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Cyngor Dinas Casnewydd – Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017 – 2020 

 
ADRAN 1: 
 
Gweledigaeth, nodau ac amcanion Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg dros y tair blynedd nesaf.  
 
Gweledigaeth:  
Yn rhinwedd ei aelodaeth o Gonsortia De-ddwyrain Cymru, bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu safonau'r 
Gymraeg mewn addysg er mwyn sicrhau gweithlu dwyieithog medrus mewn Cymru ddwyieithog, gan gefnogi gweledigaeth Llywodraeth 
Cymru ar gyfer y Gymraeg mewn Addysg. Byddwn yn cydweithio fel rhanbarth i sicrhau bod gan ysgolion a darparwyr addysg ar draws pob 
ystod oedran a sector ieithyddol y gallu a'r cynaliadwyedd i wella safonau yn y Gymraeg a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ymhlith 
teuluoedd, cymunedau a gweithleoedd. Byddwn yn ceisio ysgogi a sicrhau darpariaeth leol, hygyrch, gynaliadwy a chymunedol sy'n 
canolbwyntio ar y gymuned er mwyn ateb y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg.   
 
Amcanion: 
Yn benodol, yn ystod y cyfnod Ebrill 2017 – Mawrth 2018, bydd Casnewydd yn gwneud y canlynol:  

 Mae strategaeth blynyddoedd cynnar a gofal plant cyfrwng Cymraeg am gael ei datblygu, ynghyd â chynllun gweithredu, er mwyn 
dangos llwybr di-dor drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ysgogi’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd ar yr un pryd.   

 Bydd arolygon galw gan rieni am addysg cyfrwng Cymraeg yn cael eu cynnal yn flynyddol (bob mis Ionawr) drwy holiadur post i rieni 
plant o dan 2 oed, gyda chynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu a'i gyhoeddi (bob mis Ebrill) i fynd i'r afael â chanfyddiadau pob 

arolwg.  
 Cynyddu nifer y disgyblion a aseswyd mewn Cymraeg iaith gyntaf ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen o 5.2% i 5.6% erbyn 2018.  

 Cynyddu nifer y disgyblion a aseswyd mewn Cymraeg iaith gyntaf ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 o 2.6% i 3.2% erbyn 2018.  

 
Datganiad:  
Nod Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017 - 2020 (CSCA) yw dangos cysondeb â'r Strategaeth Iaith Gymraeg 5 Mlynedd partner ar 
gyfer Cyngor Dinas Casnewydd (NCC) ac, ar yr un pryd, gydnabod a mynd i'r afael ag uchelgais Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 (Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes). 
 
Mae Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd wedi datblygu'r CSCA. Ceir rhestr o’r ymgyngoreion yn Atodiad 5 ac mae'r terfynau amser ar 
gyfer yr ymgynghoriad yn arwain at gyflwyno'r cynllun i Lywodraeth Cymru wedi'u cynnwys yn Atodiad 6.  Mae'r gwaith cymeradwyo ac 
adolygu yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad yn cynnwys y Grŵp Craffu ar Ddysgu, Hamdden a Gofal ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd a chaiff 
hefyd ei ddosbarthu er gwybodaeth i'r Cabinet llawn.  
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Ar yr un pryd, caiff papur ei ddwyn gerbron y Cabinet llawn er mwyn cymeradwyo fersiwn drafft y Strategaeth Iaith Gymraeg 5 Mlynedd ar 
gyfer Casnewydd a gaiff ei lansio ar gyfer ymgynghoriad yn ystod yr un cyfnod â'r CSCA. Mae strategaeth y Cyngor yn nodi sut y bwriadwn 
'hyrwyddo'r Gymraeg a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg'.  Gweledigaeth ddrafft y Strategaeth Iaith Gymraeg 5 Mlynedd yw 'Gall pobl 
Casnewydd ddefnyddio'r Gymraeg ym mhob rhan o'u bywyd...'  Y targed yw cynyddu nifer y disgyblion mewn addysg cyfrwng Cymraeg yng 
Nghasnewydd o 892 yn 2016/17, i 1,250 neu fwy yn 2022/23. Mae hyn yn cynrychioli twf o 3.9% yn y boblogaeth oedran ysgol i 5%. Mae hyn 
yn seiliedig ar sicrhau bod dosbarthiadau derbyn y 3 ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn llawn, sef 107 o leoedd y flwyddyn am y 5 mlynedd 
nesaf gan ddechrau yn 2017/2018. 
 
Un o'r targedau ategol ar gyfer y CSCA felly, yn y tair blynedd nesaf, yw sicrhau bod ein hysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn llawn, er 
mwyn cynyddu'r niferoedd yn yr ysgolion hynny o 622 (Hydref 2016) i 749 erbyn mis Mawrth 2020 a mesur yn llawn yr angen am bedwaredd 
ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd yn ystod cyfnod y CSCA hwn. Ac, ar yr un pryd, sicrhau bod y plant hynny yn symud 
drwy'r system addysg i'n hysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd - Ysgol Gyfun Gwent Is Coed.  
 
Mae a wnelo Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae'n 
nodi mai datblygu cynaliadwy yw'r brif egwyddor drefniadol ym maes bywyd cyhoeddus yng Nghymru. Mae'r Ddeddf yn cynnwys 7 nod 
llesiant, ac un o'r nodau hynny yw 'Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu'. Mae hyn yn golygu bod dyletswydd eisoes ar y 
cyngor i gyflawni'r nod honno yn yr hirdymor, fel un o'r camau ar gyfer creu'r Gymru rydym yn awyddus i'w gweld yn 2050. Caiff y Strategaeth 
Iaith Gymraeg 5 Mlynedd a'r amcanion eu hystyried wrth lunio Amcanion Llesiant Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer mis Mawrth 2017 a 
Chynllun y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, mis Mawrth 2018.   
 
Gellir bod yn sicr o gyfraniad gwerthfawr gan y tîm gwasanaeth polisi corfforaethol trwy’r Swyddog Iaith Gymraeg a Chydraddoldebau, sydd 
wedi ymuno â’r Grŵp Cynllunio Lleoedd Ysgol amlddisgyblaethol, a gynhelir gan yr adran addysg ganolog. Mae’r grŵp hwn yn datblygu 
cynlluniau strategol i ymateb i’r datblygiadau tai sy’n cynyddu yng Nghasnewydd – mae tua 7000 o dai mewn pedair ardal ddatblygu yn cael 
eu gwasanaethu gan bedair ysgol gynradd newydd yn ystod y 2 i 10 mlynedd nesaf. 
 
Gall y CSCA chwarae rôl bwysig yn y gwaith o gyflawni nodau sy'n deillio o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ynghyd â chefnogi'r 
gwaith o weithredu Safonau'r Gymraeg, sydd eisoes wedi'u hintegreiddio i raglen y Cyngor fel un o'r 9 Amcan Cydraddoldeb.  Caiff hyn ei 
gyflawni drwy ddefnyddio model llywodraethu sy'n seiliedig ar ddull cadarn o weithredu mewn partneriaeth gan Aelodau Fforwm Addysg 
Gymraeg Casnewydd, sydd wedi'i gadeirio gan y Prif Swyddog Addysg.  Mae'r aelodaeth yn cynnwys: 

 Cynrychiolaeth o Ysgolion Cynradd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg  

 Cynrychiolaeth o Ysgol Gyfun Ysgol Gwent Is Coed 

 Menter Iaith Casnewydd (caiff y rhaglen a'r targedau eu pennu yn Atodiad 3) 

 Urdd Gobaith Cymru (caiff y rhaglen a'r targedau eu pennu yn Atodiad 2)  

 Coleg Gwent 
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 Dechrau'n Deg 

 Mudiad Meithrin (data Atodiad 4) 

 Rhieni dros addysg Gymraeg (RhAG) 

 Y Gwasanaeth Cyflawni Addysg 

 Uwch Dîm Rheoli Addysg  

 Swyddog y Gymraeg a Chydraddoldebau, y Tîm Polisi Corfforaethol 
 
Mae Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd wedi cytuno ar gylch gorchwyl sy'n datgan mai swyddogaeth y Fforwm yw darparu sianel ffurfiol o 
gyfathrebu rhwng Cyngor Dinas Casnewydd, yr ysgolion y mae'n eu cynnal, a sefydliadau partner eraill sydd â diddordeb mewn addysg 
Gymraeg yn ardal Casnewydd, ar faterion sy'n ymwneud ag addysg Gymraeg fel y'u nodir yn 'Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg' 
Llywodraeth Cymru a Chynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Casnewydd. Yn benodol, bydd y Fforwm yn gwneud y canlynol:  

 Gweithredu fel grŵp ymgynghorol er mwyn datblygu'r CSCA [a'r Grant Cymraeg mewn Addysg cysylltiedig - bellach wedi dod i ben] 

 Monitro'r broses o roi'r CSCA ar waith  

 Monitro'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg a gweithredu fel grŵp ymgynghorol ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol  

 Cyflwyno adroddiad blynyddol i Lywodraeth Cymru yn disgrifio'r cynnydd o ran gweithredu targedau'r CSCA yn erbyn yr amserlen a 
gymeradwywyd 

 

Mae'r adrannau sy'n dilyn yn dangos dull gweithredu mewn partneriaeth llawn ar gyfer llunio'r CSCA.    Mae Fforwm Addysg Gymraeg 
Casnewydd yn cefnogi amserlen Llywodraeth Cymru yn llawn.  
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ADRAN 2: 
 
O dan Adran 10 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd statudol i hyrwyddo mynediad i addysg 
a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r datganiad canlynol yn ymwneud â hygyrchedd darpariaeth cyfrwng Cymraeg yng 
Nghasnewydd mewn perthynas â chludiant rhwng y cartref a’r ysgol.  
 
