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If you would like this information in any other format, for example braille or large print, or help with interpretation in a 

different language, please contact Newport City Council on 01633 656656 or by emailing school.reorg@newport.gov.uk 

                         English 

Os hoffech yr wybodaeth hon ar unrhyw ffurf arall er enghraifft braille neu brint bras, neu os hoffech help gan ddehonglydd 

iaith arall, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd ar 01633 656656 neu  

e-bostiwch school.reorg@newport.gov.uk                        Welsh 

如果您希望以其他格式獲取以上信息，例如凸字及大字體印刷，或者如您有口語翻譯的需求，請與新港市市政

府聯繫。電話：01633 656656 郵箱school.reorg@newport.gov.uk                                       Cantonese  

Pokud byste chtěli tyto informace v libovolném jiném formátu, například braillském písmu nebo velkém tištěném textu 

nebo pomoci s tlumočením v jiném jazyce, kontaktujte Newport City Council na čísle 01633 656656 nebo  

e-mailem school.reorg@newport.gov.uk           Czech 

شورای شهر  اگر شما این اطالعات را در فرمت دیگر می خواهید مثالً بریل )الفباء نابینایان( یا چاپ بزرگ یا کمک به تفسیر در زبان دیگر، لطفا با
تماس بگیرید   Newport City Councilنیوپورت 01633 656656 یا بہ این ادرس ایمیل کنید   school.reorg@newport.gov.uk  

                     Farsi 

Ha szeretné ezt az információt másmilyen formátumban, peldául Braille-írással vagy nagybetűvel nyomtatottan vagy 

szeretne fordítást különböző nyelven akkor legyen szives kapcsolatba lépni  a Newporti Tanáccsal a 01633 656656 

telefonszámon vagy emailezzen a school.reorg@newport.gov.uk             Hungarian 

Jei norite gauti aukščiau pateiktą informaciją kitais formatais, pvz., "Brailio raštu" ir dideliu šriftų spausdinimu, arba jei turite 

žodinį vertimą, susisiekite su Niuporto miesto vyriausybe.  Tel: 01633 656656. 

ElektroninisPaštas: school.reorg@newport.gov.uk                    Lithuanian 

如果您希望以其他格式获取以上信息，例如盲文及大字体印刷，或者如您有口语翻译的需求，请与新港市市政

府联系。 电话：01633 656656 邮箱：school.reorg@newport.gov.uk                            Mandarin  

Jeśli chcesz te informacje w innym formacie, np. Braille'em czy dużym drukiem, lub pomoc przy tłumaczeniu w innym 

języku, prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Newport na 01633 656656 lub wysyłając maila na 

school.reorg@newport.gov.uk               Polish 

Se você quiser essa informação em qualquer outro formato, por exemplo braille ou impressão em letra grande, ou ajuda 

com a interpretação em um idioma diferente, entre em contato com a Câmara Municipal de Newport através do número 

01633 656656 ou enviando um email para  school.reorg@newport.gov.uk                Portuguese 

Dacă doriți această informație în alt format, de exemplu Braille sau în format mare, sau ajutor cu interpretarea în alta 

limbă, vă rugăm să contactați Newport City Council la numărul de telefon : 01633656656 sau prin  

e-mail-ul:school.reorg@newport.gov.uk                      Romanian 

Если вы хотите получить вышеуказанную информацию в других форматах, таких как шрифт Брайля и большой 

шрифт, или если у вас есть необходимость в устном переводе, обратитесь в управление города Ньюпорт. Тел: 

01633 656656 Электронная почта : school.reorg@newport.gov.uk                 Russian 

V prípade, že potrebujete tieto informácie v inom formáte, ako napríklad Brajlove písmo alebo veľká tlač alebo potrebujete 

pomoc s prekladom alebo tlmočením do iného jazyka, prosím kontaktujte Newport City Council na telefónnom čísle 

01633 656656 alebo mailom na school.reorg@newport.gov.uk      Slovak 

Si desea esta información en cualquier otro formato, por ejemplo braille o letra grande, o ayuda con la interpretación en 

otro idioma, por favor póngase en contacto con el Ayuntamiento de Newport al 01633 656656  

o por correo electrónico a school.reorg@newport.gov.uk                    Spanish 

ری اگر آپ یہ معلومات کسی دوسری شکل میں حاصل کرنا پسند کریں گے مثال کے طور پر بریل )نابینا اشخاص کے لٔیے( یا بڑے پرنٹ میں یا دوس
کریںسے اس نمبر پر رابطہ  Newport City Council زبان میں ترجعے کے لٔیے تو برائے مہربانی نیوپورٹ سٹی کونسل   

01633 656656 یا اس پتہ پر ای میل کریں    school.reorg@newport.gov.uk        Urdu 

 

Information can also be arranged in other community languages if needed.  Please contact us on 01633 656656 

to arrange. 

  

mailto:school.reorg@newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
https://ive.newport.gov.uk/owa/,DanaInfo=.amtg0gfyhz0k9Lp26559tBzV-2JDDHK,SSL+redir.aspx?C=wYpSrBkOYjnkn_xr7fEWETEhW73gwtoqp5wS3lwiukwDgdKl7c7UCA..&URL=mailto%3aschool.reorg%40newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
https://ive.newport.gov.uk/owa/,DanaInfo=.amtg0gfyhz0k9Lp26559tBzV-2JDDHK,SSL+redir.aspx?C=wYpSrBkOYjnkn_xr7fEWETEhW73gwtoqp5wS3lwiukwDgdKl7c7UCA..&URL=mailto%3aschool.reorg%40newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk


  
 
 

2 

 

Tabl Cynnwys 

 
 

Rhagair ...................................................................................................................................... 3 

Y Cynnig .................................................................................................................................... 4 

Yr Ysgolion ................................................................................................................................ 4 

Ansawdd a Safonau ............................................................................................................................................ 6 

Rheoliadau ac Egwyddorion Ffederasiwn ............................................................................... 7 

Y Broses Ymgynghori a’r Amserlen ....................................................................................... 8 

Adnoddau a Threfniadau Trefniadaeth .................................................................................. 9 

Derbyniadau ........................................................................................................................................................ 9 

Sefyllfa Ariannol .................................................................................................................................................. 9 

Lleoedd Ysgolion ............................................................................................................................................... 9 

Trafnidiaeth a Theithio ..................................................................................................................................... 9 

Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg ............................................................................................... 9 

Cyfansoddiad y Corff Llywodraethu ..................................................................................... 10 

Manteision a Heriau ............................................................................................................... 10 

Dewisiadau Eraill a Ystyriwyd ............................................................................................... 12 

Cwestiynau Cyffredin ............................................................................................................. 13 

Profforma Ymateb i’r Ymgynghoriad .................................................................................. 15 

 



  
 
 

3 

Rhagair 

Mae ffedereiddio ysgolion yn broses gyfreithiol sy’n galluogi rhwng dwy a chwech ysgol i gydweithio 

mewn proses strwythuredig ffurfiol drwy rannu trefniadau llywodraethiant a bod ag un corff 

llywodraethu fydd yn gwneud penderfyniadau er budd yr holl ysgolion, staff a disgyblion y ffederasiwn 

hwnnw. 

 

Mae cyrff llywodraethu Ysgol Gynradd y Gaer ac Ysgol Gynradd Maes-glas wedi cwrdd â’r Awdurdod 

Lleol yn unigol a gyda’i gilydd ac wedi cadarnhau eu bwriad i hyrwyddo ffederasiwn ffurfiol rhwng y 

ddwy ysgol.  

