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Ymgynghoriad Swyddogol i ehangu 
Ysgol Bryn Derw

(Crynodeb Bob Dydd – Plant a 
Phobl Ifanc – Fersiwn)

1st Mai 2019 -
11th Mehefin 2019 



Mae’r Cyngor yn cynnig “Ehangu Ysgol Bryn Derw a darparu mwy o leoedd i ddisgyblion drwy 
gynyddu capasiti’r ysgol o 48 i 68 o fis Ionawr 2020.”

Mae Ysgol Bryn Derw yn un o ddwy ysgol arbennig yn y ddinas sy’n darparu ar gyfer disgyblion rhwng 3 a 19 oed â 
diagnosis o Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASD) ac anawsterau dysgu cysylltiedig, na all y ddarpariaeth brif ffrwd 
na’r Uned Adnoddau Dysgu (UAD) ddiwallu eu hanghenion yn effeithiol. Er mwyn cael lle yn yr ysgol, bydd y Prif 
Swyddog Addysg yn asesu anghenion y disgybl. Agorodd yr ysgol ym mis Medi 2017 ac mae lle i 48 o ddisgyblion ar hyn 
o bryd. 

Mae’r ysgol yn ardal Gaer y ddinas ac at ddefnydd disgyblion ledled Casnewydd. Mae yna randy ar safle’r ysgol oedd 
yn cael ei ddefnyddio’n flaenorol gan y tîm Anghenion Addysgol Ychwanegol, ond mae’n wag ar hyn o bryd. Cynigir 
ailwampio’r adeilad hwn i greu lle addysgu ychwanegol. Byddai hynny’n cefnogi’r gwaith o ddatblygu cyfleusterau 
ychwanegol heb effeithio ar yr addysg sydd eisoes yn cael ei chynnig yn yr ysgol, nac yn unrhyw ysgol arall yn y ddinas. 

Mae’r cynnig hwn yn cefnogi’r galw cynyddol am ddarpariaeth addysg arbenigol ym mhob rhan o ddinas Casnewydd. 
Mae’r galw am leoedd o ran darpariaeth arbenigol ASA, yn sgil anghenion canfyddedig disgyblion ysgolion Casnewydd ar 
hyn o bryd, yn uwch na’r ddarpariaeth sydd ar gael yn y ddinas.

Bydd y cynnig hwn o fudd i ddisgyblion ym mhob rhan o Gasnewydd gan y bydd yn darparu cyfleusterau ychwanegol i 
gefnogi plant ag anghenion arbenigol mewn amgylchedd addas a diogel. 

Sut i gymryd rhan 

Mae dwy sesiwn ymgynghori wedi’u trefnu lle mae croeso i chi alw heibio i gwrdd â swyddogion y Cyngor wyneb yn 
wyneb i drafod y cynnig.
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Lleoliad Dyddiad ac Amser Sesiwn

Ysgol Bryn Derw, Melfort Road, Casnewydd  
NP20 3FQ

Dydd Iau 16 Mai 2019
9:45-11:45

Digwyddiad galw heibio

Ysgol Bryn Derw, Melfort Road, Casnewydd  
NP20 3FQ

Dydd Mawrth 21 Mai 2019
16:00-18:00 Digwyddiad galw heibio

Bydd y cyfnod ymgynghori swyddogol yn dechrau ddydd Mercher 1 Mai 2019 ac yn dod i ben am ganol 
nos, ddydd Mawrth 11 Mehefin 2019. Gellir cyflwyno sylwadau a chwestiynau gan ddefnyddio’r profforma ymateb 
amgaeedig. Bydd y profforma hefyd ar gael yn y sesiynau galw heibio neu gellir ei lawrlwytho o http://www.newport.
gov.uk/cy/Schools-Education/School-reorganisation/School-reorganisation.aspx

Dylid dychwelyd yr ymatebion hyn at y Swyddog Datblygu a Gwybodaeth am Addysg, Ystafell 425w, Cyngor Dinas 
Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR. Fel arall, gellir cyflwyno sylwadau a dychwelyd ffurflenni wedi’u 
cwblhau mewn e-bost i school.reorg@newport.gov.uk