 
Yn unol â pholisi’r Cyngor, darperir cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol i ddisgyblion oedran cynradd sy’n byw dwy filltir neu fwy o’u 
hysgol ddalgylch neu o’r ysgol agosaf sydd ar gael, ac i ddisgyblion oedran uwchradd  sy’n byw tair milltir neu fwy o’u hysgol ddalgylch neu 
o’r ysgol agosaf sydd ar gael. Mae hyn yn cynnwys ysgolion Cymraeg. At hynny, mae’r Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) yn dweud bod 
plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol i ysgol arall os yw hon yn agosach na’r ysgol ddalgylch ac ar yr amod y 
bodlonir y pellter cymhwyso.  
 
Gan fod Cyngor Dinas Casnewydd wedi sefydlu ac agor ysgol uwchradd Gymraeg newydd, bydd yr her dros y blynyddoedd nesaf yn deillio o  
frodyr neu chwiorydd sy’n derbyn darpariaeth addysg ranedig rhwng Ysgol Gyfun Gwynllyw ac Ysgol Gyfun Gwent Is Coed. 
 
Mae Ysgol Gyfun Gwent Is Coed ar gyfer Casnewydd a de Sir Fynwy yn bwriadu cydweithio ag Ysgol Gyfun Gwynllyw ac Ysgol Cwm Rhymni 
i gyflwyno darpariaeth chweched dosbarth ranbarthol, a bydd yn cydweithio â Choleg Gwent ar ddarpariaeth ôl-16 drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Fodd bynnag, mae her arall yn deillio o’r ffaith nad yw polisi cludiant rhwng y cartref a’r ysgol ôl-16 yn statudol. Darperir y cludiant hwn yn ôl 
disgresiwn awdurdodau lleol yng Nghymru, sy’n gallu bod yn rhwystr arall i gael mynediad i addysg, hyfforddiant a dysg. 
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ADRAN 3:  
 
Sut y bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cyflawni Amcanion 1-7 mewn perthynas ag adran 19 o’r canllawiau. Mae data wedi’i gynnwys yn 
Atodiad 1 i gefnogi ein targedau.   
Canlyniad 1: Mwy o blant saith oed yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
Y sefyllfa bresennol yn ymwneud â nifer y plant saith oed sy’n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, a’n targedau ar gyfer y tair 
blynedd nesaf.   

Sefyllfa Bresennol 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ehangu darpariaeth 
Canran y plant saith oed sy’n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ar 
hyn o bryd.          4.34% (86 o ddisgyblion) 

 
5.3%  
104 o 
ddisgyblion 

 
5.3% 
104 o 
ddisgyblion 

 
5.3% 
104 o 
ddisgyblion 

Canran y plant a drosglwyddodd i addysg Gymraeg 65% 
17 ddisgyblion 

75% 
ddisgyblion 

100% 
26 ddisgyblion 

Canran y plant sy’n manteisio ar y fenter Dechrau’n Deg mewn lleoliad cyfrwng 
Cymraeg yng Nghasnewydd 

100% 
16 ddisgyblion 

100% 
20 ddisgyblion 

100% 
25 ddisgyblion 

Amcanion i gyflawni’r canlyniad hwn: 
1.1 Cynyddu nifer y plant saith oed sy’n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. 

1.2 Mabwysiadu prosesau systematig i fesur y galw am ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg a darpariaeth addysg statudol cyfrwng 
Cymraeg. Darparu gwybodaeth i rieni am y ddarpariaeth Gymraeg sydd ar gael yn yr Awdurdod Lleol, gan gynnwys darparu adborth ac 
ymateb yn gyflym i ganfyddiadau arolygon rhieni. 
1.3 Cynnal Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd, gan barhau â’r cysylltiad â Phartneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 
Casnewydd (EYDCP), a gweithredu ym maes darpariaeth Gymraeg yn y Blynyddoedd Cynnar. 
1.4 Hyrwyddo darpariaeth cyfrwng Cymraeg cyn-ysgol ar raddfa fwy, gan gynnwys (Mudiad Meithrin) Dechrau’n Deg, ac ymestyn darpariaeth 
gofal plant a’r gallu i fanteisio ar ddarpariaeth Gymraeg drwy sefydlu canolfan ar gyfer hwyrddyfodiaid.  
 

Datganiad Ategol: 
Yng Nghasnewydd, mae canlyniad yr Arolwg diweddaraf o’r Galw gan Rieni am Addysg Cyfrwng Cymraeg, ynghyd â dadansoddiad o’r duedd 
hanesyddol, yn awgrymu y bydd y galw am addysg cyn-ysgol ac addysg gynradd drwy gyfrwng y Gymraeg yn aros yn gymharol gyson dros y 
tair blynedd nesaf. Mae agor ysgol uwchradd Gymraeg newydd yn ddiweddar, sef Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, yn debygol o gael effaith 
gadarnhaol ar nifer y plant saith oed sy’n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf.  Mae tair ysgol gynradd yr 
Awdurdod Lleol yn gallu derbyn 104 o ddisgyblion fesul grŵp blwyddyn (ac eithrio darpariaeth Feithrin). Dros y blynyddoedd diwethaf, cafwyd 
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tua £1.5 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf yn y sector cynradd Cymraeg – gan gynnwys sefydlu meithrinfa newydd yn Ysgol Gymraeg Bro 
Teyrnon a chwblhau gwelliannau mewnol ychwanegol. Yn Ysgol Gymraeg Ifor Hael, mae gwaith i adnewyddu tair ystafell ddosbarth a chreu 
gofod ‘cymunedol’ newydd wedi’i gwblhau.  

Mae cynlluniau ar waith i greu lleoedd meithrin ychwanegol yn un o’r safleoedd ysgol o fis Ebrill 2017 ymlaen.  

Agorodd Ysgol Gyfun Gwent Is Coed ym mis Medi 2016, a derbyniwyd 83 o ddisgyblion. Ar hyn o bryd mae’r ysgol wedi’i lleoli mewn adeilad 
dros dro tra bod yr ysgol newydd yn cael ei chodi. Bydd y prosiect hwn gwerth £32.5 miliwn yn darparu bloc llety newydd, pwrpasol ac 
addasiadau allanol. Disgwylir i’r adeilad agor ym mis Medi 2018. 

Mae cynnig Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif yn cael ei ddatblygu, a gobeithir cynnwys y neuadd chwaraeon newydd ar gyfer Gwent Is Coed 
er mwyn sicrhau cynnig cwricwlwm llawn. 

Yn 2015, comisiynodd menter Dechrau’n Deg ymgynghoriad i asesu’r galw yn y dyfodol am ddarpariaeth Dechrau’n Deg cyfrwng Cymraeg 
ledled y ddinas. Canolbwyntiodd yr arolwg ar y ffactorau sy’n dylanwadu ar benderfyniadau rhieni a gofalwyr wrth ddewis darpariaeth 
Blynyddoedd Cynnar Cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant, gan roi sylw penodol i’r galw posibl am ddarpariaeth Gymraeg. Roedd yr holiadur 
yn cynnwys gwybodaeth gefndir ac yn esbonio diben yr ymgynghoriad. O ganlyniad i’r arolwg, cafodd 14 o leoedd Dechrau’n Deg cyfrwng 
Cymraeg eu creu ar gyfer plant 2-3 oed mewn lleoliad canol dinas er mwyn gwella hygyrchedd ar gyfer teuluoedd. Bydd 16 o leoedd eraill yn 
cael eu creu yn ardal ddwyreiniol y ddinas erbyn mis Ionawr 2017. Nododd yr ymgynghoriad Dechrau’n Deg a’r Arolwg o’r Galw gan Rieni am 
Addysg Cyfrwng Cymraeg fod y galw am ddarpariaeth Gymraeg yn uchel yn yr ardal hon. 
 
Mae Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Casnewydd wedi nodi bod gwella argaeledd ac ymwybyddiaeth o 
ddarpariaeth gofal plant ac addysg cyn ysgol cyfrwng Cymraeg yn flaenoriaeth iddi yn ystod 2016-2018. Mae’r camau a nodwyd yn cynnwys 
mynd ati i hyrwyddo lleoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg a sicrhau bod darpariaeth gofal plant ac addysg cyn ysgol cyfrwng Cymraeg 
ddigonol ar gael ledled Casnewydd, gan gynnwys hyrwyddo argaeledd gofal plant ac addysg cyn ysgol cyfrwng Cymraeg i rieni a gofalwyr. 

 
Yn ôl canfyddiadau’r Asesiad diweddaraf o Ddigonolrwydd Gofal Plant a gwblhawyd gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd 
ac a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2015, mae nifer sylweddol o rieni a gwarcheidwaid yn annhebygol o ystyried addysg Gymraeg ar hyn o bryd 
oherwydd diffyg gwybodaeth am ei manteision. Yn ogystal, gall hyrwyddo (ac o bosibl ehangu) cyfleoedd i rieni a theuluoedd fynychu cyrsiau 
Cymraeg fod o gymorth drwy leihau pryderon rhieni am eu gallu i gynorthwyo eu plentyn/plant wrth iddo/iddynt fynychu darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg yn y blynyddoedd cynnar.     Rydym yn darparu cyllid i gynorthwyo hwyrddyfodiaid mewn ysgolion Cymraeg prif ffrwd ar hyn o bryd. 
Mae cynlluniau’n cael eu datblygu ac rydym yn gobeithio agor Canolfan Hwyrddyfodiaid Casnewydd (Trochi) ar ôl hanner tymor mis Chwefror 
2017.  
 