 

Os caiff y cynnig hwn ei gymeradwyo, bydd y ddwy ysgol yn parhau i gynnal eu hunaniaethau unigol o 

ran enw, diwylliant ac ethos, ac yn parhau i reoli eu cyllidebau unigol eu hunain.  Y cwbl y mae’r 

trefniant hwn yn ei olygu yw y caiff un corff llywodraethu ei bennu i lywodraethu’r ddwy ysgol. Mae’r 

ddau gorff llywodraethu wedi gweithio gyda’i gilydd ers mis Ebrill 2019, ac ers hynny mae’r ddwy ysgol 

wedi’u rheoli gan un Pennaeth Gweithredol. Mae'r trefniant hwn wedi effeithio'n gadarnhaol ar y ddwy 

ysgol, ac amlinellir y manteision hyn yn ddiweddarach yn y ddogfen hon.  

 

Mae’r Awdurdod Lleol yn gyfrifol am hyrwyddo safonau addysgol uchel a chyflawni addysg gynradd ac 

uwchradd effeithlon.  Mae bod ag arweinwyr effeithiol yn ei ysgolion yn hanfodol i hyn. Sefydlwyd 

ffederasiwn cyntaf Casnewydd ym mis Ionawr 2020 drwy greu Partneriaeth Ysgol Gynradd Eveswell a 

Somerton. Mae'r cynnig hwn yn adeiladu ar lwyddiant y trefniant hwn.    

 

Felly mae’r ddogfen ymgynghori hon yn nodi’r achos dros newid arweinyddiaeth a threfniadau 

llywodraethiant Ysgolion Cynradd y Gaer a Maes-glas, ac mae wedi’i pharatoi ar y cyd gan y ddau gorff 

llywodraethu a’r Awdurdod Lleol. Prif bwrpas y ddogfen hon yw rhoi gwybodaeth i randdeiliad 

dynodedig a cheisio eu barn.  Dylai’r ddogfen roi gwybodaeth ddigonol i’ch galluogi chi i wneud 

penderfyniad call ynghylch a ydych yn cefnogi’r cynnig ai peidio.  Mae ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad 

wedi'i chynnwys yn y ddogfen.   

 

Mae’r cynnig yn cael ei gyflwyno ar y cyd rhwng y ddau gorff llywodraethu a’r Awdurdod Lleol. 

Edrychwn ymlaen at glywed eich barn. 

 

 

 

 

 

Bev Flood   Barbara Williams   Sarah Morgan  

Cadeirydd y Llywodraethwyr Cadeirydd y Llywodraethwyr  Prif Swyddog Addysg  

Ysgol Gynradd y Gaer  Ysgol Gynradd Maes-glas       Cyngor Dinas Casnewydd 
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Y Cynnig 

 

Mae cyrff llywodraethu Ysgol Gynradd y Gaer ac Ysgol Gynradd Maes-glas (y cyrff llywodraethu), 

ynghyd â Chyngor Dinas Casnewydd (yr ALl), yn cynnig defnyddio’r pwerau a roddir iddynt dan 

Reoliadau Ffederasiwn Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014 i bennu Partneriaeth Ysgolion 

Cynradd y Gaer a Maes-glas (y Ffederasiwn).  

 

Mae’r term ‘ffederasiwn’ yn disgrifio cytundeb ffurfiol a chyfreithiol lle mae’r ysgolion ynghlwm yn 

gweithio gyda’i gilydd mewn partneriaeth ffurfiol gan rannu’r trefniadau llywodraethiant dan un corff 

llywodraethu. Wrth sefydlu’r ffederasiwn, bydd un corff llywodraethu newydd yn disodli’r cyrff 

llywodraethu presennol a bydd cyfrifoldeb ganddo dros yr oruchwyliaeth strategol dros y ddwy ysgol.  

 

Mae’r ddwy ysgol wedi gweithio ar y cyd ers mis Ebrill 2019 ac wedi rhannu un Pennaeth Gweithredol 

oddi ar  hynny. Mae’r cyrff llywodraethu wedi ymgynghori â’r ALl ac mae bob parti’n cefnogi’r cynnig.  

 

Nod y Ffederasiwn yw i’r ddwy ysgol weithio mewn partneriaeth i: 

 ddatblygu’r arfer rhagorol a rennir sy’n gwarantu profiadau ardderchog a mwy o gyfleoedd i 

ddisgyblion a staff,   

 datblygu’r nodau cyffredin a dulliau dysgu ac addysgu adfyfyriol fydd yn sicrhau bod y ddwy 

gymuned yn elwa ar addysg o safon, a 

 Sicrhau deilliannau cadarnhaol sylweddol a safonau gwell i gymunedau’r ddwy ysgol.  

 

Enw arfaethedig y Ffederasiwn yw 'Partneriaeth Ysgol Gynradd Y Gaer a Maes-glas', ac os caiff 

ei gymeradwyo, bydd yn dechrau ar 1 Ionawr 2022. 

 

 

Yr Ysgolion 
 

Yn ddaearyddol, mae'r ddwy ysgol wedi'u lleoli lai nag un filltir ar wahân ac mae'r ddwy yn rhan o 

glwstwr Ysgolion John Frost.  Dechreuodd y trefniant cydweithredol presennol ym mis Ebrill 2019 pan 

benodwyd Pennaeth profiadol Ysgol Gynradd y Gaer hefyd yn Bennaeth Gweithredol Ysgol Gynradd 

Maes-glas, ar sail dros dro yn unig i ddechrau tan fis Awst 2021. Mae'r trefniant hwn wedi bod yn 

llwyddiannus ac wedi cael effaith gadarnhaol ar y ddwy ysgol.  Mae hyn wedi arwain at y ddau gorff 

llywodraethu yn mynegi awydd i ffurfioli'r berthynas rhwng y ddwy ysgol.   

 

Mae'r ddwy ysgol yn ysgolion cynradd cymunedol 3-11 cyfrwng Saesneg, ac mae Ysgol Gynradd Y Gaer 

yn cynnal un dosbarth Canolfan Adnoddau Dysgu â 10 lle. Mae'r nodweddion allweddol canlynol yn 

wir ar hyn o bryd:  

Nodwedd 
Ysgol Gynradd 

Y Gaer 

Ysgol G. Maes-

glas 

Capasiti (ac eithrio Meithrin) 420  245  

Nifer Derbyn 60 35 

Disgyblion ar y gofrestr (ac eithrio Meithrin)* 423** 237  

Prydau Ysgol am Ddim (FSM) – cyfartaledd 3 

blynedd (gan gynnwys gwarchodaeth bontio) 

20.5% 39.4% 

*CYBLD Ionawr 2020 

**Yn cynnwys disgyblion sydd wedi cofrestru i fynychu'r Ganolfan Adnoddau Dysgu 

Er gwybodaeth, nid oedd yn ofynnol i Awdurdodau Lleol ac Ysgolion osod Targedau Presenoldeb ar 

gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol oherwydd yr ansicrwydd ynghylch pandemig parhaus Covid-19.    

Mae newidiadau i fesurau perfformiad Llywodraeth Cymru wedi arwain at y penderfyniad nad adroddir 

ar ddata perfformiad disgyblion mwyach.  Fodd bynnag, er na fu unrhyw gategoreiddio cenedlaethol 
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eleni, mae Ysgol Gynradd y Gaer wedi bod mewn categori cymorth "gwyrdd" yn gyson yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf. Golyga hyn ei bod hi’n ysgol effeithiol tu hwnt sy’n cael ei rhedeg yn dda, gydag 

arweinyddiaeth gref ac amcanion gwella clir. Mae Ysgol Gynradd Maes-glas wedi gwella o "goch" i 

"felyn" o dan y trefniadau cydweithredol presennol, symudiad am i fyny o ddau gategori cymorth. 