Cwestiynau ac Atebion 

Beth yw’r rheswm dros wneud hyn?
Cynnig yw hwn i ehangu Ysgol Bryn Derw, ysgol arbennig bwrpasol sy’n cael ei chynnal yn gymunedol ac yn ardal Gaer y 
ddinas. Mae Ysgol Bryn Derw yn gwasanaethau’r ddinas gyfan ac yn helpu i ddarparu addysg i blant rhwng 3 a 19 oed â 
diagnosis o Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASA) ac anawsterau dysgu cysylltiedig, na all y ddarpariaeth prif ffrwd na’r 
Uned Adnoddau Dysgu (UAD) ddiwallu eu hanghenion yn effeithiol. Bydd ehangu’r ysgol yn lleihau’r angen i blant deithio 
y tu allan i Gasnewydd i gael addysg.

Pryd bydd hyn yn digwydd?
Os caiff y cynnig ei gymeradwyo, bydd y lleoedd ychwanegol ar gael o fis Ionawr 2020. Bydd hynny’n rhoi digon o amser 
i ailwampio’r rhandy yn Gaer a phenodi staff addas ar gyfer y disgyblion ychwanegol

Sut bydd y cynnig hwn yn effeithio ar y disgyblion sydd eisoes yn mynd i’r ysgol hon?
Mae’r Cyngor yn credu’n gryf y bydd y cynnig hwn yn cael effaith gadarnhaol ar yr ysgol ac ar ansawdd yr addysg yn y 
sector ysgolion arbennig. Mae Ysgol Bryn Derw eisoes yn cyflwyno cwricwlwm llawn i bob grŵp blwyddyn o’r Feithrin 
i Flwyddyn 14 ac ni fydd cynyddu nifer y lleoedd i ddisgyblion yng nghymuned yr ysgol yn cael effaith negyddol ar y 
disgyblion sydd eisoes yn mynd i’r ysgol hon

A fydd modd i’r ysgol newydd dderbyn mwy o blant na’i nifer bresennol?
Bydd. Agorwyd yr ysgol i gymryd 48 o ddisgyblion. Bydd ehangu’r ysgol yn caniatáu iddi gymryd 68 o ddisgyblion

Sut byddwch yn penderfynu pa ddisgyblion sy’n cael y lle ychwanegol hwn yn yr ysgol?
Ni fydd modd i ddisgyblion wneud cais am le yn yr Ysgol. Bydd y broses dderbyn yn seiliedig ar anghenion unigol yn dilyn 
asesiad gan y Tîm Cynhwysiant Addysg. Bydd y Cyngor yn ystyried dewis y rhieni ac yn ymgynghori â’r Pennaeth a’r 
Corff llywodraethu o ran pa mor addas yw’r lleoliad.

A fydd angen i’r ysgol gyflogi rhagor o staff?
Bydd cynnydd hefyd yn nifer y staff yn yr ysgol. Bydd angen rhagor o athrawon a staff cynorthwyol i ateb anghenion 
y nifer uwch o ddisgyblion. Ystyrir y cynnig yn un  cost-effeithiol yn yr ystyr y bydd yn cefnogi disgyblion sy’n byw yng 
Nghasnewydd i gael addysg sy’n addas i’w hanghenion yn y ddinas.

Faint fydd cost y gwaith ailwampio?
Mae astudiaeth wedi nodi y gallai’r gwaith ailwampio gostio tua £300,000 (sy’n cyfateb i £25,000 y dysgwr yn seiliedig ar 
12 dysgwr ychwanegol).  Mae’n tipyn yn is na’r gost o ddarparu addysg y tu allan i’r sir, sy’n dod i £45,000 ar gyfartaledd 
fesul disgybl, yn ogystal â chostau cludiant cysylltiedig. Mae’r Cyngor wedi llwyddo i gyflwyno cynnig i Gronfa Gofal 
Integredig Llywodraeth Cymru am gyllid cyfalaf llawn i gynnal y project hwn. Mae canlyniadau’r project yn amlwg yn 
cefnogi’r ddwy flaenoriaeth a nodwyd gan Bartneriaeth Strategol Plant a Theuluoedd.