Mae data (lle maent ar gael) yn cefnogi pob Canlyniad wedi'u cynnwys yn Atodiad 1, Atodiad 4. 
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Canlyniad 2: Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella eu sgiliau iaith wrth drosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. 
Y sefyllfa bresennol yn ymwneud â nifer y dysgwyr ym mlwyddyn 9  sy’n cael eu hasesu yn y Gymraeg (Iaith Gyntaf), a’n targedau ar gyfer y 
tair blynedd nesaf. 

Sefyllfa Bresennol  2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Y ganran bresennol o ddysgwyr ym Mlwyddyn 9 sy’n cael eu hasesu 
yn y Gymraeg (Iaith Gyntaf)           3.42% (57 o ddisgyblion) 

2.9% 
(50 o ddisgyblion) 

4.23%  
(74 o ddisgyblion) 

4.35%  
(74 o ddisgyblion) 

Cymharu’r ffigur hwn â chanran y dysgwyr ym Mlwyddyn 6 a gafodd 
eu hasesu yn y Gymraeg (Iaith Gyntaf) dair blynedd yn gynharach     
2.59% (43 o ddisgyblion) 

3.02% 
(51 o ddisgyblion) 

4.52%  
(78 o ddisgyblion) 

5.17%  
(86 o ddisgyblion) 

 
Amcanion i gyflawni’r canlyniad hwn: 
2.1 Cynyddu canran y dysgwyr Blwyddyn 9 sy’n cael eu hasesu yn y Gymraeg (Iaith Gyntaf) a rhwng Cyfnod Allweddol 2 a 3.  
2.2 Cynyddu lleoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg nas cynhelir ar gyfer plant o dan 3 oed a lleoliadau cyfrwng Cymraeg nas cynhelir a 
ariennir yn y Cyfnod Sylfaen. 
2.3 Datblygu trefn fwy effeithiol o drosglwyddo rhwng darpariaethau nas cynhelir a ariennir a darpariaeth ysgol a gynhelir. 
2.4 Datblygu dulliau trosglwyddo mwy effeithiol rhwng Cyfnod Allweddol 2 a 3. 
 
Datganiad Ategol: 
Mae’r cyfleoedd ar gyfer trosglwyddo disgyblion sydd wedi’u haddysgu yn y Gymraeg rhwng Cyfnod Allweddol 2 a 3 wedi gwella ar ôl i ysgol 
uwchradd cyfrwng Cymraeg gyntaf Casnewydd agor ym mis Medi 2016. Disgwylir i’r ddarpariaeth hon gynorthwyo disgyblion a rhieni i gael 
mynediad mwy hwylus i ddarpariaeth Cyfnod Allweddol 3. Bydd trydedd ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg Casnewydd yn derbyn ei grŵp 
cyntaf o ddisgyblion blwyddyn 6 ym mis Medi 2017. Mae hyn yn cynyddu’n sylweddol nifer y disgyblion iaith gyntaf blwyddyn 6 y disgwylir 
iddynt drosglwyddo i ysgolion uwchradd Cymraeg. Mae’r clwstwr cyfrwng Cymraeg wedi sefydlu cynllun trosglwyddo sy’n ystyried llesiant 
emosiynol a chymdeithasol, addysgeg effeithiol ac ymgysylltiad â rhieni i sicrhau cyfradd trosglwyddo mor uchel â phosibl rhwng Cyfnod 
Allweddol 2 a 3. Hefyd, mae hyn yn gysylltiedig â gweledigaeth yr Awdurdodau Lleol i greu ‘Llwybr Dysgu Di-dor’. Disgwylir i’r cynnydd yn 
nifer yr ysgolion cyfrwng Cymraeg roi hwb i’r galw. Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg drwy ei 
sianelau cyfryngau. Yn ogystal, sefydlir uned drochi’r Gymraeg ym mis Ionawr 2017 i gyflwyno darpariaeth effeithiol ar gyfer disgyblion sy’n 
dymuno trosglwyddo o addysg cyfrwng Saesneg i addysg cyfrwng Cymraeg ar ôl oedran derbyn. Cydnabyddir bod y rhan fwyaf o rieni yn 
dewis addysg cyfrwng Cymraeg neu Saesneg i’w plant o oedran cynnar. Oherwydd hyn, byddwn yn gweithio gyda’n holl bartneriaid i fodloni 
(ac ysgogi) y galw am leoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg nas cynhelir ar gyfer plant o dan 3 oed, a lleoliadau cyfrwng Cymraeg nas 
cynhelir a ariennir sy’n cyflwyno’r Cyfnod Sylfaen er mwyn gwella canran y dysgwyr sy’n cael eu hasesu ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 a 3 
ar ôl 2020. 
 
Mae data (lle maent ar gael) yn cefnogi pob Canlyniad wedi'u cynnwys yn Atodiad 1. 
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Canlyniad 3: Mwy o ddysgwyr 14-16 oed yn astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Canlyniad 4: Mwy o ddysgwyr 14-19 oed yn astudio pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion, colegau a dysgu seiliedig ar 
waith.  
 
Ein sefyllfa bresennol a’n targedau yn ymwneud â chanran y dysgwyr sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TGAU Cymraeg (iaith gyntaf) a’u 
cofrestru ar gyfer o leiaf ddau gymhwyster Lefel 1 neu Lefel 2 arall drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 

Sefyllfa Bresennol 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Yr holl ddisgyblion sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Gyfun 
Gwynllyw 100% 

 

 
 

100% 100% 100% 
 
A holl 
ddisgyblion 
Ysgol Gyfun 
Gwent Is 
Coed 2020/21 
100% 

 
Amcanion: 
 
3.1 Sicrhau bod darpariaeth ar gyfer dysgwyr 14-16 oed yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn cydymffurfio â Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 
2009. 
3.2 Sicrhau bod Cyngor Dinas Casnewydd yn cael ei gynrychioli er mwyn gweithio drwy Rwydweithiau 14-19 a Fforymau Rhanbarthol 14-19 i 
gynnal a gwella darpariaeth cyfrwng Cymraeg. 
3.3 Cyngor Dinas Casnewydd i nodi’r data a gipiwyd ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg 14-19 oed. Cynllunio ar gyfer darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg ôl-16 mewn partneriaethau. 

 
Datganiad Ategol: 

 
Mae disgyblion Casnewydd sy’n mynychu ysgolion cynradd Cymraeg yn trosglwyddo i ysgolion uwchradd Cymraeg. Nid oes llawer o 
eithriadau i hyn. Mae disgyblion Casnewydd sy’n mynychu Ysgol Gyfun Gwynllyw ar hyn o bryd yn cael eu cofrestru ar gyfer dau gymhwyster 
Mathemateg, dau gymhwyster Gwyddoniaeth, tair TGAU ddewisol a Bagloriaeth Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg. Nid yw hyn yn cynnwys 
Cymraeg / Llenyddiaeth Gymraeg - nid ydynt wedi’u cynnwys yn y data. Bydd agor Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn darparu mynediad lleol i 
addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer nifer gynyddol o ddisgyblion Casnewydd. 
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Ein sefyllfa bresennol a’n targedau ar gyfer canran y dysgwyr sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TGAU Cymraeg (iaith gyntaf) a’u cofrestru ar 
gyfer o leiaf bum cymhwyster lefel 1 neu lefel 2 arall drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

Sefyllfa Bresennol 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Holl ddisgyblion addysg cyfrwng Cymraeg Ysgol Gyfun Gwynllyw 100% 
 
 
 
 

100% 100% 100% 
 
A holl 
ddisgyblion 
Ysgol Gyfun 
Gwent Is Coed 
yn 2020-2021 
100% 
 

 
Amcanion: 
 
4.1 Sicrhau bod darpariaeth ar gyfer dysgwyr 14-16 oed yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn cydymffurfio â Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 

2009. 
4.2 Cynnal darpariaeth 14-19 ar lefel gweithgareddau darpariaeth grant 14-19. 
4.3 Gweithio trwy Rwydweithiau 14-19 a Fforymau Rhanbarthol 14-19 i gynnal a gwella darpariaeth cyfrwng Cymraeg. 
 
Datganiad Ategol: 
 
Er mwyn sicrhau bod cyrsiau TGAU cyfrwng Cymraeg ar gael i ddisgyblion Casnewydd, bydd Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn cydweithio ag 
Ysgol Gyfun Gwynllyw, Torfaen ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Caerffili i sicrhau bod darpariaeth ddigonol ar gael. Mae’r ddwy ysgol yn 
cydweithio ar raddfa fawr ac maent wedi gwneud gwaith arloesol yn sicrhau bod darpariaeth 14-19 iach ar gael drwy’r strategaeth 
‘Partneriaeth 6’. Mae dileu’r grant 14-19 yn fygythiad arwyddocaol i’r strategaeth hon ac i argaeledd cyrsiau ar gyfer disgyblion Casnewydd 
sy’n mynychu Ysgol Gyfun Gwynllyw ar hyn o bryd. Mae costau cludiant yn straen ychwanegol ar hyfywedd cyrsiau.  
 
Gan fod un ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn gorfod cynnig 25 cwrs ar gyfer y rhai 14-16 oed a 30 cwrs ar gyfer y rhai 16-19 oed, bydd 
sicrhau niferoedd hyfyw yn broblem bob amser. Dylid ystyried lleihau nifer y cyrsiau y mae’n ofynnol i ysgolion cyfrwng Cymraeg eu cynnig. 
Dylai hyn fod yn is na mewn ysgolion uwchradd eraill gan nad yw mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn lleol ar gael yn rhwydd. Mae 
costau cludiant ac argaeledd cludiant yn effeithio ar hyfywedd cyrsiau. Mae ysgolion Cwm Rhymni a Gwynllyw wedi creu partneriaeth 
greadigol drwy drefnu bod staff yn teithio i addysgu cyrsiau amgen neu gyrsiau llai poblogaidd. Fodd bynnag, yn sgil dileu’r grant, nid yw hyn 
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yn hyfyw yn ariannol bellach ac ni fydd yn hyfyw yn y dyfodol oherwydd y niferoedd isel.  
 