Dangosa hyn bod y trefniadau presennol yn gweithio’n dda ac eisoes wedi cefnogi gwelliant ysgol 

sylweddol, y mae disgwyl iddo barhau.  Mae'r Cyngor yn rhagweld y bydd y llwybr hwn ar i fyny yn 

parhau o dan y trefniadau arwain presennol hyn.    

Mae'r ddwy ysgol yn cydweithio o fewn eu clwstwr o ysgolion, ac mae'r Pennaeth Gweithredol yn 

ymgymryd â rôl Cynghorydd Her Partner ar gyfer y consortiwm lleol, ac yn mentora darpar 

Brifathrawon fel rhan o'r rhaglen CPCP.   Drwy fynd i ffederasiwn ffurfiol, bydd y ddwy ysgol yn parhau 

i gydweithio dan arweinyddiaeth a rennir i ddefnyddio eu cryfderau er mwyn gwella safonau ledled y 

ffederasiwn a mynd ar ôl meysydd i’w gwella gyda’i gilydd. Drwy ffedereiddio o dan un corff 

llywodraethu, bydd cyfleoedd pellach i gadarnhau a gwella'r hinsawdd bresennol o ymddiriedaeth, bod 

yn agored a pharodrwydd i gydweithio.   

Mae’r ddwy ysgol yn elwa ar Ddirprwy Bennaeth llawn amser, sydd ag ymrwymiad dosbarth sydd lawer 

yn is er mwyn cefnogi’r Pennaeth pan fo’n gweithio yn yr ysgol arall. Mae Tîm Arwain trosfwaol, sy'n 

cynnwys y Pennaeth Gweithredol a'r ddau Ddirprwy Bennaeth, yn cyfarfod yn rheolaidd i oruchwylio 

gwaith cynllunio strategol y ddwy ysgol.   Mae gan bob ysgol Hefyd Uwch Dîm Arweinyddiaeth 

ehangach.  Mae'r timau hyn yn cyfarfod yn rheolaidd, yn annibynnol ar ei gilydd.  Cafwyd nifer o 

gyfleoedd hefyd i'r timau hyn gyfarfod a chydweithio.  Mae’r ymagwedd yma yn sicrhau bod systemau 

gweithredol yn gadarn ac yn darparu ar gyfer anghenion y ddwy ysgol unigol.  

 

Bydd dyddiau hyfforddiant staff a rennir yn rhoi cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus perthnasol i 

holl aelodau staff y ddwy ysgol ac yn lleihau’r gost gyffredinol i’r ysgolion unigol. Mae nifer o gyfarfodydd 

dysgu proffesiynol staff cyfun wedi caniatáu dull strategol a rennir o ddatblygu gweledigaeth newydd ac 

ar gyfer dylunio'r cwricwlwm.  Cafwyd cyfoeth o gyfleoedd hefyd i staff wneud cysylltiadau effeithiol 

ar draws y ddwy ysgol i gefnogi dysgu proffesiynol parhaus.   

 

Dros y tair blynedd diwethaf, bu sawl enghraifft o ‘arfer gorau’ sydd wedi’u datblygu ac yna eu rhannu 

ar draws y ddwy ysgol, sydd wedi galluogi’r ysgolion i gyflawni canlyniadau gwell i ddysgwyr. Mae staff 

wedi gallu rhannu a datblygu setiau sgiliau a chydweithio'n effeithiol i greu dull cyffredin tuag at sawl 

agwedd ar addysgu a dysgu.  Manylir ar rai o'r meysydd hyn isod:  

 

 TGCh / Gweithredu Fframwaith Cymwyseddau Digidol / Strategaeth 

 Statws Ysgol sy’n Deall ADY-ASA / Ymagwedd Ysgol sy'n Deall Ystyr Cyfathrebu 

 Llythrennedd - Testunau i Ysbrydoli Ysgrifennu  

 Llythrennedd - Rhaglen Darllenwyr Carlam  

 Asesu ar gyfer Dysgu - Adborth a Marcio; Hunanasesiad/ Asesiad Cyfoed  

 Meddwl - Hetiau Meddwl De Bono / Mapiau Meddwl David Hyerle 

 Adeiladu Pŵer Dysgu Guy Claxton 

 Yr Amgylchedd Dysgu 

 Ysgolion Iach 

 Eco-Sgolion 

 Rhaglen Ysgolion Anogaeth  

 Darpariaeth Cerddoriaeth - Prosiect Llinynnau  

 Rhaglen Ysgolion Creadigol Arweiniol 

 

Mae'r ddwy ysgol hefyd wedi elwa ar ddull drych o ymdrin â systemau strategol. Mae’r rhain yn 

cynnwys:  

 Cynllunio Datblygu Ysgol  

 Hunanwerthuso  

 Dysgu Proffesiynol 

 Rheoli Perfformiad  
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 Llywodraethiant 

 

Ers i'r cydweithio ddechrau, mae Swyddogion Cymorth Ysgolion ac Arweinwyr Teuluoedd, Cymuned 

ac Ymgysylltu wedi datblygu partneriaethau effeithiol ac wedi rhannu arfer da. Mae rhannu arfer gorau 

wrth gefnogi disgyblion ag ADY, gan gynnwys y disgyblion hynny sy'n mynychu'r CAD yn Ysgol Gynradd 

y Gaer, wedi bod yn ganlyniad cadarnhaol i'r cydweithio. Mae staff ar draws y ddwy ysgol wedi datblygu 

dull cyffredin o ymdrin â systemau a strategaethau ADY i gefnogi pob disgybl yn effeithiol.  Nid oes 

tystiolaeth y bu unrhyw darfu ar ddysgwyr na phrofiad y dysgwyr ar y naill safle na'r llall ers dechrau'r 

cydweithio.   

 

Ansawdd a Safonau  

Estyn sy’n monitro ansawdd a safonau ysgolion yng Nghasnewydd, ar y cyd â’r Awdurdod Lleol 

(ALl).   Estyn yw Swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae'n 

gorff y Goron, a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992. Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad 

Cenedlaethol Cymru ond mae'n cael ei gyllid gan Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 Deddf 

Llywodraeth Cymru 1998. Mae Estyn yn archwilio ansawdd a safonau darparwyr addysg a hyfforddiant 

Cymru.  

 

Arolygwyd Ysgol Gynradd y Gaer ddiwethaf ym mis Gorffennaf 2018 a chafodd ddyfarniad "Rhagorol" 

ym mhob un o'r pum maes arolygu. Disgrifiodd yr adroddiad ansawdd yr addysgu fel rhagorol ar draws 

yr ysgol, gan ddweud fod cyfeiriad strategol clir ar gyfer datblygu'r ysgol, gyda hanes cryf iawn o welliant 

dros y blynyddoedd diwethaf.   

 

Arolygwyd Ysgol Gynradd Maes-glas ddiwethaf ym mis Tachwedd 2016. Roedd y perfformiad 

presennol a'r rhagolygon ar gyfer gwella yn cael eu nodi'n "Ddigonol", ac felly rhoddwyd yr ysgol ar y 

rhestr o ysgolion a oedd angen adolygiad gan Estyn.  Ym mis Mehefin 2018 fodd bynnag, barnwyd bod 

yr ysgol wedi gwneud digon o gynnydd ac felly cafodd ei thynnu oddi ar y rhestr hon.   

