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Diben 

Paratowyd yr adroddiad hwn yn dilyn diwedd cyfnod o ymgynghori gyda rhanddeiliaid ar gynnig ar y 

cyd gan Gyngor Dinas Casnewydd a chyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Gaer ac Ysgol Gynradd Maes-

glas i sefydlu ffederasiwn rhwng Ysgol Gynradd Gaer ac Ysgol Gynradd Maes-glas.   

Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei ystyried ar wahân gan gyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Gaer ac 

Ysgol Gynradd Maes-glas.  Mae ganddynt bwerau dan Reoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir 

(Cymru) 2014 i benderfynu a ydyn nhw’n dymuno gweld y cynnig hwn i ffedereiddio’r ysgolion yn cael 

ei wireddu gan Aelod Cabinet dros Addysg Cyngor Dinas Casnewydd.  

Mae adroddiad yr ymgynghoriad yn cyfeirio’n benodol at y canlynol: 

• Y Cynnig 

• Ymgysylltu â Rhanddeiliaid  

• Llais y Dysgwr 

• Adborth gan Staff 

• Ymatebion o’r Ymgynghoriad 

• Estyn  

• Argymhellion 
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Y Cynnig 
 

Roedd cyrff llywodraethu Ysgol Gynradd 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 Gaer a Maes-glas (y Ffederasiwn) o 1 Ionawr 2022.   

 

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.  

 

 

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid  
Anfonwyd gwahoddiad i gymryd rhan mewn ymgynghoriad statudol i randdeiliaid fel yr amlinellir isod 

gydag un ai dolen i’r pecyn ymgynghori ar wefan y Cyngor ac anfon fersiwn electronig o’r pecyn drwy 

e-bost, neu fel arall, gopi caled o ddeunydd yr ymgynghoriad yn cael ei ddosbarthu: 

• 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 

 

Cyhoeddwyd dogfennau’r cynnig a’r ymgynghoriad ar wefan Ysgol Gynradd Gaer, gwefan Ysgol 

Gynradd Maes-glas a gwefan Cyngor Dinas Casnewydd. Roedd copïau caled ar gael yn y ddwy ysgol 

hefyd. Trefnodd y ddau gorff llywodraethu ddigwyddiadau ymgysylltu penodol ar wahân yn benodol ar 

gyfer disgyblion a staff.  

 

Llais y Dysgwr 

Paratowyd fersiwn o’r ddogfen ymgynghori a oedd yn addas i’r disgyblion ac fe’i rhannwyd gyda 

disgyblion y ddwy ysgol. Hefyd, trefnodd y ddau gorff llywodraethu sesiynau ymgysylltu penodol ar 

gyfer y disgyblion, a hwyluswyd gan yr Uwch Dimau Arweinyddiaeth lle trafodwyd y cynnig a rhoddwyd 

y cyfle i ofyn cwestiynau a chodi unrhyw bryderon.  

Yn Ysgol Gynradd Gaer, cydweithiodd cenhadon ysgolion â'u Dirprwy Bennaeth a chyflwyno i'w 

cyfoedion ym mlynyddoedd 5 a 6. Yna pleidleisiodd y disgyblion drwy ffurflen ar-lein a gwneud sylwadau 

ar y cynnig: O'r 106 o ymatebion, cytunodd 90 o ymatebwyr y dylid bwrw ymlaen â'r cynnig; roedd 7 

yn erbyn y cynnig; dywedodd 9 nad oeddent yn siŵr. Roedd llawer o ddisgyblion yn cytuno y byddai'r 

ffederasiwn yn debygol o greu mwy o gyfleoedd i'r ddwy ysgol. 

Yn Ysgol Gynradd Maesglas, trafododd y cyngor ysgol y cynnig gan gynnal trafodaethau gyda'u 

cyfoedion yn ddiweddarach. Ar lafar, gwnaethant bleidleisio ar y cynnig ac allan o 91 o ymatebion, 

cytunodd 87 o ddisgyblion y dylid bwrw ymlaen â'r cynnig gyda 4 naill ai'n anghytuno neu'n ansicr.  

Roedd disgyblion yr ysgol hon yn arbennig o gyffrous am weithio ar brosiectau gyda disgyblion o Ysgol 
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Gynradd Gaer, y posibilrwydd o allu trefnu ymweliadau rhwng y ddwy ysgol a gallu gwneud ffrindiau 

cyn symud i'r Ysgol Uwchradd.  

Adborth gan Staff 
 

Gwnaeth y Pennaeth Gweithredol drefniadau i rannu'r pecyn ymgynghori ag aelodau o staff ar draws 

y ddwy ysgol. Rhoddwyd cyfle i'r staff ymateb a gwneud sylwadau ar y cynnig. Ni dderbyniwyd unrhyw 

ymatebion gan staff yn y naill ysgol na'r llall. 