Defnyddir data i nodi cyrsiau llwyddiannus ac uchel eu cyraeddiadau. Bydd y cyrsiau hyn yn derbyn cymorth, ond mae’n bosibl y bydd cyrsiau 
nad ydynt yn cyrraedd y safonau perfformiad disgwyliedig yn cael eu disodli â chyrsiau sy’n fwy addas i anghenion y disgyblion.  
 
Er bod y Fforymau 14-19 wedi dod i ben yn swyddogol, mae CYDAG De-ddwyrain Cymru yn parhau i gyfarfod i ystyried y posibilrwydd o 
barhau ag arferion a oedd ar waith hyd at fis Mawrth 2016, fel trefnu cynadleddau a chyfarfodydd i hwyluso cydweithio rhwng staff. Bydd 
angen creadigrwydd ac ymrwymiad i alluogi parhad.  
 
Yn y gorffennol, mae Ysgol Gyfun Gwynllyw ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni wedi cynnal cyfarfodydd llywodraethu ar y cyd er mwyn casglu, 
dadansoddi a defnyddio data ar gyfer darpariaeth 14-19 cyfrwng Cymraeg a chynllunio ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg ôl-16 mewn 
partneriaethau. Bydd y trefniant hwn yn cael ei ail-lansio i gynnwys Ysgol Gyfun Gwent Is Coed. 
 
Ar hyn o bryd, mae 69 o ddysgwyr sy’n siarad Cymraeg wedi ymrestru â Choleg Gwent ar Gampws Casnewydd ar gyfer y flwyddyn 
academaidd 2016/17. Mae dysgwyr eraill yn parhau i ymrestru, felly bydd y nifer hwn yn newid. Mae’n rhy gynnar i’r Coleg nodi’n gywir faint o 
ddysgwyr sy’n astudio’n ddwyieithog, ond fel arfer mae tua thraean ohonynt yn gwneud hyn.  
 
Mae’r coleg wedi gosod targed o sicrhau cynyddu o 10% yn nifer y dysgwyr sy’n astudio’n ddwyieithog bob blwyddyn dros y 3 
blynedd nesaf. 
 

 
 
 
 
Mae data (lle maent ar gael) yn cefnogi pob Canlyniad wedi'u cynnwys yn Atodiad 1. 
 
 
 
 
 
 
 

·          
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Canlyniad 5: Mwy o ddysgwyr â sgiliau Cymraeg uwch  
Amcanion:  
5.1 Gwella darpariaeth er mwyn mynd i’r afael â sgiliau llythrennedd Cymraeg 
5.2 Gwella darpariaeth a safonau Cymraeg Iaith Gyntaf a Chymraeg Ail Iaith 
5.3 Cynyddu cyfleoedd i ddysgwyr o bob oedran ymarfer eu Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac 
ysgolion cyfrwng Saesneg 
5.4 Cynyddu cyfanswm y myfyrwyr sy’n ymgymryd â chwrs Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith Safon Uwch fel canran o’r myfyrwyr sy’n ymgymryd 
â chwrs TGAU Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith. 
Hefyd, er mwyn cynyddu nifer y dysgwyr sydd â sgiliau Cymraeg lefel uwch, bydd yr Awdurdod Lleol yn cydweithio â’i randdeiliaid i wneud y 
canlynol:  

 Gwneud cynlluniau strategol i sicrhau bod disgyblion Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn camu ymlaen yn uniongyrchol i addysg cyfrwng 
Cymraeg ôl 16 o’r flwyddyn 2021 ymlaen. 

 Sicrhau bod y Grŵp Dirprwyon Cwricwlwm Ôl 16 yn ymwybodol o weledigaeth yr Awdurdod Lleol i gynyddu nifer y rhai sy’n cofrestru ar 
gyfer cyrsiau UG / Safon Uwch mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, a’i fod yn mynd ati i gydweithio ag eraill i sicrhau bod gan ddisgyblion 
fynediad i gyrsiau UG / Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith. 

 Annog ysgolion cyfrwng Saesneg i gynyddu darpariaeth ffurfiol ac anffurfiol ar gyfer Cymraeg Ail Iaith yn CA3 a CA4 er mwyn sicrhau bod 
nifer y rhai sy’n dilyn y Cwrs TGAU Llawn yn cynyddu o 35% (llinell sylfaen 2015) a bod y ddwy iaith yn cael eu defnyddio’n eang fel 
cyfrwng cyfathrebu.  

 Annog ysgolion cyfrwng Saesneg i gofrestru’r rhan fwyaf o ddisgyblion ar gyfer Cymraeg Ail Iaith Cwrs Llawn TGAU pan fydd y Cwrs Byr 
presennol yn cael ei ddileu yn 2018 (nid yw’n orfodol cofrestru disgyblion ar gyfer unrhyw arholiad Cymraeg Ail Iaith ar hyn o bryd) a 
chynllunio i gyflwyno Dyfodol Llwyddiannus er mwyn sicrhau cymhwysedd rhyngweithredol ar gyfer pob disgybl 16 oed.  

Datganiad Ategol: 
Mae perfformiad ym meysydd Iaith / Llythrennedd Cymraeg Iaith Gyntaf yn gryf yn y Cyfnod Sylfaen ac yn CA2. Mae perfformiad yn uwch na 
chyfartaledd Cymru yn y ddau gyfnod allweddol (mae Casnewydd ar frig y rhestr yng Nghymru ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, ac yn 7fed ar gyfer 
CA2). Mae ymarfer ysgolion cynradd yr awdurdod yn arwain y sector, ac ar ôl agor Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, bydd y dull gweithredu 
cyffredin ym maes llythrennedd ledled y clwstwr yn cynorthwyo disgyblion wrth iddynt drosglwyddo i CA3. Bydd y clwstwr unedig, newydd yn 
datblygu polisi llythrennedd ar y cyd ac yn cydweithio â’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg i ddatblygu prosiect pontio llythrennedd yn unol â 
Chwricwlwm Donaldson, gan ddefnyddio strategaethau effeithiol sydd eisoes ar waith mewn ysgolion a strategaethau eraill sy’n cael eu 
datblygu gydag ysgolion y clwstwr a rhanbarth y Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn ehangach, fel ‘Y Darllenwr Dygn’, ‘Ditectifs Darllen’ a ‘Seiliau 
Sgrifennu’.  
Wrth i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gynyddu a dalgylchoedd ysgolion cyfrwng Cymraeg newid, bydd angen parhau i geisio sicrhau 
rhagoriaeth er mwyn cynnal y safonau uchel presennol. Yn ogystal â gweithredu pendant ym meysydd asesu ar gyfer dysgu ac asesu dysgu, 
gan gynnwys cymedroli mewnol a chymedroli clwstwr, bydd y broses o fabwysiadu’r Siarter Iaith ym mis Medi 2016 yn cynorthwyo ysgolion i 
wella hyder a gallu disgyblion i ddefnyddio’r Gymraeg y tu mewn a’r tu allan i’r ystafell ddosbarth, gan alluogi ysgolion i barhau i sicrhau 
canlyniadau da. Bydd ysgolion yn cyflawni safon aur y Siarter erbyn mis Gorffennaf 2019. Bydd sicrhau cynnydd uniongyrchol o CA4 i CA5 ar 
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gyfer disgyblion Ysgol Gwent is Coed yn hanfodol er mwyn sicrhau bod nifer uchel o ddysgwyr Casnewydd yn camu ymlaen i CA5. 
 
Mae perfformiad mewn Cymraeg Ail Iaith yn CA2 yn gryf, ac mae perfformiad yn sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru (mae Casnewydd yn 
ail yn rhestr Cymru) ond mae perfformiad yn CA3 yn is na chyfartaledd Cymru. Bydd y Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn monitro darpariaeth yn 
CA3 a CA4 ac yn adrodd bob blwyddyn i Gynghorwyr Her a’r Awdurdod Lleol ar ddyraniad amser a statws niferoedd a dewisiadau.  
 