 

Ystyriwyd effaith bosibl y cynnig ffedereiddio hwn yn erbyn Fframwaith Arolygu Estyn fel a ganlyn, gan 

gyfeirio'n benodol at yr adroddiadau categoreiddio diweddaraf a gynhyrchwyd gan Wasanaeth Cyflawni 

Addysg de-ddwyrain Cymru (hydref 2019):  

 

Safonau – Mae safonau'n dda neu'n rhagorol ar draws y ddwy ysgol, ac mae hon yn agwedd sydd wedi 

gwella'n arbennig yn Ysgol Gynradd Maes-glas ers dechrau'r cydweithio. Ni fydd y cynnig ffedereiddio 

yn cael effaith negyddol ar y sefyllfa hon.    

 

Llesiant ac agweddau at ddysgu – Mae'r disgyblion sy'n mynychu'r ddwy ysgol yn mwynhau 

mynychu'r ysgol ac yn dangos agweddau cadarnhaol at ddysgu. Ystyrir bod darpariaeth ar gyfer plant 

ag anghenion dysgu ychwanegol a'r rhai y mae angen ymyrraeth arnynt naill ai'n dda neu'n rhagorol ar 

draws y ddwy ysgol. Ni fydd y cynnig ffedereiddio yn cael effaith negyddol ar y sefyllfa hon.    

 

Profiadau addysgu a dysgu – Mae addysgu a dysgu yn dda neu'n rhagorol ar draws y ddwy ysgol.  

Disgrifir yr amgylchedd dysgu yn Ysgol Gynradd Y Gaer fel un rhagorol, ac mae'n adlewyrchu dull 

cydlynol a chyson o addysgu a dysgu. Mae'r amgylchedd dysgu yn Ysgol Gynradd Maes-glas wedi newid 

yn sylweddol ers cyflwyno'r cydweithio, ac mae bellach hefyd yn adlewyrchu dull cyson a chydlynol o 

addysgu a dysgu.  Ni fydd y cynnig ffedereiddio yn cael effaith negyddol ar y sefyllfa hon.    

 

Cymorth ac arweiniad gofal – Mae'r ddwy ysgol yn gweithredu fel amgylcheddau cynhwysol.  Roedd 

yr arolygiad diweddaraf o'r farn bod gofal, cymorth ac arweiniad yn rhagorol yn Ysgol Gynradd y Gaer, 

ac mae strwythur cymorth cryf ar gyfer mentora, ac ethos tîm. Mae llawer o'r strategaethau rhagorol 

a ddatblygwyd yn yr ysgol bellach wedi'u croesawu yn Ysgol Gynradd Maes-glas. Ni fydd y cynnig 

ffedereiddio yn cael effaith negyddol ar y sefyllfa hon.    

 

Arweinyddiaeth a rheolaeth – Disgrifir Ysgol Gynradd y Gaer fel ysgol sy'n elwa o arweinyddiaeth 

gref ac arloesol, ac Ysgol Gynradd Maes-glas fel ysgol sydd wedi elwa o arweinyddiaeth gref ac arloesol 
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o dan y trefniadau cydweithio presennol. Mae cymuned ehangach Ysgol Gynradd Maes-glas yn cefnogi'r 

weledigaeth a'r cyfeiriad strategol clir sy'n bodoli ar hyn o bryd, ac mae'r cydweithio wedi dod â 

chyfleoedd i arweinwyr eraill yn yr ysgol. Mae arweinyddiaeth wasgaredig yn datblygu'n briodol.  Ni 

fydd y cynnig ffedereiddio yn cael effaith negyddol ar y sefyllfa hon.    

 

 

Rheoliadau ac Egwyddorion Ffederasiwn  

Amcan polisi Llywodraeth Cymru yw hyrwyddo cydweithrediad rhwng pob rhan o’r system addysg i 

wella deilliannau. Mae ffederasiwn ysgol yn ffordd fwy ffurfiol o ehangu cydweithrediad a hyrwyddo 

perthnasau gwaith agosach, a dyna yw’r brif fenter er mwyn cyflawni gweithio partneriaeth ffurfiol 

ymysg ysgolion i wella perfformiad a chulhau’r bwlch cyflawniad i ddisgyblion difreintiedig.  

 

Mae ffedereiddio ysgolion yn broses gyfreithiol sy’n galluogi ysgolion i gydweithio mewn proses 

strwythuredig ffurfiol drwy rannu corff llywodraethu fydd yn gwneud penderfyniadau er budd ysgolion, 

staff a disgyblion y ffederasiwn hwnnw.  

 

I fod yn llwyddiannus, mae angen i ffederasiwn fod yn seiliedig ar ymrwymiad i weithio fel grwp o 

ysgolion a pharodrwydd i wneud pethau’n wahanol er budd ychwanegol bob disgybl, eu llesiant a’u 

cyflawniadau.   

 

Un o fanteision ffedereiddio, yw y bydd ysgolion y ffederasiwn yn parhau yn eu cymunedau ac yn cadw 

eu hunaniaethau unigol. Fodd bynnag, mae gan un corff llywodraethu unigol oruchwyliaeth dros waith 

pob ysgol o fewn y ffederasiwn, a chyfrifoldeb cyfartal dros hynny.  

 

Mae aelodaeth corff llywodraethu ffederasiwn ysgolion bron yn union yr un peth ag aelodaeth corff 

llywodraethu arferol gyda phob rhanddeiliad yn cael eu cynrychioli. Fodd bynnag, mae mwy o 

hyblygrwydd yng nghyfrannau cynrychiolaeth pob categori o lywodraethwr.  Golyga hyn y gall corff 

llywodraethu ffederasiwn ddewis cyfansoddiad ac aelodaeth sy’n gweddu i’w hamgylchiadau penodol 

cyn belled ag y bônt yn bodloni’r isafswm (15) a’r uchafswm (27) o lywodraethwyr a nodir yn y 

rheoliadau.  

 

Bydd ysgolion mewn ffederasiwn yn cynnal eu cyllideb ddirprwyedig eu hunain, eu henw, eu cymeriad, 

gwisg ysgol ac ethos, a byddant yn gallu ymchwilio i’r manteision o rannu adnoddau megis cyfleusterau, 

TG, staff, adeiladau ysgol ac ati.  Fodd bynnag, ni fydd unrhyw benderfyniad i ffedereiddio yn trechu’r 

angen i’r ALl ymyrryd neu weithredu ar faterion gwella ysgol neu faterion trefniadaeth ysgolion lle bo’n 

briodol.  

 

Gellid diffinio prif egwyddorion dull ffedereiddio fel a ganlyn:  

 Bydd un corff llywodraethu fydd â goruchwyliaeth strategol dros bob ysgol yn y ffederasiwn; 

 Bydd bob ysgol yn cadw ei henw, ei categori, ei chyllideb, ei staff ac yn dal i fod o fewn ei chymuned; 

 Bydd gan bob ysgol ei harchwiliad Estyn ei hun, fodd bynnag mae’r rhain yn cael eu cydlynu fwyfwy 

i ddigwydd ar yr un pryd i bob ysgol yn y ffederasiwn i leihau unrhyw straen ac unrhyw darfu; 

 Gall corff llywodraethu ffederasiwn ddefnyddio adnoddau a staff ledled y ffederasiwn i wella 

amcanion addysgol bob disgybl, er bod rhaid cadw llwybr archwilio; 

 Cynhyrchir cyfrifon ar wahân i bob ysgol yn y ffederasiwn; 

 Ni all corff llywodraethu ffederasiwn ofyn i staff presennol weithio ymhob ysgol, ond gallent negodi 

gydag undebau staff ysgolion i weld a fydd modd creu contractau hyblyg; 

 Gellid penodi aelodau staff newydd i weithio ar draws yr ysgolion yn y ffederasiwn. 
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Y Broses Ymgynghori a’r Amserlen  

Mae Rheoliadau Ffederasiwn Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014 yn amlinellu’r gofyniad statudol i 

geisio barn rhanddeiliaid ar gynigion ffedereiddio.  Felly, mae’r ddogfen hon yn cynrychioli cyfrifoldeb 

y cyrff llywodraethu a’r ALl i ymgynghori â’r rhanddeiliaid priodol.  

