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ysgol gynradd newydd ar
ddatblygiad Glan Llyn
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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
Saesneg
Os hoffech gael y wybodaeth hon mewn unrhyw fformat arall, er enghraifft braille neu brint bras, neu os hoffech
gael help dehongli mewn iaith arall, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd ar 01633 656656 neu e-bostiwch
school.reorg@newport.gov.uk
Cymraeg
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
Cantoneg
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
Tsiec
الث خواه ید می دی گر ف رمت در را اط العات ای ن شما اگ ر
ت ف س یر ب ه ک مک ی ا ب زرگ چاپ ی ا )ن اب ی نای ان ال ف باء( ب ری ل ما م
دی گ زب ان در،ن یوپ ورت شهر شورای ب ا ل ط فا رNewport City Council  ب گ یری د ت ماس01633 656656 ادرس ای ن ب ہ ی ا
 ک ن ید ای م یلschool.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
Hwngareg
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. Rhif ffôn: 01633 656656.
ElektroninisPaštas: school.reorg@newport.gov.uk
Lithwaneg
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
Pwyleg
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
Portiwgieg
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
Rwmaneg
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
Rwsieg
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
Slofaceg
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

Sbaeneg

ا شخاص ن اب ی نا( ب ری ل پ ر طور ک ے م اال گ ے ک ری ں پ س ند ک رن ا حا صل م یں ش کل دو سری ک سی مع لومات ی ہ آپ اگ ر
ک ون سل س ٹی ن یوپ ورٹ مہرب ان ی ب رائ ے ت و ل ییے ک ے ت رج عے م یں زب ان دو سری ی ا م یں پ رن ٹ ب ڑے ی ا )ل ییے ک ے
Newport City Council  ک ری ں راب طہ پ ر ن م بر اس سے01633 656656 ک ری ں م یل ای رپ پ تہ اس ی ا
school.reorg@newport.gov.uk
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Cyflwyniad
Diben yr ymgynghoriad yw ceisio safbwyntiau ar y cynnig canlynol:
“Sefydlu ysgol gynradd newydd ar ddatblygiad Glan Llyn ar gyfer plant rhwng 3 ac 11 oed o
fis Medi 2018.”
Dyma'ch cyfle chi i ofyn cwestiynau a chyflwyno sylwadau a gaiff eu hystyried pan fydd y Cyngor yn
penderfynu sut i weithredu.
Bydd y cyfnod ymgynghori ffurfiol:



Yn dechrau 2 Hydref 2017
Yn dod i ben am hanner nos ar 12 Tachwedd 2017

Mae Glan Llyn yn ddatblygiad tai newydd yn nwyrain Casnewydd, yn ward Llanwern, a fydd yn cynnwys
tua 4000 o anheddau pan gaiff ei gwblhau. O ganlyniad i faint y datblygiad, roedd cytundeb cynllunio'r
Cyngor yn cynnwys gofyniad am ddwy ysgol gynradd 2 ddosbarth mynediad newydd (60 o lefydd ymhob
grŵp blwyddyn, yn cyfateb i nifer derbyn cyhoeddedig o 60) er mwyn gwasanaethu teuluoedd yn byw ar
y safle. Bydd hefyd ddosbarth meithrin â 24 o lefydd a all gymryd 48 o blant i gyd yn ystod y sesiynau
bore a phrynhawn.
Caiff yr ysgol ei chomisiynu gan y datblygwr, St Modwen, a chaiff ei throsglwyddo i'r Cyngor yn
ystod haf 2018. Er mwyn helpu'r ysgol i agor ym mis Medi 2018, mae'n ofynnol i'r Cyngor
gyflawni cynnig i ad-drefnu'r ysgol er mwyn ei sefydlu'n gyfreithiol. Mae'r ymgynghoriad ffurfiol
hwn yn dynodi'r cam cyntaf yn y broses hon.
Pan fydd y Cyngor wedi cael caniatâd cyfreithiol i sefydlu'r ysgol newydd, bydd yr Awdurdod
Lleol (ALl) yn trefnu i ethol Corff Llywodraethu dros dro. Bydd y Corff Llywodraethu dros dro yn
penodi Pennaeth, yn cytuno ar strwythur staff ac yn penderfynu sut y dylai'r ysgol newydd gael ei
threfnu. Bydd y trefniadau hyn yn cynnwys enw'r ysgol, y wisg ysgol a bathodyn yr ysgol.