Bydd ysgolion uwchradd yn cael eu hannog i neilltuo amser digonol i astudio Cymraeg fel ail iaith yn unol â’r cymhwyster TGAU Cymraeg 
newydd sydd i’w addysgu o fis Medi 2017 ymlaen, ac yn unol â gofynion y cwricwlwm newydd, er mwyn sicrhau cymhwysedd rhyngweithredol 
ar ddiwedd CA4 ar gyfer pob disgybl ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol. Y Cwrs Cymraeg Llawn fydd yr unig gymhwyster TGAU sydd ar gael 
o 2018 ymlaen ar ôl i’r Cwrs Cymraeg Byr gael ei ddileu. Bydd y newid hwn yn darparu sylfaen fwy cadarn i symud ymlaen i ddilyn cyrsiau UG 
a Safon Uwch. Fodd bynnag, bydd statws presennol y Gymraeg yn un o’r pynciau di-graidd mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yn parhau tan 
2021. Mae’n rhaid i ddisgyblion astudio’r Gymraeg hyd at 16 oed, ond nid oes angen iddynt sefyll arholiad allanol yn y Gymraeg. Bydd hyn yn 
parhau i fod yn rhwystr mawr i’r broses o gynyddu nifer y rhai sy’n astudio Cymraeg Safon Uwch.  
Nodir yn gyffredinol bod yr arholiadau presennol sydd ar gael i ddysgwyr 16-19 oed, ar gyfer y Gymraeg yn benodol, yn fwy addas i fyfyrwyr 
mwy academaidd. Mae hyn wedi cael effaith ar nifer y disgyblion sy’n sefyll yr arholiadau. Mae Casnewydd yn croesawu’r cyfle i ofyn i 
Cwricwlwm Cymru adolygu’r ystod o gymwysterau Cymraeg er mwyn ehangu’r apêl a sicrhau bod cyrsiau Cymraeg yn berthnasol i’r byd 
gwaith heddiw; er enghraifft, byddai cwrs Cymraeg Proffesiynol Lefel 3 galwedigaethol yn apelio’n eang, a byddai llawer o ddysgwyr yn dewis 
ei astudio. 
Mae Coleg Gwent yn cynnig cyrsiau Cymraeg Ail Iaith ar ei Gampysau Parth Dysgu yn Crosskeys a Blaenau Gwent. Mae dysgwyr sy’n 
mynychu rhaglenni dwyieithog â blaenoriaeth fel cyrsiau gofal plant yn cael cynnig cyrsiau Cymraeg drwy Ganolfan Cymraeg i Oedolion 
Gwent. Mae’r Coleg wedi pennu targed i sicrhau cynnydd o 10% yn nifer y dysgwyr sy’n cwblhau cyrsiau Cymraeg ychwanegol bob blwyddyn 
am y 3 blynedd nesaf. Mae pob dysgwr yn cwblhau unedau ymwybyddiaeth o’r Gymraeg ac yn cael ei annog i werthuso manteision 
dwyieithrwydd yn y gweithle. Mae Clwb Cymraeg yn weithgar iawn yn y Coleg ac yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr gymryd rhan mewn 
digwyddiadau anffurfiol fel teithiau a gweithgareddau awyr agored (yr Urdd). Mae’r Coleg wedi pennu targed i sicrhau cynyddu o 10% yng 
nghyfranogiad mewn digwyddiadau’r Clwb Cymraeg bob blwyddyn am y 3 blynedd nesaf. Mae cyfleoedd datblygu yn cael eu cynnig i bob 
aelod o staff er mwyn datblygu eu sgiliau addysgu dwyieithog a sefydlu’r dimensiwn Cymraeg. Mae’r Coleg wedi pennu targed i sicrhau 
cynnydd o 10% yn nifer y dysgwyr sy’n cwblhau gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg bob blwyddyn am y 3 blynedd nesaf. Mae gan y Coleg 
berthynas waith dda iawn â’r Fenter Iaith ac mae’n cefnogi llawer o weithgareddau a drefnir ar y cyd â’r Urdd. 
Bydd yr Urdd a’r Fenter Iaith leol yn gweithio gydag ysgolion a’r gymuned i roi cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer eu sgiliau Cymraeg mewn 
sefyllfaoedd llai ffurfiol. Bydd disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn cael y cyfleoedd canlynol i ymarfer eu sgiliau Cymraeg 
mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol, a bydd pwyslais cynyddol ar gyfleoedd i’r ddwy gymuned gydweithio.  
 
Mae data (lle maent ar gael) yn cefnogi pob Canlyniad wedi'u cynnwys yn Atodiad 1.  
Nodir rhaglen a thargedau Urdd Gobaith Cymru yn Atodiad 2.  
Nodir targedau Menter Iaith Casnewydd yn Atodiad 3.  
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Canlyniad 6: Darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (ALN) 
 
Amcanion: 
Gwella darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol (ALN) cyfrwng Cymraeg drwy wneud y canlynol: 
6.1 Datblygu protocol symudiadau wedi’u rheoli rhwng ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y consortiwm erbyn 17 Medi er mwyn darparu ar gyfer 
disgyblion sy’n wynebu risg o gael eu dadrithio neu eu hallgáu.  
6.2 Datblygu cynlluniau i ddarparu darpariaeth gynradd cyfrwng Cymraeg arbenigol mewn ysgol gynradd brif ffrwd yn y consortiwm.  
6.3 Cydweithio â phartneriaid SEWC i ddarparu cymorth Seicoleg Addysgol ac Anawsterau Dysgu Penodol drwy gyfrwng y Gymraeg. 
6.4 Cydweithio’n agos â Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol/Pennaeth Ysgol Gyfun Gwent Is Coed i ddatblygu darpariaeth ALN o 

ansawdd da yn yr ysgol newydd. 
 
Datganiad Ategol: 
 
Ar sail yr archwiliad diweddaraf o anghenion ychwanegol disgyblion addysg cyfrwng Cymraeg, mae’n ymddangos bod modd darparu ar gyfer y 
rhan fwyaf o anghenion disgyblion, ac eithrio o bosibl anghenion plant sydd ag anableddau corfforol ac sy’n dymuno mynychu lleoliad 
presennol yr ysgol uwchradd. Ar wahân i hynny, dylai pob un o’n hysgolion cyfrwng Cymraeg fod â’r capasiti i ddarparu ar gyfer eu disgyblion.  
Mae’r safle newydd wrthi’n cael ei adeiladu a bydd yn darparu ar gyfer plant ag anableddau corfforol ar ôl cael ei gwblhau.  
 
Mae’r brif broblem yn ymwneud ag adnoddau Cymraeg, sy’n broblem i bob ysgol Gymraeg. Rydym yn cymryd camau araf ond pendant i fynd 
i’r afael â’r mater hwn ar y cyd â chydweithwyr ledled y rhanbarth. Bydd yr adnoddau anhwylderau yn y sbectrwm awtistig newydd sy’n cael eu 
creu ar hyn o bryd ar gael yn y Gymraeg.  
 
Nid oes gennym unrhyw ddarpariaeth sylfaen adnoddau dysgu ar hyn o bryd ar gyfer plant sy’n wynebu risg o gael eu hallgáu, ond rydym yn 
gweithio gyda chydweithwyr ledled y consortiwm i asesu’r angen. Byddwn yn sefydlu darpariaeth ranbarthol os oes digon o angen, ynghyd â 
phrotocol symudiadau wedi’u rheoli yng Nghasnewydd a all ledaenu ar draws awdurdodau.  
 
Mae Seicolegydd Addysgol ac Athro Cynghorol yn cynnal clinigau ym mhob meithrinfa, gan gynnwys meithrinfeydd cyfrwng Cymraeg. Mae 
disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu hadnabod yn gynnar ac mae’r ddarpariaeth ar eu cyfer yn parhau yn yr ysgol gynradd 
os yw’r rhieni yn dymuno hynny. Nid ydym erioed wedi gwrthod addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer unrhyw ddisgybl ag anghenion dysgu 
ychwanegol. Bydd y broses hon yn parhau. Nid oes gennym unrhyw seicolegwyr addysgol neu athrawon cynghorol Cymraeg eu hiaith ar hyn o 
bryd, ond bydd hysbysebion ar gyfer pob swydd yn y dyfodol yn nodi bod sgiliau Cymraeg yn ddymunol.  
 
Mae data (lle maent ar gael) yn cefnogi pob Canlyniad wedi'u cynnwys yn Atodiad 1 
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Canlyniad 7: Cynllunio’r gweithlu a datblygiad proffesiynol parhaus 
 
Amcanion: 
7.1 Archwilio’r galw ac asesu nifer y disgyblion sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd bob blwyddyn er mwyn cynllunio i recriwtio 

staff a chynorthwywyr dysgu, yn enwedig yn Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon ac Ysgol Gyfun Gwent is Coed wrth i’r ysgolion dyfu a phan fydd 
pob ysgol yn llawn.  

7.2 Cynllunio i benodi staff ar gyfer canolfan trochi iaith ddynodedig yng Nghasnewydd, a chynllunio i benodi staff cymorth anghenion addysgol 
arbennig ar gyfer disgyblion cyfrwng Cymraeg ag anghenion dysgu ychwanegol. 

7.3 Archwilio sgiliau iaith Gymraeg ymarferwyr (athrawon a chynorthwywyr dysgu) mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg ac mewn 
Cylchoedd Meithrin bob blwyddyn er mwyn asesu anghenion hyfforddi. 

7.4 Cynlluniau gwella ysgolion i ddangos ymrwymiad i wella sgiliau ieithyddol ymarferwyr drwy weithio gyda Swyddogion y Gymraeg mewn 
Addysg (ysgolion cyfrwng Saesneg) a thrwy gynllunio i ryddhau staff i fynychu hyfforddiant y Cynllun Sabothol (ysgolion cyfrwng Cymraeg 
a Saesneg) ar sail dadansoddiad o anghenion.  

7.5 Gwella sgiliau methodoleg ymarferwyr drwy waith Swyddogion y Gymraeg mewn Addysg a thrwy fentrau penodedig rhwng ysgolion. 

 
Datganiad Ategol: 
 
Mae nifer y rhai sy’n derbyn hyfforddiant y Cynllun Sabothol yn y rhanbarth yn isel ar hyn o bryd (ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg) ac nid 
oes cynllun strategol ar gyfer yr hyfforddiant. O ganlyniad, bydd yr awdurdod lleol yn gweithio gydag ysgolion i gynllunio i ryddhau staff a 
chynorthwywyr dysgu i fynychu hyfforddiant Cynllun Sabothol Llywodraeth Cymru mewn ymateb i anghenion sy’n cael eu nodi mewn 
archwiliadau o’r iaith Gymraeg. Mae’n bosibl y bydd dull gweithredu ar sail clystyrau unigol yn cael ei fabwysiadu. Bydd y broses o wella sgiliau 
iaith staff, mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yng Nghasnewydd yn benodol, yn hanfodol i wireddu gweledigaeth Dyfodol Llwyddiannus.  
 