 

 

Ymatebion o’r Ymgynghoriad 

Anfonwyd gwahoddiad i randdeiliaid i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad statudol gyda naill ai dolen at 

y pecyn ymgynghori ar wefan y Cyngor ac anfon fersiwn electronig o’r pecyn drwy e-bost, neu 

ddosbarthu copi caled o ddeunydd yr ymgynghoriad. Hefyd, cyhoeddwyd dogfennau’r cynnig a’r 

ymgynghoriad ar wefan Ysgol Gynradd Gaer, gwefan Ysgol Gynradd Maes-glas a gwefan Cyngor Dinas 

Casnewydd. Roedd copïau caled ar gael yn y ddwy ysgol hefyd. Gellid gwneud ymatebion drwy ffurflen 

ar-lein, e-bost neu'n ysgrifenedig. Trefnodd y ddau gorff llywodraethu ddigwyddiadau ymgysylltu 

penodol ar wahân yn benodol ar gyfer disgyblion a staff.  

Cafwyd un ymateb yn ystod y cyfnod ymgynghori gan riant plentyn yn Ysgol Gynradd Gaer, yn codi 

pryderon ynghylch sut y gallai un Pennaeth reoli dwy ysgol yn effeithiol. Mewn ymateb i hyn, dywedodd 

Cadeirydd Llywodraethwyr yr ysgol hon bod y Corff Llywodraethu yn parhau i chwarae rhan 

weithredol, gan gyfarfod yn rheolaidd i adolygu perfformiad Ysgol Gynradd Gaer yn unol â'r safonau 

uchel a bennwyd gan yr Awdurdod Lleol, Llywodraeth Cymru ac Estyn. Mae'r gwaith monitro hwn yn 

ystyried nid yn unig y safonau addysgu yn yr ysgol, ond hefyd yr arweinyddiaeth a ddarperir gan yr 

Uwch Dîm Rheoli. Mae'r Corff Llywodraethu yn fodlon iawn ar yr arweinyddiaeth gref a ddangoswyd 

gan y Pennaeth Gweithredol ar draws y ddwy ysgol, ac roedd hyn yn ffactor pwysig wrth fynd ar 

drywydd y ffederasiwn ffurfiol. Mae hyn yn amlwg yn y canlyniadau cadarnhaol a'r cynnydd a welir gan 

ddisgyblion yn erbyn safonau cenedlaethol ac mae'n dangos y cydweithio a'r arfer gorau rhwng y ddwy 

ysgol. Os caiff y cynnig hwn ei gymeradwyo a'i weithredu, bydd y Corff Llywodraethu ffederal yn parhau 

i adolygu perfformiad ac arweinyddiaeth ar draws y ddwy ysgol. 

Ymateb Estyn 

Mae'r ymateb ffurfiol gan Estyn yn nodi hyn fel cynnig cynhwysfawr sy'n esbonio'n glir y rhesymeg y tu 

ôl i ffedereiddio Ysgol Gynradd Gaer ac Ysgol Gynradd Maesglas yn dilyn cyfnod o gael eu rheoli gan 

Bennaeth Gweithredol. Hefyd, mae’n amlinellu’r canlynol: 

• Mae'r cynnig yn debygol o gynnal y safonau presennol o leiaf o ran darpariaeth addysg, ac 

arweinyddiaeth a rheolaeth; 

• Mae'r manteision wedi'u disgrifio'n glir; 

• Mae'r awdurdod lleol wedi ystyried y risgiau ac wedi nodi mesurau rhesymol i liniaru eu 

heffaith; 

• Ystyriwyd dewisiadau amgen addas i'r opsiwn a ffefrir ac mae manteision ac anfanteision pob 

un wedi'u rhestru'n deg; 

• Mae effaith y cynnig ar ansawdd deilliannau, darpariaeth ac arweinyddiaeth a rheolaeth yn cael 

ei hystyried, yn ogystal â gwybodaeth o adroddiadau diweddaraf Estyn ar gyfer pob ysgol; 

• Mae categorïau cymorth y ddwy ysgol dros y blynyddoedd diwethaf wedi cael eu nodi ac yn 

awgrymu bod y trefniadau presennol yn cael effaith fuddiol ar ansawdd y ddarpariaeth addysgol 

yn Ysgol Gynradd Maesglas. 
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Argymhellion 

Gofynnwyd i gyrff llywodraethau’r ddwy ysgol ystyried ar wahân gynnwys yr adroddiad a phenderfynu 

a ydynt yn dymuno symud ymlaen â’r cynnig. Os bydd y ddau gorff llywodraethu’n cytuno, bydd y 

penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan Aelod Cabinet dros Addysg trwy broses ddemocratig y 

Cyngor y cytunwyd arni. Mae’r dyddiad targed o roi’r cynnig ffedereiddio ar waith yn parhau i fod yn 

1 Ionawr 2022. 

 

 

Paratowyd yr adroddiad hwn gan Gyngor Dinas Casnewydd ar ran cyrff llywodraethu Ysgol Gynradd 

Gaer ac Ysgol Gynradd Maes-glas yn unol â Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 

2014.   

 