 

At y diben hwn, diffinnir rhanddeiliaid priodol fel a ganlyn:  

 Staff y ddwy ysgol; 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion sy’n mynychu’r ddwy ysgol; 

 Y disgyblion sy’n mynd i’r ddwy ysgol (drwy law’r ddau Gyngor Ysgol); 

 Undebau staff addysgu a staff cymorth yn cynrychioli athrawon a staff y ddwy ysgol; 

 Aelodau Ward lleol y ddwy ysgol; 

 Penaethiaid pob ysgol yn ardal clwstwr ysgolion John Frost;  

 Y Gwasanaeth Cyflawni Addysg ar gyfer De-ddwyrain Cymru; 

 Estyn 

 

Bydd y cynnig a’r ddogfen ymgynghori’n cael eu cyhoeddi ar wefan Ysgol Gynradd y Gaer, gwefan Ysgol 

Gynradd Maes-glas a gwefan Cyngor Dinas Casnewydd. Bydd copïau caled ar gael i’w gweld ar bob 

adeg resymol yn y ddwy ysgol.  

 

Oherwydd y sefyllfa bresennol o ran iechyd y cyhoedd, ac er mwyn helpu i gyfyngu ar ledaeniad y 

Coronafeirws, ni chynigir unrhyw ddigwyddiadau galw heibio cyhoeddus yn ystod yr ymgynghoriad 

hwn.   Yn hytrach, gellir cyflwyno unrhyw gwestiynau drwy e-bost i school.reorg@newport.gov.uk 

neu gaer.primary@newport.gov.uk neu maesglas.primary@newport.gov.uk a bydd swyddogion y 

Cyngor a'r ddau gorff llywodraethu yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu ymateb yn gyffredinol o fewn 

7 diwrnod.  Dylai hyn alluogi rhanddeiliaid i gyflwyno ymatebion ar sail gwybodaeth i'r ymgynghoriad.   

 

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ddydd Llun 21 Mehefin 2021 a bydd yn dod i ben am hanner 

nos ddydd Sul 1 Awst 2021. Gall rhanddeiliaid rannu eu barn ar y cynnig drwy e-bostio'r Awdurdod 

Lleol yn school.reorg@newport.gov.uk neu drwy ysgrifennu at y naill neu'r llall o'r ddau gorff 

llywodraethu yn y cyfeiriadau canlynol:  

  

 Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd y Gaer 

Gaer Road 

Casnewydd NP20 3GY 

 

 Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Maes-glas 

Maesglas Road 

Casnewydd NP20 3DG 

 

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori, bydd adroddiad yn cael ei baratoi a fydd yn amlinellu unrhyw 

sylwadau sy’n dod i law. Yn ystod ail hanner tymor yr haf 2021, bydd pob corff llywodraethu’n 

penderfynu a ydynt yn awyddus i fwrw ymlaen â’r cynnig i gael cymeradwyaeth ffurfiol Aelod Cabinet 

dros Addysg Cyngor Dinas Casnewydd.   

 

Yn ystod gweddill Tymor yr Hydref 2021 bydd y Cyngor yn cefnogi datblygu Offeryn Llywodraeth 

(dogfen gyfreithiol sy’n cofnodi cyfansoddiad corff llywodraethu) ar gyfer yr un corff llywodraethu, ac 

i ethol a phenodi llywodraethwyr fel sy’n briodol gan gynnwys Cadeirydd ac Is-gadeirydd y ffederasiwn. 

 

Daw'r ffederasiwn i rym o 1 Ionawr 2022. Bydd y ddau gorff llywodraethu presennol wedyn yn peidio 

â gweithredu o'r dyddiad hwn.    

 

 

mailto:school.reorg@newport.gov.uk
mailto:gaer.primary@newport.gov.uk
mailto:maesglas.primary@newport.gov.uk
mailto:school.reorg@newport.gov.uk
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Adnoddau a Threfniadau Trefniadaeth  

Derbyniadau 

Ni fydd y cynnig hwn yn newid trefniadau derbyn unrhyw ysgol, a bydd yr ALl yn dal i fod yn Awdurdod 

Derbyn ar gyfer y ddwy ysgol. Bydd angen i rieni ymgeisio am le i’w plentyn yn yr ysgol o’u dewis, nid 

yn y ffederasiwn, gan y bydd y ddwy ysgol yn dal i weithredu fel sefydliad ar wahân ac unigryw. Pan fo 

cais a gyflwynir i un o’r ddwy ysgol yn aflwyddiannus, ni fydd yr ysgol arall yn awtomatig yn ystyried y 

cais oni bai bod y rhieni wedi nodi hyn yn benodol wrth lenwi’r ffurflen gais.  

 

Sefyllfa Ariannol  

Rhagwelir y bydd y ddwy ysgol mewn sefyllfa o gyllid dros ben ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2020/21. 

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf a gyflwynwyd i Gabinet y Cyngor ym mis Ionawr 2021 yn dangos y bydd 

gan Ysgol Gynradd y Gaer falans cau o tua £123,000, a bydd gan Ysgol Gynradd Maes-glas falans cau 

o tua £8,000. Mae hyn yn dangos gwelliant yn y sefyllfa ariannol yn Ysgol Gynradd Maes-glas, lle 

cadarnhawyd diffyg yn y balans o £18,822 ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2019/20. Felly, bu tanwariant 

o tua £27,000 yn ystod y flwyddyn.   

 

Lleoedd Ysgolion  

Mae datblygiadau tai sylweddol yn digwydd ac wedi'u cynllunio ar gyfer Casnewydd, a fydd yn achosi 

pwysau pellach ar leoedd mewn ysgolion cynradd ledled y ddinas.  Mae rhaglen Band B Ysgolion y 21 

Ganrif y Cyngor yn ceisio mynd i'r afael â'r prinder o ran galw ar lefelau cynradd ac uwchradd. Mae un 

o'r datblygiadau tai hyn, ym Mon Bank, yn effeithio'n uniongyrchol ar ddalgylch Ysgol Gynradd Maes-

glas. O ganlyniad, mae rhaglen Band B y Cyngor yn cynnwys ymrwymiad i gynyddu capasiti'r ysgol hon 

o 266 o leoedd disgyblion i 315 o leoedd disgyblion, gan gadarnhau'r ysgol fel darpariaeth 1.5 dosbarth 

mynediad.  Mae'r ehangu wedi'i drefnu ar gyfer rhan olaf y rhaglen ar hyn o bryd ond bydd yn dod i 

ben erbyn mis Medi 2024.   

 

Ochr yn ochr â hyn, mae Ysgol Gynradd Maes-glas hefyd yn elwa o fuddsoddiad cyfalaf drwy grant gan 

Lywodraeth Cymru a fydd yn arwain at greu adeilad meithrin annibynnol ar y safle.  Mae'r gwaith hwn 

yn mynd rhagddo ar hyn o bryd a bydd y cyfleuster newydd ar gael i'w ddefnyddio o fis Medi 2021.  

Bydd y prosiectau hyn, ochr yn ochr â'r cynnig ffedereiddio, yn cefnogi argaeledd a dewis lleoedd mewn 

ysgolion cynradd o ansawdd uchel yn ardal ehangach y clwstwr.   

