysgwyr a 
hygyrchedd y ddarpariaeth.  Mae’n nodi’r gadarn na fydd disgyblion sy’n gymwys am 
drafnidiaeth am ddim o’r cartref i’r ysgol ar hyn o bryd yn colli’r ddarpariaeth hon o ganlyniad 
i sefydlu’r ysgol newydd a’r diwygiad cysylltiedig i’r dalgylchoedd.  Mae’n nodi’n deg y byddai 
cael cyfleuster addysg Gymraeg yng nghalon y ddinas yn debygol o leihau pa mor bell fydd 
rhaid i ddisgyblion deithio i fanteisio ar addysg Gymraeg.   
 
Agweddau addysgol ar y cynnig 
Mae’r cynigiwr wedi rhoi ystyriaeth fanwl i effaith y cynnig ar safon canlyniadau, darpariaeth 
ac arweinyddiaeth yn yr ysgol.  

 
Mae’n cyfeirio’n briodol at ganlyniadau arolygon diweddaraf Estyn o’r ysgolion Cymraeg a 
Saesneg yn yr ardaloedd dan sylw, eu categoriau a’u bandiau cymorth.   
 
Daw i’r casgliad rhesymol nad yw’n disgwyl unrhyw effeithiau negyddol o ran ansawdd y 
safonau addysgol, lles, profiadau dysgu neu arweinyddiaeth.  Mae’n datgan yn gryf y bydd y 
cynnig yn cael effaith gadarnhaol ar addysg disgyblion.  A hynny oherwydd y bydd adeiladau 
ar y ddau safle yn cynnwys adnoddau priodol i ddarparu cwricwlwm llawn i ddisgyblion prif 
ffrwd a’r rheiny ag anghenion dysgu ychwanegol.  

 
Mae’r cynigiwr yn datgan yn gadarn y byddai lleoli darpariaeth arbenigol i ddisgyblion ag 
anghenion dysgu ychwanegol ar y ddau safle yn cryfhau darpariaeth o’r fath trwy gyfrwng y 
Gymraeg a’r Saesneg.  O ganlyniad i’r cynnig, byddai cynnydd o 100% o ran capasiti’r 
Ganolfan Adnoddau Dysgu (CAD) ar dir Ysgol Gynradd Pillgwenlli.  Byddai’r cynnig hefyd yn 
creu CAD â 10 lle ar dir yr ysgol gynradd Gymraeg newydd, sy’n ddarpariaeth nad yw’n bodoli 
ar hyn o bryd ar draws y sector cynradd Cymraeg yng Nghasnewydd.  

 
Mae’r cynigiwr wedi cynnal asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb ac yn datgan mewn modd 
rhesymol na ddylai’r cynnig gael effaith negyddol ar unrhyw grwpiau penodol.  Mae’n nodi’n 
glir y byddai’r cynnig yn sicrhau darpariaeth well i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol 
yn y ddwy iaith.  

 
Mae’r cynigiwr yn nodi’n glir y byddai cynnwys darpariaeth feithrin yn yr ysgol gynradd 
Gymraeg newydd yn cynyddu nifer y lleoedd rhan amser sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg 
yng Nghasnewydd.  Mae’n nodi mewn modd cytbwys y gallai’r cynnig arwain at bwysau 
ychwanegol ar leoedd yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed oherwydd y nifer gynyddol o blant sy’n 
derbyn addysg gynradd trwy gyfrwng y Gymraeg.   
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Mae’r cynigiwr wedi rhoi ystyriaeth briodol i’r aflonyddwch posibl i’r disgyblion presennol. 