Ceir cydweithio da rhwng ysgolion yn yr awdurdod lleol a thrwy’r model gwaith rhanbarthol. Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn darparu 
rhaglen DPP (llythrennedd) cyfrwng Cymraeg ehangach ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae ysgolion cyfrwng Cymraeg Casnewydd yn 
arwain ar rannu ymarfer da mewn rhaglen ar y cyd a drefnir yn ganolog i ddarparu cymorth cynghori a chymorth mewn ysgolion (methodoleg). 
Hefyd, ceir rhaglen ranbarthol rhwng ysgolion i gynorthwyo athrawon i geisio sicrhau rhagoriaeth mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, sef ‘Anelu 
at Ragoriaeth’. Mae gan ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg fynediad i raglen eang ac amrywiol o DPP drwy raglen hyfforddiant iaith a 
methodoleg y Gwasanaeth Cyflawni Addysg. Hefyd, mae rhaglen ymyrraeth a dargedir ar waith fel bod ysgolion cynradd ac uwchradd a nodir 
yn gallu gwella ethos ysgolion ac iaith / methodoleg ymarferwyr. 
 
Mae rhaglenni arweinyddiaeth y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (Paratoi i fod yn Bennaeth, CPCP a HT Bl1 a Bl5) ar gael i bob ysgol. Mae 
rhaglenni partneriaeth cymheiriaid rhanbarthol yn cynnig cymorth ar gyfer arweinyddiaeth cyfrwng Cymraeg, ac mae secondiadau rhanbarthol 
yn cael eu hwyluso lle bo hynny’n briodol. Mae ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg y rhanbarth yn gweithio mewn partneriaeth gadarn, gan 
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drafod materion recriwtio yn rheolaidd. Er mwyn recriwtio cynorthwywyr dysgu cyfrwng Cymraeg, bydd ysgolion uwchradd y rhanbarth yn 
trafod darparu cyrsiau addas ar gyfer disgyblion (e.e. Cache).  
 
Mae Coleg Gwent yn cynnal rhaglen o ddatblygiad proffesiynol parhaus fel bod pob aelod o’r staff addysgu yn gallu datblygu eu sgiliau i 
sefydlu’r dimensiwn Cymraeg. Mae’r Coleg yn cydweithio â Sgiliaith i gynnig hyfforddiant ar gyfer rheolwyr i sefydlu’r Gymraeg yn y cwricwlwm 
ynghyd â chymorth ymarferol ar gyfer staff addysgu i gynorthwyo ac annog dysgwyr i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg. Ar hyn o 
bryd, mae gan tua 6% o staff academaidd Coleg Gwent sgiliau iaith Gymraeg, ac mae’r aelodau staff hyn yn cael eu hannog a’u cynorthwyo i 
ddefnyddio eu sgiliau gyda’r dysgwyr. Mae cyrsiau Cymraeg i Oedolion di-dâl yn cael eu cynnig i holl staff Coleg Gwent yn ystod oriau gwaith, 
ac mae 31 aelod o staff wedi’u hymrestru ar gyrsiau sy’n cychwyn ym mis Medi 2016. Yn ddiweddar, mae’r Coleg wedi cymeradwyo polisi 
recriwtio newydd gyda’r nod o sicrhau cynnydd o 10% yn nifer y staff addysgu sy’n gallu gweithio’n ddwyieithog bob blwyddyn dros y 3 blynedd 
nesaf. Ar ôl mis Medi 2016, bydd y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer swyddi sy’n perthyn i Feysydd Dwyieithog â Blaenoriaeth Llywodraeth 
Cymru, e.e. gofal plant, neu bydd angen ymrwymo i ddysgu Cymraeg hyd at lefel ganolraddol ymhen dwy flynedd (bydd y Coleg yn talu’n llawn 
am hyn). 
 
Mae data (lle maent ar gael) yn cefnogi pob Canlyniad wedi'u cynnwys yn Atodiad 1 

      
        

 

Llofnod:               Dyddiad: Rhagfyr 2016 

 

 

Brif Swyddog Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd 
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DATA: Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Casnewydd 2017 – 2020       Atodiad 1 
 
Cyfeirir at y data isod yng nghorff Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn erbyn y Canlyniad perthnasol.  
 
Canlyniad 1: Mwy o blant saith oed yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
 
Ehangu darpariaeth 
 
 
 

Sefyllfa Bresennol 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ehangu darpariaeth 
Canran y plant saith oed sy’n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ar 
hyn o bryd.          4.34% (86 o ddisgyblion) 

 
5.3%  
104 o 
ddisgyblion 

 
5.3% 
104 o 
ddisgyblion 

 
5.3% 
104 o 
ddisgyblion 

Canran y plant a drosglwyddodd i addysg Gymraeg 65% 
17 ddisgyblion 

75% 
ddisgyblion 

100% 
26 ddisgyblion 

Canran y plant sy’n manteisio ar y fenter Dechrau’n Deg mewn lleoliad cyfrwng 
Cymraeg yng Nghasnewydd 

100% 
16 ddisgyblion 

100% 
20 ddisgyblion 

100% 
25 ddisgyblion 
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Canlyniad 2: Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella eu sgiliau iaith wrth drosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd 

 

Sefyllfa Bresennol 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Beth yw’r ganran bresennol o ddysgwyr ym Mlwyddyn 9 sy’n cael eu hasesu 
yn y Gymraeg (Iaith Gyntaf)? 
3.42% (57 o ddisgyblion) 

 
Cymharu’r ffigur hwn â chanran y dysgwyr ym Mlwyddyn 6 a gafodd eu hasesu 
yn y Gymraeg (Iaith Gyntaf) dair blynedd yn gynharach.   2.59% (43 o 
ddisgyblion) 
 
Trosglwyddo effeithiol a pharhad ieithyddol  
Beth yw’r cyfraddau trosglwyddo rhwng:  

 lleoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg nas cynhelir ar gyfer plant o 
dan 3 oed ac ysgolion Cymraeg/dwyieithog a gynhelir sy’n 
cyflwyno’r Cyfnod Sylfaen? 0 

 lleoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg nas cynhelir ar gyfer plant o 
dan 3 oed a lleoliadau cyfrwng Cymraeg nas cynhelir a ariennir sy’n 
cyflwyno’r Cyfnod Sylfaen?        0 

 lleoliadau cyfrwng Cymraeg nas cynhelir a ariennir ac ysgolion 
cyfrwng Cymraeg/dwyieithog a gynhelir?        50% (tri disgybl 
allan o chwech, un o ddau ddisgybl Y Delyn a dau o bedwar 
disgybl Somerton). 

 lleoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg nas cynhelir ar gyfer plant o 
dan 3 oed a lleoliadau cyfrwng Cymraeg nas cynhelir a ariennir sy’n 
cyflwyno’r Cyfnod Sylfaen ac yna ysgolion cyfrwng 
Cymraeg/dwyieithog a gynhelir?  

 Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2?   98.0% (96 o 
ddisgyblion) 

 Cyfnodau Allweddol 2 a 3?        96.1% (49 o ddisgyblion) 

 
2.9% 
(50 o 
ddisgyblion) 
 
3.02% 
(51 o 
ddisgyblion) 
 
 
Dim 
darpariaeth 
 
 
Dim 
darpariaeth 
 
 
60% 
 
Dim 
darpariaeth 
 
 
100% 
 
100% 
100% 

 
4.23% 
(74 o 
ddisgyblion) 
 
4.52% 
(78 o 
ddisgyblion) 
 
 
I’w gadarnhau 
 
 
 
I’w gadarnhau 
 
 
 
70% 
 
I’w gadarnhau 
 
 
 
100% 
 
100% 
100% 

 
4.35%  
(74 o 
ddisgyblion) 
 
5.17% 
(86 o 
ddisgyblion) 
 
 
I’w gadarnhau 
 
 
 
I’w gadarnhau 
 
 
 
80% 
 
I’w gadarnhau 
 
 
 
100% 
 
100% 
100% 
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 Cyfnodau Allweddol 3 a 4?                  100% (28 o ddisgyblion) 

 

Canlyniad 3: Mwy o ddysgwyr 14-16 oed yn astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg 

Canlyniad 4: Mwy o ddysgwyr 14-19 oed yn astudio pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion, colegau a dysgu seiliedig ar 
waith  
 
Cynyddu canran y dysgwyr 14-16 oed sy’n astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg 
 
Beth yw’r ganran bresennol o ddysgwyr Blwyddyn 11 sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TGAU Cymraeg (iaith gyntaf) sy’n astudio ar gyfer dau neu 
fwy cymhwyster Lefel 1 neu Lefel 2 arall drwy gyfrwng y Gymraeg?  
 
(NID yw’r data hwn yn cynnwys Llenyddiaeth Gymraeg. Mae TGAU cymhwysol a Gwyddoniaeth Dwyradd yn cyfrif fel dau bwnc; mae cyrsiau 
byr yn cyfrif fel un pwnc. Mae’n bosibl na fydd modd cynnwys cyrsiau BTEC gan nad yw’r corff dyfarnu yn gwahaniaethu rhwng cyfrwng 
Cymraeg a chyfrwng Saesneg). 
 

