
   
 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Cynnig Adrefnu Ysgolion   

Adroddiad ar Ymgynghoriad 

 

Cynnig i ehangu Ysgol Bryn Derw a chynyddu capasiti’r ysgol o 48 i 68 o fis 
Ionawr 2020 

   

Cyfnod Ymgynghori Swyddogol: 
1 Mai 2019 i 11 Mehefin 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 

 Fersiwn Crynodeb Bob Dydd – Plant a Phobl Ifanc 

 Llais y Dysgwyr 

 Ymatebion i’r Ymgynghoriad 

 Estyn 

 Ystyriaethau Eraill 

 Argymhellion  

 

Y Cynnig 

Ehangu Ysgol Bryn Derw a chynyddu capasiti’r ysgol o 48 i 68 o fis Ionawr 2020. 
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Ymgysylltu â Rhanddeiliaid 

Rhoddwyd gwahoddiad i’r rhanddeiliaid isod gymryd rhan yn yr ymgynghoriad statudol, 

ynghyd â naill ai dolen i’r pecyn ymgynghori ar wefan y Cyngor a fersiwn electronig o’r pecyn 

a anfonwyd dros e-bost, neu gopïau caled o ddeunyddiau’r ymgynghoriad: 

 Athrawon, staff a chorff llywodraethu Ysgol Bryn Derw; 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion sy’n mynd i Ysgol Bryn Derw; 

 Disgyblion sy’n mynychu Ysgol Bryn Derw; 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid plant sy’n mynd i Ysgol Maes Ebwy; 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid plant sy’n mynd i ddosbarthiadau mewn 

Canolfannau Adnoddau Dysgu ar draws y ddinas; 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid plant sydd â diagnosis ASA ac yn mynd i leoliadau 

y tu allan i’r Ddinas;   

 Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu pob ysgol arall yng Nghasnewydd; 

 Pennaeth a Chorff Llywodraethu Ysgol Maes Ebwy; 

 Holl aelodau etholedig Cyngor Dinas Casnewydd; 

 Pob Cyngor Cymuned yng Nghasnewydd; 

 Gweinidogion Cymru; 

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

wasanaethir gan yr ysgolion sy’n destun y cynigion; 

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

gynnwys adrannau trafnidiaeth perthnasol; 

 Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru; 

 Yr Eglwys yng Nghymru, Esgobaeth Mynwy; 

 Yr Archesgobaeth Gatholig; 

 Estyn; 

 Undebau Llafur athrawon a staff sy’n cynrychioli athrawon a staff Ysgol Bryn Derw; 

 Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Casnewydd; 

 Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent; 

 Heddlu Gwent; 

 Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru; 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan; 

 Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 Canolfan Serennu Casnewydd; 

 SNAP Cymru; 

 Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent; 

 Gwasanaethau Ataliol. 
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Cafodd y digwyddiadau ymgynghori canlynol eu trefnu a’u cyhoeddi mewn llythyr i 

randdeiliaid. Hefyd rhannwyd y wybodaeth hon ar wefan y Cyngor a chafodd ei hamlinellu 

trwy’r ddogfen ymgynghori: 

Lleoliad Dyddiad ac amser Math o 
ddigwyddiad 

Ysgol Bryn Derw, Melfort Road, 
Casnewydd. NP20 3FQ 

Dydd Iau 16 Mai 2019 
9:45am tan 11:45am  

Digwyddiad galw 
heibio 

Ysgol Bryn Derw, Melfort Road, 
Casnewydd. NP20 3FQ 

Dydd Mawrth 21 Mai 2019 
4.00pm tan 6.00pm 

Digwyddiad galw 
heibio 

 
Yn anffodus ni aeth llawer o bobl i’r digwyddiadau galw heibio hyn. Ni aeth unrhyw 

randdeiliaid i’r digwyddiad cyntaf a gefnogwyd gan y Rheolwr Anghenion Addysgol Arbennig 

(AAA), y Swyddog Datblygu Busnes Addysg a Swyddog Datblygu a Gwybodaeth Addysg. 

Aeth saith rhanddeiliad i’r ail ddigwyddiad, yr oeddent i gyd yn aelodau staff Ysgol Bryn 

Derw. Cefnogodd Rheolwr y Gwasanaeth Addysg – Adnoddau a Chynllunio, Swyddog 

Cleientiaid Ysgolion yr 21ain Ganrif a’r Cynghorydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (AAA) – 

Gwybyddiaeth a Dysgu, y digwyddiad. Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Bryn Derw yw’r 

Cynghorydd AAA – Gwybyddiaeth a Dysgu hefyd. Ni chododd y rhanddeiliaid a aeth i’r ail 

sesiwn alw heibio unrhyw bryderon, a chadarnhaodd pob un ohonynt eu bod yn cefnogi’r 

cynnig i gynyddu capasiti’r ysgol trwy adnewyddu’r rhandy.  

Fersiwn Crynodeb Bob Dydd – Plant a Phobl Ifanc 

Hefyd cyhoeddwyd Fersiwn Crynodeb Bob Dydd o’r brif ddogfen ymgynghori ac ar gyfer 

plant a phobl ifanc oedd ef.  