 

Trafnidiaeth a Theithio  

Mae llwybrau cerdded diogel i safleoedd presennol yr ysgol eisoes wedi'u sefydlu.   O dan bolisi’r 

Cyngor, mae cludiant rhwng y cartref a’r ysgol yn cael ei ddarparu i holl ddisgyblion oedran cynradd 

(oedran ysgol statudol) sy’n byw 2 filltir neu fwy o’u hysgol ddalgylch neu’r ysgol sydd agosaf iddynt. 

Ni fydd y cynnig hwn yn effeithio ar y trefniant hwn.    

 

Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg  

Mae’r ddwy yn ysgolion cynradd cymunedol cyfrwng Saesneg. Fodd bynnag, bydd plant sy'n mynychu 

Ysgol Gynradd y Gaer ac Ysgol Gynradd Maes-glas yn profi pob agwedd ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, 

gan gynnwys Cwricwlwm Cymraeg. Mae Ysgol Gynradd y Gaer ac Ysgol Gynradd Maes-glas ill dau 

wedi ennill y Wobr Efydd am Gymraeg Campus, a byddant yn parhau i weithio tuag at y cerrig milltir 

hyn. Fodd bynnag, ni fydd y ffederasiwn yn effeithio ar gynlluniau'r Cyngor i ddatblygu a hyrwyddo 

darpariaeth Gymraeg ar draws y Ddinas, ac ni fydd yn cyfrannu at dargedau'r Cyngor o ran ei Gynllun 

Strategol Cymraeg mewn Addysg na Cymraeg 2050. 
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Cyfansoddiad y Corff Llywodraethu  

Mae aelodaeth corff llywodraethu ffederasiwn ysgolion bron yn union yr un peth ag aelodaeth corff 

llywodraethu arferol gyda chynrychiolaeth gan amrywiaeth o randdeiliaid.  Fodd bynnag, bydd mwy o 

hyblygrwydd yng nghyfrannau cynrychiolaeth pob categori o lywodraethwr.  Golyga hyn y gall corff 

llywodraethu ffederasiwn ddewis cyfansoddiad ac aelodaeth sy’n gweddu i’w hamgylchiadau penodol 

cyn belled ag y bônt yn bodloni’r isafswm (15) a’r uchafswm (27) o lywodraethwyr a nodir yn y 

rheoliadau.  

 

Fodd bynnag, noda’r rheoliadau bod: 

 O leiaf un, heb fod yn fwy na dau, rhiant-lywodraethwr yn cynrychioli bob ysgol; 

 O leiaf un, heb fod yn fwy na dau, athro-lywodraethwr ar gyfer y ffederasiwn; 

 O leiaf un, heb fod yn fwy na dau, staff-lywodraethwr ar gyfer y ffederasiwn; 

 O leiaf dau, heb fod yn fwy na phedwar, llywodraethwr ALl ar gyfer y ffederasiwn; 

 O leiaf dau, heb fod yn fwy na phedwar, llywodraethwr cymunedol ar gyfer y ffederasiwn; 

 Pennaeth neu Bennaeth Gweithredol y Ffederasiwn. 

 

Felly, mae’r cyfansoddiad cytunedig ar gyfer corff llywodraethu’r ffederasiwn fel a ganlyn: 

 

Math y Llywodraethwr Nifer 

Rhiant 4 

Athro 2 

Staff 2 

Penodwyd gan yr ALl 4 

Cymuned 4 

Pennaeth 1 

Cyfanswm 17 

 

Gall corff llywodraethu’r ffederasiwn hefyd benodi llywodraethwyr “arsylwi” nad ydynt yn pleidleisio 

ychwanegol lle bo’n briodol a lle bo angen sgiliau neu brofiad penodol.  

 

 

Manteision a Heriau  

Ymhlith y manteision o fod â dull ffederasiwn mae: 

 Cysondeb y fethodoleg dysgu ac addysgu yn enwedig traws-gyfnod; 

 Llai o ostyngiadau pontio mewn perfformiad disgyblion; 

 Symleiddio polisïau a strwythurau, a rhannu arfer gorau, deunyddiau paratoi ac adnoddau;  

 Gwell cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau disgyblion, yn addysgol ac yn gymdeithasol;   

 Gwell cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol staff a mwy o gyfleoedd ar gyfer datblygiad 

rheolwyr canol;  

 Gallu dewis strwythur uwch arweinyddiaeth sy’n gweddu i amgylchiadau lleol, yn arwain at 

recriwtio staff yn haws; 

 Cyfleoedd ar gyfer arweinyddiaeth ysgol y tu hwnt i ysgol unigol a chreu swyddi newydd y mae 

modd eu rhannu ar draws yr ysgolion; 

 Cyfleoedd i wneud y mwyaf o adnoddau ac arbenigedd proffesiynol a chyflawni effeithlonrwydd 

ariannol o arbedion maint; 

 Adeiladu gwybodaeth, ychwanegu capasiti a chefnogi effeithlonrwydd drwy gynnig arbedion 

maint ar gyfer cynnal gweithgareddau allweddol; 

 Hyrwyddo lles ehangach myfyrwyr drwy greu potensial i ddod â gwasanaethau bugeiliol, iechyd, 

gyrfaoedd, ieuenctid ac eraill ynghyd i fodloni eu hanghenion cyffredinol; 
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 Cymorth i ysgolion sydd mewn trafferthion, a chyfle i ysgolion sydd â chryfderau gyfrannu at 

ddysgu a wneir gan eraill; 

 Cefnogi gwelliant ysgolion drwy alluogi ysgolion i alw ar adnoddau ysgolion eraill i daclo 

problemau, rhannu arbenigedd, codi disgwyliadau a mynd i’r afael ag anghenion grwpiau 

penodol o ddisgyblion; 

 Posibilrwydd o recriwtio llywodraethwyr yn haws gyda llai o swyddi gwag i lywodraethwyr.  

 

Yr elfennau allweddol i wneud hyn yn ffederasiwn llwyddiannus yw: 

 Adeiladu ymddiriedaeth rhwng yr ALl, y corff llywodraethu, a chymunedau’r ysgolion;   

 Ymrwymiad amser ac adnoddau’r ddwy ysgol;  

 Gweledigaeth a rennir a phwrpas cyffredin o’r hyn sydd angen ei wneud i wella cyflawniad a 

chyrhaeddiad ar bob lefel; 

 Hunaniaeth a rennir rhwng y ddwy ysgol e.e. nodau cyffredin ar weithgareddau cwricwlaidd ac 

allgyrsiol.   

 Arweinyddiaeth a strwythurau rheoli clir;  

 Amser digonol i bob parti fod yn gyfforddus â’r newidiadau arfaethedig a bod pob parti yn 

teimlo fel partner cydradd;  

 Synnwyr o berchnogaeth gan y ddwy ysgol;  

 Cyfathrebu da gyda rhieni a staff o ran y newidiadau fydd yn cael eu gweithredu.  

 

Yn ogystal â’r manteision hyn, does dim dwywaith y bydd y ffederasiwn yn creu ychydig o heriau 

megis: 

 Llwyth gwaith cynyddol i lywodraethwyr ar y dechrau ac yn ystod y flwyddyn gyntaf; a 

photensial colli llywodraethwyr profiadol; 

 Gwrthwynebiad rhanddeiliaid yn y gymuned leol ehangach ynglŷn â'r angen i wneud y newid;  

 Pryderon gan ddisgyblion, staff, rhieni / gofalwyr a'r gymuned ehangach ynghylch canfyddiad 

bod un ysgol yn cael ei chymryd drosodd gan y llall;  

 Rhwystredigaethau dros yr amser a gymerir i newid gael ei weithredu a'i wreiddio;  

 Y cydbwysedd gofalus rhwng ymagwedd cyson ar draws y ddwy ysgol a'r angen i bob ysgol 

gadw ei hunaniaeth ei hun o fewn y gymuned y mae'n ei gwasanaethu.  