Sefyllfa Bresennol 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Yr holl ddisgyblion sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Gyfun 
Gwynllyw 100% 

A holl ddisgyblion Ysgol Gyfun Gwent Is Coed 2020/21 100% 

100% 100% 100% 
 

Beth yw’r ganran bresennol o ddysgwyr Blwyddyn 11 sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf sy’n astudio ar gyfer pump 
neu fwy cymhwyster Lefel 1 neu Lefel 2 arall drwy gyfrwng y Gymraeg?   
 
(NID yw’r data hwn yn cynnwys Llenyddiaeth Gymraeg. Mae TGAU cymhwysol a Gwyddoniaeth Dwyradd yn cyfrif fel dau bwnc; mae cyrsiau 
byr yn cyfrif fel un pwnc. Mae’n bosibl na fydd modd cynnwys cyrsiau BTEC gan nad yw’r corff dyfarnu yn gwahaniaethu rhwng cyfrwng 
Cymraeg a chyfrwng Saesneg). 
 

Sefyllfa Bresennol 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Yr holl ddisgyblion sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Gyfun 
Gwynllyw 100% 
A holl ddisgyblion Ysgol Gyfun Gwent Is Coed 2020/21 100% 

100% 100% 100% 
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Cynyddu canran y dysgwyr 16-19 oed sy’n astudio pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion   
 
Dim data  

 

Canlyniad 5: Mwy o ddysgwyr â sgiliau Cymraeg uwch   

Sefyllfa Bresennol 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Cyfrwng Cymraeg: 
CS D5       97.7% 
CA2 L4      94.6% 
CA3 L5      92.6% (Disgyblion Casnewydd yn Ysgol Gwynllyw, Torfaen) 
CA4 A*-C  Nid yw’r data ar gael ar hyn o bryd 
 
Cyfrwng Saesneg: 
CA2 L4      85.9% 
CA3 L5      78.8% 
CA4 A*-C Cwrs Llawn – Nid yw’r data ar gael ar hyn o bryd 
% o’r cohort 
CA4 A*-C Cwrs Byr - Nid yw’r data ar gael ar hyn o bryd  
% o’r cohort 
 
 
 
 
 
 
 
Roedd 35% o gohort Casnewydd yn astudio TGAU Cymraeg Ail Iaith 
(Cwrs Llawn) yn 2015. Nid yw’r Cwrs Byr yn darparu llwybr addas i 
UG/Safon Uwch ac mae argaeledd y cwrs hwn yn effeithio ar niferoedd y 
rhai sy’n dilyn y Cwrs Llawn ac ar hyfywedd niferoedd. Bydd 
Cymwysterau Cymru yn dileu’r Cwrs Byr yn 2018. 
 
 

Pennir targedau 
ar gyfer ysgolion 
unigol ar sail data 
disgyblion unigol. 
Mae targedau ar 
gyfer gwelliant yn 
cael eu monitro 
drwy broses 
pennu a monitro 
targedau’r 
Gwasanaeth 
Cyflawni Addysg, 
ac mae 
Cynghorwyr Her 
yn cynnal 
cyfarfodydd bob 
tymor i ystyried 
cynnydd tuag at y 
targedau. 
 
Ni ddisgwylir 
unrhyw gynnydd.  
 
 
Ni ddisgwylir 
unrhyw gynnydd 
nes bod y Cwrs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ni ddisgwylir 
unrhyw gynnydd.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd canran y 
rhai sy’n astudio’r 
Cwrs Llawn yn 
50% o leiaf yn 
unol â dileu’r 
Cwrs Byr TGAU 
yn 2018.  
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Roedd 6 o ddysgwyr wedi’u cofrestru ar gyfer cyrsiau Cymraeg Ail Iaith 
lefel UG yn CA5 yn 2015. 
 
Roedd 21 o ddysgwyr wedi’u cofrestru ar gyfer cyrsiau Cymraeg Ail Iaith 
Safon Uwch yn CA5 yn 2015. 
Nid yw’r data ar gyfer 2016 ar gael eto, ond ni fydd mwy na 6 disgybl yn 
cael ei gofrestru i astudio Safon Uwch yn 2016 ar sail nifer y rhai a oedd 
yn astudio Cymraeg lefel UG yn 2015. 
 
 
Cymraeg: Ni fydd unrhyw ddisgybl yn astudio cyrsiau Safon Uwch yn 
Ysgol Gwent Is Coed tan haf 2023. 
 
Cymraeg Ail Iaith:  
Roedd 6 o ddysgwyr wedi’u cofrestru ar gyfer cyrsiau Cymraeg Ail Iaith 
Lefel UG yn 2015. 
Roedd 21 o ddysgwyr wedi’u cofrestru ar gyfer cyrsiau Cymraeg Ail Iaith 
Safon Uwch yn CA5 yn 2015. 
 
 
Gwella darpariaeth a safonau mewn Cymraeg Iaith Gyntaf   
 
Beth yw canran y dysgwyr ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen sy’n cyflawni 
Deilliant 5 o leiaf mewn Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu mewn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg / dwyieithog?           97.7% 

Beth yw canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 sy’n cyrraedd 
Lefel 4 o leiaf yn Asesiad yr Athro o’r Gymraeg?         94.6% 

Beth yw canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 sy’n cyrraedd 
Lefel 5 o leiaf yn Asesiad yr Athro o’r Gymraeg?                  92.6% 
(Disgyblion Casnewydd yn Ysgol Gwynllyw), 87.7% (yn Ysgol Gyfun 
Gwynllyw, Torfaen). 

Byr yn cael ei 
ddileu a bod y 
Cwrs Llawn yn 
cael ei gyflwyno i 
bawb** yn 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
Ni ddisgwylir 
unrhyw gynnydd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3% 
 
 
- 
 
 
 
3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
- 
 
 
 
5% 
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Beth yw canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 sy’n cael 
graddau A*-C mewn TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf? 
Nid oes data ar gael ar gyfer 2016. 
 
 
Gwella darpariaeth a safonau mewn Cymraeg Ail Iaith 
 

Beth yw canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 sy’n cyrraedd 
Lefel 4 o leiaf yn Asesiad yr Athro o Gymraeg Ail Iaith?         85.9% 

Beth yw canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 sy’n cyrraedd 
Lefel 5 o leiaf yn Asesiad yr Athro o Gymraeg Ail Iaith?        78.8% 

Beth yw canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 sy’n cael 
graddau A*-C mewn TGAU Cymraeg Ail Iaith (Cwrs Llawn)?  Nid oes 
data ar gael ar gyfer 2016. 
 
Beth yw’ch targedau ar gyfer gwella pob un o’r uchod – bob blwyddyn 
neu ar ddiwedd cyfnod y Cynllun Tair Blynedd? Mae targedau ar gyfer 
gwella perfformiad disgyblion yn cael eu pennu gan ysgolion ar sail 
data ar lefelau disgyblion unigol 
 
Pa ganran o’r cohort sy’n cael ei gofrestru ar gyfer (i) TGAU Cymraeg Ail 
Iaith Cwrs Llawn; (ii) TGAU Cymraeg Ail Iaith Cwrs Byr; a (iii) heb ei 
gofrestru ar gyfer y naill na’r llall?                                   Nid oes data ar 
gael ar gyfer 2016. 
 
Mwy o ddysgwyr â sgiliau Cymraeg uwch  
Beth yw cyfanswm presennol y dysgwyr sydd wedi’u cofrestru ar gyfer 
Cymraeg Safon Uwch Iaith Gyntaf fel canran o’r rhai a gofrestrwyd ar 
gyfer TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf ddwy flynedd yn ôl?  Nid oes data ar 
gael ar gyfer 2016. 
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Beth yw cyfanswm presennol y dysgwyr sydd wedi’u cofrestru ar gyfer 
Cymraeg Safon Uwch Ail Iaith fel canran o’r rhai a gofrestrwyd ar gyfer 
cwrs llawn a chwrs byr TGAU Cymraeg Ail Iaith ddwy flynedd yn 
gynharach?  Nid oes data ar gael ar gyfer 2016. 
 
 
 
 
Canlyniad 6: Darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol 
 
Dim data  
 
Canlyniad 7:  Cynllunio’r gweithlu a Datblygiad Proffesiynol Parhaus 
 
Dim data  
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Urdd Gobaith Cymru            Atodiad 2 
 

 

 Ysgolion cyfrwng Cymraeg Ysgolion cyfrwng Saesneg 

Urdd Gobaith Cymru Ysgolion cynradd 
 
Adran yr Urdd – bob wythnos ar gyfer Bl 3-6 
– wedi’i lleoli yng nghanol Casnewydd. 
Gweithgareddau amrywiol ar gael, gan 
gynnwys teithiau.  
 
Digwyddiadau chwaraeon gan gynnwys – 
rygbi, pêl-rwyd, nofio, pêl-droed, gymnasteg, 
rygbi cyffwrdd a chriced. 
 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd – cyfle i 
gystadlu mewn cystadlaethau amrywiol, gan 
gynnwys canu, dawnsio ac adrodd. 
 
Teithiau preswyl i’n tair canolfan – 
Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd. 
 
Jambori  
Ysgolion uwchradd 
 
Clwb yr Urdd bob wythnos yn Ysgol Gyfun 
Gwent Is Coed – gweithgareddau amrywiol 
ar gael. 
 
Digwyddiadau chwaraeon gan gynnwys 
rygbi, pêl-rwyd, nofio, pêl-droed a 
gymnasteg. 
 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd – cyfle i 

Ysgolion cynradd 
 
Digwyddiadau chwaraeon gan gynnwys – 
rygbi, pêl-rwyd, nofio, pêl-droed, gymnasteg, 
rygbi cyffwrdd a chriced. 
 