Llais y Dysgwyr 

Mae’r Cyngor yn awyddus i gael barn dysgwyr wrth symud cynigion ad-drefnu ysgolion yn eu 

blaen. Fodd bynnag, yn yr achos hwn teimlodd y Pennaeth a’r Cadeirydd Llywodraethwyr na 

fyddai’n briodol ymgysylltu â disgyblion sy’n mynychu Ysgol Bryn Derw ar hyn o bryd yn 

ystod y cam ymgynghori o ganlyniad i’w hanghenion dysgu ychwanegol penodol. Mae gan 

ddisgyblion yn yr ysgol, y mae pob un ohonynt wedi cael diagnosis o Anhwylderau'r 

Sbectrwm Awtistig (ASA), lefelau uchel o orbryder, maent yn cael trafferth gyda newid, yn 

cael eu drysu gan yr anhysbys ac yn anrhagweladwy. O ystyried y ffaith yr oedd y cynnig 

ond ar y cam ymgynghori ffurfiol yn ogystal â’r ystyriaethau uchod, ni ymgysylltwyd â’r 

disgyblion. Ond ymgysylltir ac ymgynghorir â nhw ynghylch y cynlluniau adnewyddu os bydd 

y cynnig yn symud yn ei flaen.  

Ymatebion i’r Ymgynghoriad 
 
Derbyniwyd wyth ymateb i’r ymgynghoriad yn ystod y cyfnod ymgynghori a chefnogodd pob 

un ohonynt (100%) y cynnig fel yr ymgynghorwyd. Cafwyd ymatebion gan bedwar rhiant, tri 

gweithiwr proffesiynol ac un aelod o staff. Roedd yr ymatebion a ddaeth i law yn cynnwys 

sylwadau bod angen y ddarpariaeth ychwanegol ac y byddai’n fuddiol i blant a phobl ifanc 

yng Nghasnewydd Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig. Roedd y sylwadau hefyd yn nodi y 

byddai’r cynnig yn gwneud defnydd da o adeilad ar safle’r ysgol a fyddai fel arall yn segur.  
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Estyn 

Yn ôl ymateb swyddogol Estyn, mae’r cynnig “yn debygol o gynnal safonau cyfredol addysg 
a darpariaeth yn yr ardal o leiaf” 
 
Mae’r ymateb hefyd yn datgan bod y ddogfen ymgynghori’n nodi’r buddion a ddisgwylir 
mewn perthynas ag amgylchedd â llawer o adnoddau i blant 3 – 19 oed sydd â diagnosis o 
Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig (ASA) ac anawsterau dysgu cysylltiedig. Mae hefyd 
dystiolaeth ddilys bod angen lleoedd ychwanegol er mwyn ateb y galw a ragwelir am 
ddarpariaeth gan fod yn yr ysgol fwy o ddisgyblion na nifer y lleoedd a gytunwyd.  Mae’r 
ymateb hefyd yn cydnabod bod manteision ychwanegol y cynnig wedi’u nodi, gan gynnwys 
lle addysg arbenigol ychwanegol mewn ysgol ddynodedig briodol a chyfle i ddisgyblion sy’n 
mynychu darpariaeth allan o’r sir ar hyn o bryd i ailintegreiddio yn eu hardal leol i barhau eu 
haddysg. Bydd hyn hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar deithio i ddysgwyr gan y bydd yn 
lleihau nifer y teithiau disgybl i leoliadau y tu allan i Gasnewydd. 
 
Nodwyd anfanteision y cynnig yn briodol hefyd, gan ganolbwyntio ar yr effaith aflonyddol 
bosibl ar ddisgyblion a staff tra bod y gwaith adeiladu ar y gweill, a’r ffaith y gallai rhieni 
disgyblion sydd eisoes mewn darpariaeth amgen fod yn anfodlon eu symud i ysgol fwy Bryn 
Derw. 

 
Mae ymateb Estyn yn dod i ben trwy ddweud bod y Cyngor “wedi ystyried yn gynhwysfawr y 
bydd y cynnig hwn yn cael effaith gadarnhaol ar y ddarpariaeth ac ar ganlyniadau ansawdd 
addysg yn y sector ysgolion arbennig” ac yn “casglu’n rhesymol nad yw’n rhagweld unrhyw 
effeithiau negyddol ar ansawdd safonau addysg a llesiant disgyblion yn yr ysgol”.  

Ystyriaethau Eraill 

Mae’r estyniad hwn yn bosibl yn dilyn cais llwyddiannus am grant cyfalaf i Gronfa Ofal 
Integredig Llywodraeth Cymru (COI). Bydd y capasiti ychwanegol yn galluogi’r Cyngor i 
gynyddu darpariaeth ADY arbenigol yn y Ddinas, ac felly’n lleihau nifer y disgyblion sy’n 
mynychu lleoliadau allan o’r sir.  

Argymhellion  

Argymhellir ceisio caniatâd i symud y cynnig hwn yn ei flaen trwy gyhoeddi hysbysiad 
statudol. Caiff y penderfyniad hwn ei gyfeirio at yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau a 
bydd yn mynd trwy broses ddemocrataidd gytunedig y Cyngor.  
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_____________________________________________________________________ 

Yn unol â Chod 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 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