Y Broses Ymgynghori
Mae'r broses ymgynghori yn cynnig cyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a chyflwyno
sylwadau a gaiff eu cofnodi a'u crynhoi mewn adroddiad ar yr ymgynghoriad. Bydd yr adroddiad hwn yn
cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor a'i ystyried pan fydd y Cyngor yn penderfynu sut i weithredu.
Fel rhan o'r ymgynghoriad, bydd dwy sesiwn galw heibio yn cael eu cynnal ar gyfer y rhai y mae'r cynnig
yn effeithio arnynt fwyaf, lle y bydd swyddogion o'r Cyngor ar gael i esbonio'r cynnig yn fanylach ac ateb
unrhyw gwestiynau.
Lleoliad

Dyddiad ac Amser

Sesiwn

Ysgol Uwchradd Llysweri,
Nash Road, NP19 4RP

Dydd Llun 16 Hydref 2017
4.30pm – 6.30pm

Sesiwn galw
heibio

Ysgol Uwchradd Llanwern,
Hartridge Farm Road, NP18 2YE

Dydd Mercher 25 Hydref 2017
4.30pm – 6.30pm

Sesiwn galw
heibio

Gellir cyflwyno sylwadau a chwestiynau drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb amgaeedig. Bydd y ffurflen
hon hefyd ar gael yn y sesiynau galw heibio neu i'w lawrlwytho yn
www.newport.gov.uk/schoolreorganisation
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Dylid anfon yr ymatebion hyn at Reolwr Datblygu'r Gwasanaeth Addysg, Ystafell 425w, Cyngor Dinas
Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Fel arall, gellir cyflwyno sylwadau a'r ffurflen
ymateb ar ôl ei chwblhau drwy e-bost at school.reorg@newport.gov.uk
Bydd cyfleusterau'r cyfryngau cymdeithasol megis Twitter a Facebook ar gael hefyd.
Noder na chaiff ymatebion i'r ymgynghoriad hwn eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i'r cynnig. Byddant yn
cael eu cyfrif fel sylwadau andwyol. Dim ond ar ôl i hysbysiad statudol gael ei gyhoeddi, sef ail gam y
cynnig, y gellir cofrestru gwrthwynebiadau i gynnig. Rhaid i ymatebion ddod i law erbyn y dyddiad
cau, sef hanner nos ar 12 Tachwedd 2017.
Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a Sgiliau yn
ystyried y safbwyntiau a fynegwyd ac yn penderfynu p'un a ddylid bwrw ati â'r cynnig. Os gwneir
penderfyniad i fwrw ati, bydd hysbysiad statudol yn cael ei gyhoeddi yn y wasg leol ac yn yr ysgol. Ar ôl
i'r hysbysiad statudol gael ei gyhoeddi, bydd ar waith am 28 diwrnod ac yn galluogi pobl i ddweud a
ydynt o blaid y cynnig neu'n ei wrthwynebu.
Os na fydd gwrthwynebiadau yn dod i law ar ôl cyhoeddi'r hysbysiad statudol, Aelod Cabinet Cyngor
Dinas Casnewydd dros Addysg a Sgiliau fydd yn penderfynu'n derfynol p'un a ddylid bwrw ati. Os oes
unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig, atgyfeirir y mater at Gabinet y Cyngor am benderfyniad terfynol.
Trefniadau i blant a phobl ifanc gymryd rhan
Mae Fersiwn Gryno Syml o'r ymgynghoriad hwn, sy'n targedu Plant a Phobl Ifanc yn arbennig,
wedi'i llunio a hefyd ar gael gan y Cyngor. Bydd y Cyngor hefyd yn ymgynghori â disgyblion drwy
Gynghorau Ysgol yr ysgolion cynradd lleol canlynol: Ysgol Gynradd Lliswerry, Ysgol Gynradd
Maindee, Ysgol Gynradd Somerton, Ysgol Gynradd St Andrew, Ysgol Gynradd Gatholig
St Patrick ac Ysgol Gymraeg Casnewydd.
Gellir gofyn am gopïau o'r ddogfen ymgynghori hon a'r Fersiwn Gryno Syml drwy e-bostio
school.reorg@newport.gov.uk neu ffonio 01633 656656.
Â phwy y byddwn yn ymgynghori?
 Pawb sy'n byw ar safle Glan Llyn;
 Athrawon, staff a chyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Lliswerry, Ysgol Gynradd Maindee, Ysgol
Gynradd Somerton, Ysgol Gynradd St Andrew, Ysgol Gynradd Gatholig St Patrick ac Ysgol
Gymraeg Casnewydd;
 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion Ysgol Gynradd Lliswerry, Ysgol Gynradd Maindee,
Ysgol Gynradd Somerton, Ysgol Gynradd St Andrew, Ysgol Gynradd Gatholig St Patrick ac Ysgol
Gymraeg Casnewydd;
 Disgyblion Ysgol Gynradd Lliswerry, Ysgol Gynradd Maindee, Ysgol Gynradd Somerton, Ysgol
Gynradd St Andrew, Ysgol Gynradd Gatholig St Patrick ac Ysgol Gymraeg Casnewydd;
 Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu pob ysgol arall yng Nghasnewydd;
 Holl aelodau etholedig Cyngor Dinas Casnewydd;
 Holl Benaethiaid Gwasanaethau Cyngor Dinas Casnewydd;
 Gweinidogion Cymru;
 Aelodau Cynulliad (ACau) ac Aelodau Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli'r ardal a wasanaethir gan
yr ysgolion sy'n rhan o'r cynnig;
 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;
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 Archesgobaeth Gatholig;
 Estyn;