 

Yn yr achos hwn, fodd bynnag, ni chanfyddir y bydd y rhain yn rhwystrau sylweddol o gofio bod yr 

ysgolion wedi bod yn cydweithio ers mis Ebrill 2019. Mae asesiad o'r effaith ar degwch a chydraddoldeb 

ar gael ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd.    
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Dewisiadau Eraill a Ystyriwyd 

a) Rhoi'r gorau i'r trefniadau cydweithredol presennol  

Manteision 

 Byddai dwy ysgol ar wahân yn parhau i weithredu o fewn eu cymunedau penodol.  

 Byddai'r ddau gorff llywodraethu yn parhau i weithredu yn eu ffurfiau presennol.   

 Byddai'r Pennaeth Gweithredol yn dychwelyd i'w swydd sylweddol yn Ysgol Gynradd y 

Gaer gan ganiatáu iddo ganolbwyntio ar anghenion y gymuned ysgol honno yn unig.   

Anfanteision 

 Byddai angen i gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Maes-glas recriwtio Pennaeth newydd.  

 Gallai newid mewn arweinyddiaeth fod yn peri gofid i staff, disgyblion a rhieni / gofalwyr.   

 Gallai'r gwelliannau a grëwyd o ganlyniad i'r cydweithio ddod i ben neu leihau.   

 Llai o gyfleoedd ar gyfer arweinyddiaeth wasgaredig a chydweithio i staff ar draws y ddwy 

ysgol.   

 Gallai'r gost o gyflogi Pennaeth ar bob safle fod yn afresymol i un neu'r ddwy gyllideb ysgol.    

 

b) Ymestyn y trefniadau cydweithredol presennol  

Manteision 

 Byddai parhau â'r trefniadau presennol yn dod â sefydlogrwydd ac yn galluogi gwelliannau 

pellach yn y ddarpariaeth a'r canlyniadau.   

Anfanteision 

 Gellid ei ystyried yn fesur dros dro, gan achosi ansefydlogrwydd yn y ddwy ysgol a lleihau 

hyder yn y trefniant cydweithio.   

 Mae'r rheoliadau sy'n ymwneud â chydweithredu anffurfiol yn gyfyngedig o ran amser (dim 

mwy na dwy flynedd) ac yn destun adolygiad rheolaidd (Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon 

Ysgol (Cymru), paragraff 18).  

 

c) Datblygu cynnig i ad-drefnu ysgolion i gyfuno'r ddwy ysgol  

Manteision 

 Un ysgol sengl, un gyllideb, strwythur arweinyddiaeth ac un corff llywodraethu.    

Anfanteision 

 Byddai'r ddwy ysgol yn cael eu cau i gael eu disodli gan un ysgol gynradd newydd.  

 Byddai hanes a thraddodiadau'r ddwy ysgol yn cael eu colli.   

 Oherwydd y galw am leoedd mewn ysgolion a diffyg cyfleoedd buddsoddi cyfalaf, byddai 

angen i'r ysgol weithredu dros ddau safle.   

 Yn debygol o gael eu derbyn yn negyddol ymhlith staff, disgyblion, rhieni / gofalwyr, 

llywodraethwyr a'r cymunedau lleol ehangach.   
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Cwestiynau Cyffredin 

Beth yw Ffederasiwn? 

Mae ffederasiwn yn strwythur llywodraethu cyfreithiol lle bydd rhwng dwy a chwech ysgol yn rhannu 

corff llywodraethu.  Bydd yr ysgolion yn cadw eu hunigolyddiaeth, eu henw, ethos, cyllideb a’u gwisg 

ysgol eu hunain, ond gallent rannu adnoddau, cyfleusterau ac arfer da. 

 

Pam dylai ysgolion ffedereiddio?  

Bydd cydweithio drwy strwythur un corff llywodraethu yn galluogi ysgolion i godi safonau a chynnal 

darpariaeth addysg leol drwy rannu adnoddau, staff, arbenigedd a chyfleusterau, ynghyd ag arfer gorau. 

Bydd un corff llywodraethu hefyd yn cynnig dull atebolrwydd effeithiol fel bod modd i ysgolion gronni 

adnoddau, gan gynnwys staff a chyllidebau, rhyddhau capasiti yn yr uwch dîm rheoli ac ennill arbedion 

maint ac effeithlonrwydd.  

 

A fydd fy ysgol yn colli ei hunaniaeth mewn Ffederasiwn?  

Ni fydd ysgolion mewn ffederasiwn yn colli eu hunaniaeth unigol, er y byddant yn rhannu un corff 

llywodraethu.   Bydd y ddwy ysgol yn cadw statws cyfreithiol ar wahân a byddant yn destun arolygiadau 

penodol gan Estyn.  Bydd yr ysgolion hefyd yn aros yn eu cymuned ac yn cadw eu cymeriad, enw, ethos 

a’u gwisg ysgol. Er y bydd pob ysgol yn derbyn ei chyllideb ei hun ac y bydd yn atebol drosti, mae sgôp, 

drwy’r un corff llywodraethu, i ddefnyddio cyllidebau a rennir rhwng yr ysgolion yn y ffederasiwn.  

 

Beth yw trefniadau arolygu’r Ysgolion sydd wedi Ffedereiddio?  

Bydd Rheoliadau Addysg (Archwiliadau Ysgol) (Cymru) 2006 yn gofyn i Estyn arolygu  ysgolion 

a gynhelir bob chwe mlynedd a chreu adroddiad unigol ar gyfer bob ysgol.  Byddai hyn hefyd yn 

berthnasol i ysgolion y ffederasiwn. Ni all Estyn symud arolygiad ysgol i fwy na saith mlynedd ond gall 

gynnal arolygiadau fel bod y ddau arolygiad yn cael eu cynnal yn yr un tymor.  Bydd Estyn yn ystyried 

ceisiadau gan gorff llywodraethu neu ALl i arolygu ysgolion yn yr un tymor a cheisio sicrhau bod timau 

arolygu’r ysgolion mewn ffederasiwn yn cynnwys aelodaeth debyg. 

 

Beth sy’n digwydd i staff mewn ffederasiwn?  

O fewn ffederasiwn, bydd telerau ac amodau gwasanaeth staff yn aros yn ddigyfnewid.  Yn yr achos 

hwn, y cyflogwr yw’r ALl, er mai corff llywodraethu’r ffederasiwn sy’n gyfrifol am rai swyddogaethau 

staffio h.y. anghydfodau staff, galluedd, diswyddo, disgyblu staff a materion diswyddo a phenodiadau.  

Byddai corff llywodraethu ffederasiwn hefyd yn gallu penodi aelodau staff newydd i weithio ar draws 

pob ysgol mewn ffederasiwn. 

A all ffederasiwn fod ag un Pennaeth sy’n gyfrifol am bob ysgol yn y ffederasiwn hwnnw? 

Gall, a dyma yw’r model dewisol dan y cynnig hwn.   

 

Ydy rhiant-lywodraethwyr yn cael eu hethol gan rieni eu hysgol yn unig, neu gan rieni o bob 

ysgol yn y ffederasiwn?  