 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd – cyfle i 
gystadlu mewn cystadlaethau amrywiol, gan 
gynnwys canu, dawnsio ac adrodd. 
Mae rhai cystadlaethau ar gyfer dysgwyr 
Cymraeg yn benodol. 
 
Teithiau preswyl i’n tair canolfan – 
Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd. 
 
Jambori 
 
 
Ysgolion uwchradd 
 
Digwyddiadau chwaraeon gan gynnwys 
rygbi, pêl-rwyd, nofio, pêl-droed a 
gymnasteg. 
 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd – cyfle i 
gystadlu mewn cystadlaethau amrywiol, gan 
gynnwys canu, dawnsio ac adrodd. 
Mae rhai cystadlaethau ar gyfer dysgwyr 
Cymraeg yn benodol. 
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gystadlu mewn cystadlaethau amrywiol, gan 
gynnwys canu, dawnsio ac adrodd. 
 
Teithiau preswyl i’n tair canolfan – 
Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd. 
 
Teithiau tramor i Disneyland Paris a Sbaen 
 
Teithiau dydd amrywiol  
 
Fforwm Ieuenctid yr Iaith Gymraeg 
 
Cyfleoedd gwirfoddoli  
 
Achredu  
 
Mae’r holl weithgareddau hyn yn gyfle i blant 
a phobl ifanc ymarfer eu sgiliau Cymraeg y 
tu allan i’r ystafell ddosbarth. 

 
Teithiau preswyl i’n tair canolfan – 
Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd. 
 
Teithiau dydd amrywiol. 
 
Cyfleoedd gwirfoddoli  
 
Achredu  
 
Clybiau Cymraeg Amser Cinio Wythnosol  
 
Sesiynau sgwrsio anffurfiol 
 
Mae’r holl weithgareddau hyn yn gyfle i blant 
a phobl ifanc ddefnyddio ac ymarfer eu 
sgiliau Cymraeg y tu allan i’r ystafell 
ddosbarth. 
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Menter Iaith Casnewydd           Atodiad 3 
 Targedau Menter Iaith Casnewydd 

 

Menter Iaith Casnewydd 
 
Amcan Menter Iaith Casnewydd yw 
cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yng 
Nghasnewydd gan blant ac oedolion, a 
gwneud y Gymraeg yn iaith sy’n rhan o 
wead cymdeithasol y ddinas drwy alluogi 
pobl i fyw a gweithio drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  
 
Mae’r Mentrau Iaith yn sefydliadau 
cymunedol dynamig a gwirfoddol sy’n 
hybu’r defnydd o’r Gymraeg ledled Cymru. 
Mae Menter Iaith Casnewydd yn gweithio 
oddi mewn i gymunedau Casnewydd i 
gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ymysg pobl 
o bob oed drwy drefnu digwyddiadau 
cymdeithasol a gweithio mewn partneriaeth 
â busnesau a sefydliadau lleol i sicrhau bod 
y Gymraeg yn fwy hygyrch i bawb yn y 
ddinas.   
 
 
 

1. Parhau i gydlynu gweithgareddau Sbort a Sbri yn ystod gwyliau ysgol ar gyfer disgyblion 
oed cynradd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. 
2. Datblygu’r ddarpariaeth Sbort a Sbri ar ôl yr ysgol ym mhob un o’r tair ysgol gynradd 
cyfrwng Cymraeg. 
3. Cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol ar gyfer plant a phobl ifanc gyda 
phartneriaid lleol, gan ddibynnu ar yr adnoddau a’r cyllid sydd ar gael a’r cyfleoedd amrywiol 
sy’n codi yn ystod cyfnod y cynllun.   
4. Parhau i ymgymryd ag asesiad o anghenion gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd er mwyn 
mapio cyfleoedd presennol i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol yn y ddinas a chreu 
strategaeth ar y cyd â phartneriaid lleol i geisio llenwi’r bylchau a pharhau i ysgogi darpariaeth 
gymdeithasol. Cydgysylltu’r strategaeth hon drwy Fforwm yr Iaith Gymraeg a fforymau lleol 
perthnasol eraill, ac fel rhan o Strategaeth Cymraeg Pum Mlynedd Cyngor Dinas Casnewydd 
i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn y ddinas. 
5. Parhau i fod yn aelod craidd o Gomisiwn Tegwch Casnewydd drwy gyfrannu at waith y 
comisiwn yn ystod cyfnod y cynllun a chysylltu rhaglen waith y Comisiwn â gwaith y Fenter 
gyda phlant a phobl ifanc Casnewydd.  
6. Parhau i ddatblygu’r Fforwm Ieuenctid Cymunedol yn Ysgol Gyfun Gwynllyw er mwyn 
cyfrannu at gynllun gwaith Menter Iaith Casnewydd ac ymateb i anghenion pobl ifanc o ran eu 
defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned, gan sicrhau eu bod yn cael eu cynrychioli ar Fforwm 
Ieuenctid Casnewydd.  
7. Sefydlu a datblygu Fforwm Ieuenctid Cymunedol yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed er mwyn 
cyfrannu at gynllun gwaith Menter Iaith Casnewydd ac ymateb i anghenion pobl ifanc o ran eu 
defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned, gan sicrhau eu bod yn cael eu cynrychioli ar Fforwm 
Ieuenctid Casnewydd. 
8. Parhau i fod yn aelod gweithgar o Bartneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal 
Plant Casnewydd.  
9. Ymateb i ymgynghoriadau lleol a chenedlaethol ar faterion sy’n berthnasol i’n gwaith fel 
Menter Iaith leol yng Nghasnewydd ac sy’n cael effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol ar y 
defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned. 
10. Darparu cymorth a chanllawiau i unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am yr iaith Gymraeg 
a sut i gyrchu’r iaith yng Nghasnewydd. 



CYNLLUN STRATEGOL Y GYMRAEG MEWN ADDYSG 2017 – 2020      RHAGFYR 2016 
 

Tudalen 28 o 30 
 

 

 

Mudiad Meithrin Data            Atodiad 4 

 

  

Sir Enw Cylch Nifer 
Trosglwyddodd 
i Addysg 
Gymraeg 

% Trosglwyddodd i 
Addysg Gymraeg 

Casnewydd Dechrau’n Deg Ty Blossom 1 16.67% 

Casnewydd Somerton 1 20.00% 

Casnewydd Ty Norfolk 1 100.00% 

Casnewydd Y Delyn 14 73.68% 
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Rhestr o ymgyngoreion statudol          Atodiad 5 

 
Rhaid i awdurdod lleol ymgynghori â'r canlynol ynghylch y Cynllun drafft a bydd y cyfnod ymgynghori yn para am 8 wythnos.  
 
Mae terfynau amser ar gyfer y broses ymgynghori a chyflwyno i Lywodraeth Cymru yn dilyn yn Atodiad 5.  
 
Adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013: 
 

 awdurdodau lleol cyfagos 

 pennaeth pob ysgol a gynhelir ganddo 

 corff llywodraethu pob ysgol a gynhelir ganddo 

 pob sefydliad o fewn y sector addysg bellach yn ei ardal 

 mewn perthynas ag unrhyw ysgol sefydledig neu wirfoddol yn ei ardal 
o yr unigolyn sy'n penodi llywodraethwyr yr ysgol sefydledig 
o os oes gan yr ysgol gymeriad crefyddol, y corff crefyddol priodol 

 personau rhagnodedig eraill. 
 
 

Rhestrir "personau rhagnodedig eraill" yn Rheoliad 9: 
 

 Comisiynydd y Gymraeg 

 Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 

 cynghorau ysgol 

 Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 

 sefydliadau o'r fath sy'n darparu gwasanaethau i blant a phobl fel y gwêl yr awdurdod lleol yn briodol 

 y cyfryw unigolion neu gyrff eraill fel y gwêl yr awdurdod lleol yn briodol. 
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Atodiad 6 

Terfynau amser – Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) Cyngor Dinas 
Casnewydd 2017-2020          

 
2016  

12 Hydref  Cyngor Dinas Casnewydd i lansio CSCA Drafft - dylai ymgynghoriad bara am o leiaf 8 wythnos (Rheoliadau 9 
(3)).  
Caiff y CSCA Drafft gan gynnwys Terfynau amser eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor a'i ddosbarthu i bob 
rhanddeiliad. 

7 Tachwedd Gweithdy ar gyfer Aelodau o Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd er mwyn nodi'r sylwadau a gafwyd hyd yn 
hyn ar yr ymgynghoriad a llywio drafft terfynol y CSCA ymhellach.  

Canol mis Tachwedd  Llywodraeth Cymru i anfon data Mudiad Meithrin i'r awdurdodau lleol.  

6 Rhagfyr Diwedd y cyfnod ymgynghori 

7 – 9 Rhagfyr Llunio Drafft Terfynol y CSCA  

12 – 16 Rhagfyr Aelodau o Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd i gymeradwyo Drafft Terfynol y CSCA i'w gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru.  

20 Rhagfyr Cyngor Dinas Casnewydd i gyflwyno Drafft Terfynol y CSCA i Lywodraeth Cymru a'i gyhoeddi fel drafft ar wefan 
y Cyngor.  

2017  

31 Ionawr Llywodraeth Cymru i hysbysu awdurdodau lleol am benderfyniad y Gweinidog.  

14 Chwefror Terfyn amser ar gyfer cyflwyno addasiadau gan Gyngor Dinas Casnewydd.  

28 Chwefror Llywodraeth Cymru i gymeradwyo'r CSCA sydd wedi'i addasu.  

1 Ebrill Cyngor Dinas Casnewydd i ddechrau rhoi'r CSCA ar waith 

1 Mehefin Cyngor Dinas Casnewydd i gyhoeddi'r CSCA 

 