Undebau llafur athrawon a staff;
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent;
Cynghorau Cymuned Trefesgob, Allteuryn, Llanwern, Trefonnen a Redwick;
Y bartneriaeth Cymunedau yn Gyntaf leol (neu gorff cyfatebol);

 Y tri darparwr gofal plant annibynnol yn Llanwern, Llysweri a'r cyffiniau – Babes in the Wood,
Little Angels ac Osbourne’s Children’s Nursery;
 Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Casnewydd;
 SNAP Cymru.
Beth sy'n rhaid i chi ei ystyried?
Mae gweddill y ddogfen hon yn manylu ar y rhesymau dros y cynnig. Hoffem i chi ystyried y wybodaeth
yn y ddogfen a chlywed p'un a ydych o blaid y cynnig neu beidio.

Y Cynnig
Ym mis Gorffennaf 2017, cynhaliwyd ymarfer cyn ymgynghori gyda'r teuluoedd hynny oedd yn
byw ar y safle er mwyn nodi a oedd y galw mwyaf am ysgol cyfrwng Saesneg neu gyfrwng
Cymraeg. Fel rhan o'r ymarfer cyn ymgynghori hwn gwnaeth swyddogion o'r Gwasanaeth
Addysg ddosbarthu llythyrau i bob eiddo â rhywun yn byw ynddo ar y safle, gan ofyn i bob
preswylydd rannu ei farn drwy e-bost neu drwy gwblhau'r ffurflen amgaeedig. Rhoddwyd
pythefnos i ymateb. Ar ddiwedd y cyfnod hwn, roedd y Cyngor wedi cael 65 o ymatebion,
47 (72.3%) o blaid darpariaeth cyfrwng Saesneg a 18 (27.6%) o blaid darpariaeth cyfrwng Cymraeg.
Felly, mae a wnelo'r cynnig hwn â sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd a gynhelir gan
y gymuned ar ddatblygiad tai Glan Llyn i ddarparu addysg i blant rhwng 3 ac 11 oed.
Bydd gan yr ysgol newydd nifer derbyn cyhoeddedig o 60 ar gyfer y grwpiau Derbyn i Flwyddyn
Chwech, yn ogystal â dosbarth meithrin â 24 o lefydd a fydd yn gallu darparu ar gyfer uchafswm
o 48 o blant yn ystod y ddwy sesiwn bore a phrynhawn. Hefyd, bydd gan yr ysgol newydd ddau
sylfaen dosbarth penodol i gefnogi disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
Sefydlir yr ysgol newydd ar sail ysgol sy'n tyfu er mwyn cefnogi datblygiad Glan Llyn wrth iddo dyfu.
Beth yw ysgol "sy'n tyfu"?
Mae Glan Llyn yn ddatblygiad tai sy'n tyfu y disgwylir iddo gynnwys tua 4000 o anheddau pan fydd wedi'i
gwblhau'n llawn. Mae agor ysgol newydd fel ysgol sy'n tyfu yn golygu y gall dyfu mewn maint wrth i
boblogaeth y datblygiad dyfu. O dan y cynnig hwn, bydd yr ysgol yn tyfu'n raddol dros bedair blynedd.
Dangosir hyn yn y tabl canlynol:
Blwyddyn
Academaidd