Gellir trefnu i gael y wybodaeth hon mewn ieithoedd cymunedol eraill os oes angen.  Cysylltwch â ni ar 01633 656656 i drefnu 
hynny.
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Profforma Ymateb i Ymgynghoriad 

Ymgynghoriad Swyddogol i ehangu Ysgol Bryn Derw

Mae eich barn yn bwysig. Rhannwch eich sylwadau â ni ar y cynnig drwy gwblhau’r holiadur hwn a’i ddychwelyd at 
y  Swyddog Datblygu a Gwybodaeth am Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd, Ystafell 425W, Canolfan 
Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Fel arall gallwch e-bostio eich ymateb i school.reorg@newport.gov.uk 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ymateb i’r ymgynghoriad hwn yw canol nos, ddydd Mawrth 
11 Mehefin 2019. 

Nodwch na fydd ymatebion negyddol a wnaed i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried fel gwrthwynebiadau i’r cynnig; 
byddant yn cael eu cofnodi fel sylwadau gwrthwynebus.  Dim ond ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol y gellir cofrestru 
gwrthwynebiadau

A ydych chi’n cefnogi’r cynnig i ehangu Ysgol Bryn Derw a darparu mwy o leoedd i ddisgyblion drwy 
gynyddu capasiti’r ysgol o 48 i 68 o fis Ionawr 2020?

Ydw    Nac Ydw       

Defnyddiwch y blwch isod i roi unrhyw resymau neu sylwadau (gan gynnwys opsiynau eraill).

1)   Ydych chi o’r farn y bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar gyfleoedd i 
ddefnyddio’r Gymraeg?  

     Cadarnhaol   Negyddol       Dim effaith       

2)   Os ydych yn meddwl y caiff effaith negyddol, pa gamau allen ni eu cymryd i leihau neu ddileu hyn a 
gwella effeithiau cadarnhaol?

3)   Ydych chi o’r farn y bydd y cynnig yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg? 

     Ydw          Nac Ydw 

Defnyddiwch y blwch isod i roi unrhyw resymau neu sylwadau (gan gynnwys opsiynau eraill)
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Nodwch pwy ydych chi (e.e. rhiant/gofalwr plentyn sy’n mynd i feithrinfa leol)

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

E-bost: ________________________________________________________________

Cyfeiriad post: ________________________________________________________________

Dewiswch eich grŵp Ethnig

Gwyn Prydeinig  Asiaidd-Bangladeshaidd 

Gwyn Gwyddelig Asiaidd-Indiaidd  

Unrhyw gefndir Gwyn arall (nodwch): 
________________

Asiaidd-Pacistanaidd  

Sipsi neu Deithiwr o Iwerddon Cefndir Asiaidd arall 

Gwyn ac Asiaidd Du Caribïaidd  

Gwyn a Du Affricanaidd Du Affricanaidd  

Gwyn a Du Caribïaidd Unrhyw gefndir Du arall 

Unrhyw gefndir Cymysg arall (nodwch): 
________________

Arabaidd  

Asiaidd-Bangladeshaidd Tsieineaidd 

Asiaidd-Indiaidd  Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch): 

Asiaidd-Pacistanaidd Gwell gennyf beidio â dweud

Y Gymraeg  

Ydych chi’n eich ystyried eich hun yn siaradwr Cymraeg?

Ydw Nac ydw                          Gwell gennyf beidio â dweud 

Caring Responsibilities 

Ydych chi’n gofalu am blant oed ysgol?

Ydw                                                        Nac ydw     Gwell gennyf beidio â dweud  

Ydych chi’n gofalu am blant iau nag oed ysgol?

Ydw                                                        Nac ydw    Gwell gennyf beidio â dweud  

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

Ydw                                                        Nac ydw    Gwell gennyf beidio â dweud  
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