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Rhoddir hysbysiad drwy hyn yn unol ag adran 44 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 
2013 a Chod Trefniadaeth Ysgolion fod Cyngor Dinas Casnewydd ar ôl ymgynghori â’r personau 
gofynnol, yn cynnig ehangu Ysgol Bryn Derw, Melford Road, Casnewydd, NP20 3FQ er mwyn cynyddu 
cyfanswm capasiti’r ysgol ar gyfer disgyblion rhwng 3 a 19 oed o 48 i 68.  
 
Mae’r ysgol hon yn ysgol arbennig gyfrwng Saesneg, a gynhelir gan y gymuned a chan Gyngor Dinas 
Casnewydd ar gyfer disgyblion o bob cwr o’r ddinas na ellir bodloni eu hanghenion dysgu ychwanegol 
fel arall mewn ysgolion prif ffrwd neu mewn Canolfannau Adnoddau Dysgu a ddarperir. Bydd 
derbyniadau i’r ysgol yn seiliedig ar asesiad o angen fel y’i pennir gan y Prif Swyddog Addysg.  
 
O fis Gorffennaf 2019, bu 55 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol. Dan y cynnig hwn, caiff lleoedd 
ychwanegol i ddisgyblion eu creu, yn rhannol drwy ailwampio adeilad anecs ar safle’r ysgol. Cynigir 
gweithredu’r cynnig ar 1 Ionawr 2020.  
 
Mae’r Cyngor yn darparu trafnidiaeth am ddim i ddisgyblion cymwys pan fo’n briodol ar gyfer anghenion 
unigol. Nid effeithir ar y ddarpariaeth hon gan y cynnig.  
 
Cynhaliodd y Cyngor gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi’r cynnig hwn. Mae adroddiad ar yr 
ymgynghoriad sy’n cynnwys crynodeb o’r materion a godwyd gan yr ymgyngoreion, barn Estyn ac 
ymatebion y cynigiwr ar gael ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd yn 
http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/School-reorganisation/Ysgol-Bryn-Derw-
expansion.aspx  
 
Cyfnod Gwrthwynebu 
O fewn cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi’r cynnig hwn, sef hyd at ddydd Gwener 4 Hydref 
2019, caiff unrhyw un wrthwynebu’r cynigion yn ysgrifenedig neu dros e-bost. 
  
Dylid anfon gwrthwynebiadau drwy e-bost i school.reorg@newport.gov.uk Dylid anfon 
gwrthwynebiadau yn ysgrifenedig i Gyngor Dinas Casnewydd, at sylw Rheolwr Datblygu’r Gwasanaeth 
Addysg, Ystafell 425w, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR. 
  
Bydd y Cyngor yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau o’r fath a wneir (ac nad ydynt wedi’u 
tynnu yn ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â’i sylwadau ar y gwrthwynebiadau 
hynny, pan roddir gwybod i randdeiliaid am benderfyniad y cynnig.  
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