Yn ôl y gyfraith, rhaid i ysgol fod ag o leiaf un rhiant-lywodraethwr sydd wedi’i ethol gan y rhieni ym 

mhob ysgol, ond heb fod yn fwy na dau riant-lywodraethwr fesul ysgol. Felly, mae’n rhesymol i nodi 

unwaith y pennir faint o riant-lywodraethwyr y dylai bob ysgol gael, mai rhieni’r ysgol honno’n unig 

ddylai bleidleisio yn yr etholiadau ar gyfer rhiant-lywodraethwyr. Os nad oes unrhyw rieni mewn ysgol 

benodol yn sefyll mewn etholiad, gall y corff llywodraethu sydd wedi ffedereiddio benodi rhiant i 

ddisgybl sydd wedi cofrestru yn yr ysgol; neu riant i ddisgybl sydd wedi cofrestru mewn ysgol arall yn 

y ffederasiwn; neu riant i blentyn oedran ysgol gorfodol fel rhiant-lywodraethwr.  

 

Oes modd rhoi cyfyngiad amser ar ffederasiwn?  

Dylid ystyried ffederasiwn yn ymrwymiad hirdymor, ac nid fel opsiwn dros dro i ddatrys problem.  

Wrth fwrw ymlaen â’r cynnig hwn, mae’r ALl a’r cyrff llywodraethu wedi ystyried yn fanwl y 

manteision a’r risgiau o sefydlu ffederasiwn o ran yr effaith ar gyraeddiadau plant a phobl ifanc. Wedi 

dweud hynny, mae Rheoliadau Ffederasiwn 2014 yn caniatáu ysgolion unigol i adael ffederasiwn, ac i 

ffederasiwn gael ei ddirymu. 
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Beth yw’r gwahaniaethau rhwng ffederasiynau ysgol ac uno ysgolion?  

Os yw dwy ysgol yn uno, maent yn dal i fod yn agored yn eu cymuned ond maent yn dod yn ysgol â 

sawl safle gydag un enw, un corff llywodraethu, un Pennaeth, ethos, cyllideb, cymeriad ac un wisg ysgol. 

Mae’n bosibl y byddai’n rhaid diswyddo staff, neu y byddai’n rhaid iddynt ail-ymgeisio am swyddi mewn 

un ysgol newydd. Gyda ffederasiwn, mae’r ysgolion yn dal i fod yn agored yn eu cymunedau ond maent 

hefyd yn cadw eu hunaniaeth, enw, ethos, cymeriad, cyllideb a’u gwisg ysgol. Byddai staff hefyd yn cadw 

eu swyddi a gallent gael cyfleoedd ehangach am ddatblygiad proffesiynol pellach drwy weithio ar draws 

yr ysgolion yn y ffederasiwn.  

 

A all ysgolion bennu corff llywodraethu ar y cyd cyn ffedereiddio’n ffurfiol? 

Na. Daw corff llywodraethu’r ysgolion sydd wedi ffedereiddio i fod ar ddyddiad dechrau’r ffederasiwn, 

y mae’n rhaid iddo fod o leiaf 125 diwrnod o ddyddiad y cynnig i ffedereiddio. Golyga hyn y bydd rhaid 

i gyrff llywodraethu’r ysgolion sy’n ffedereiddio fod wedi cynnal etholiadau ar gyfer y llywodraethwyr 

craidd, h.y. rhieni, athrawon a staff, a bydd yr ALl wedi penodi eu llywodraethwyr ALl. Ar ddyddiad 

dechrau’r ffederasiwn, gall yr un corff llywodraethu newydd sefydlu gwrdd a phenodi ei lywodraethwyr 

cymunedol.  

 

A allwn ni newid enw’r ysgol a/neu rhoi’r un enw i bob ysgol yn y ffederasiwn? 

Un o brif yrwyr a manteision ffedereiddio yw’r ffaith nad yw ysgolion yn colli eu hunigolyddiaeth, eu 

henw na’u hunaniaeth a’u bod yn parhau yn sefydliadau ar wahân. Bydd enwau bob ysgol yn y 

ffederasiwn yn bresennol ar yr Offeryn Llywodraeth newydd ynghyd ag enw’r ffederasiwn. Rhaid i bob 

ysgol mewn ffederasiwn gadw eu rhif cyfeirnod unigol a’i chyllideb a gallai ddod yn eithaf cymhleth a 

dryslyd pe byddai bob ysgol yn dewis newid eu henw a bod â’r un enw pan fydd rhaid iddynt roi cyfrif 

am gyllidebau gwahanol. 
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Profforma Ymateb i’r Ymgynghoriad  

 

Sefydlu Ffederasiwn Ysgolion sy'n cynnwys Ysgol Gynradd y 

Gaer ac Ysgol Gynradd Maes-glas i'w hadnabod fel 

Partneriaeth Ysgol Gynradd y Gaer a Maes-glas 

Mae eich barn chi’n bwysig.  Dwedwch wrthym beth yw eich barn am y cynnig drwy lenwi’r ffurflen 

ymateb a’i dychwelyd i un o’r cyfeiriadau ar waelod y ffurflen.  Sylwch ei bod yn bosibl y caiff unrhyw 

sylwadau yr ydych yn eu cyflwyno eu cynnwys yn yr adroddiad ymgynghori fydd ar gael i’r cyhoedd. 

Bydd egwyddorion Deddf Diogelu Data 1998 yn cefnogi unrhyw wybodaeth a roddwch i ni.  

1. A ydych yn cefnogi’r cynnig i sefydlu ffederasiwn ysgol ffurfiol yn ymgorffori Ysgol 

Gynradd y Gaer ac Ysgol Gynradd Maes-glas? 

 

Ydw ☐ Nac ydw ☐ 

 

2. Defnyddiwch y blwch isod i roi unrhyw sylwadau penodol a all fod gennych ar y cynnig:  

 

 

 

 

3. A ydych chi’n credu y bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar 

gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg? 

 

Cadarnhaol ☐ Negyddol  ☐ Dim effaith     ☐ 

 

4. 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? 

 

  

 

 

 

 

5. A ydych yn credu y bydd y cynnig yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg?   

 

Ydw ☐ Nac ydw ☐ 
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Dewiswch eich grŵp Ethnig 

Gwyn Prydeinig   Asiaidd-Bangladeshaidd   

Gwyn Gwyddelig   Asiaidd-Indiaidd    

Unrhyw gefndir Gwyn arall (nodwch): 

________________ 

 Asiaidd-Pacistanaidd    

Unrhyw gefndir 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):________________ 

 Tsieineaidd   

Unrhyw grŵp ethnig arall  

(nodwch): _______________ 

 

Asiaidd-Bangladeshaidd   

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

Asiaidd-Pacistanaidd     

 

Y Gymraeg 

A ydych chi’n ystyried eich hun yn siaradwr Cymraeg? 

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

 

Cyfrifoldebau Gofalu 

A ydych chi’n gofalu am blant oedran ysgol? 

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

A ydych chi’n gofalu am blant cyn ysgol? 

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

A ydych chi’n gofalu am oedolyn dibynnol neu blentyn sy’n hŷn nag oedran ysgol? 

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

 

Enw Mewn Llythrennau Bras: _______________________________________ 
 

Categori yr ymatebwr (e.e. rhiant): 

 

Os ydych yn rhiant, nodwch pa ysgol(ion) mae eich plant/plentyn yn ei/u mynychu:  

______________________________________________________________________ 
 

Cyfeiriad:___________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Cod Post: ____________________________ 
 

E-bost: ______________________________________ 

 

Ffôn: _________________________________ 

 
Wedi i chi gwblhau’r uchod, dychwelwch at un o’r cyfeiriadau canlynol neu e-bostiwch 

eich ymateb i school.reorg@newport.gov.uk : 

 Ysgol Gynradd y Gaer, Gaer Road, Casnewydd, NP20 3GY, neu 

 Ysgol Gynradd Maes-glas, Maesglas Road, Casnewydd, NP20 3DG 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymateb yw canol nos, Sul 1 Awst 2021. 

 

mailto:school.reorg@newport.gov.uk