Nifer yr
Anheddau
(cronnus)

Capasiti'r Ysgol
(oedran ysgol
statudol)

Nifer Derbyn
Cyhoeddedig (NDC)

2018/19

735

120

2019/20

910

210

2020/21

1086

330

2021/22

1246

420

15 (Blynyddoedd 1-6)
30 (Derbyn)
30
(Derbyn-Bl6)
45 (Blynyddoedd 1-6)
60 (Derbyn)
60
(Derbyn-Bl6)

Capasiti'r Dosbarth
Meithrin
(Cywerth ag amser
llawn*)
24
24
24
24
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O dan y model hwn, bydd cap ar niferoedd derbyn yn y tair blynedd gyntaf fel bod yr ysgol yn tyfu gyda
maint y datblygiad. Fodd bynnag, dengys ymchwil, mewn ardaloedd â datblygiad tai sylweddol, fod mwy o
bwysau'n aml ar lefydd Meithrin a Derbyn na'r grwpiau blwyddyn hynny sy'n uwch yn yr ysgol. Dyma'r
rheswm mae'r cynnig hwn yn argymell grŵp blwyddyn Derbyn mwy o faint ym mlynyddoedd un a thri a
bod y dosbarth Meithrin yn agor i'w llawn gapasiti yn syth.
Blwyddyn Un
Yn y flwyddyn gyntaf, bydd pum dosbarth prif ffrwd ar waith fel a ganlyn:






Dosbarth Meithrin a fydd yn cynnig hyd at 48 o lefydd rhan amser yn ystod sesiwn fore
neu brynhawn;
Dosbarth Derbyn un oedran ag uchafswm o 30 o ddisgyblion;
Dosbarth Blwyddyn 1 / Blwyddyn 2 cymysg ag uchafswm o 30 o ddisgyblion (Cyfnod Sylfaen
Uwch);
Dosbarth Blwyddyn 3 / Blwyddyn 4 cymysg ag uchafswm o 30 o ddisgyblion (Cyfnod
Allweddol 2 Is);
Dosbarth Blwyddyn 5 / Blwyddyn 6 cymysg ag uchafswm o 30 o ddisgyblion (Cyfnod
Allweddol 2 Uwch).

Blwyddyn Dau
Yn yr ail flwyddyn, bydd saith dosbarth prif ffrwd oedran penodol ar gyfer y grwpiau Derbyn i
Flwyddyn Chwech, yn ogystal â'r dosbarth meithrin ar wahân.
Blwyddyn Tri
Yn y drydedd flwyddyn, bydd 12 dosbarth prif ffrwd ar waith fel a ganlyn:
 Dosbarth Meithrin a fydd yn cynnig hyd at 48 o lefydd rhan amser yn ystod sesiwn
fore neu brynhawn;
 Dau Ddosbarth Derbyn un oedran ar wahân ag uchafswm o 30 o ddisgyblion;
 Tri Dosbarth Blwyddyn 1 / Blwyddyn 2 cymysg ag uchafswm o 30 o ddisgyblion
(Cyfnod Sylfaen Uwch);
 Tri Dosbarth Blwyddyn 3 / Blwyddyn 4 cymysg ag uchafswm o 30 o ddisgyblion
(Cyfnod Allweddol 2 Is);
 Tri Dosbarth Blwyddyn 5 / Blwyddyn 6 cymysg ag uchafswm o 30 o ddisgyblion
(Cyfnod Allweddol 2 Uwch).
Blwyddyn Pedwar
Bydd yr ysgol yn ei llawn dwf erbyn dechrau'r bedwaredd flwyddyn ym mis Medi 2021, a bydd yn
cynnwys dau ddosbarth prif ffrwd oedran penodol ar gyfer y grwpiau Derbyn i Flwyddyn Chwech, yn
ogystal â'r dosbarth meithrin ar wahân.
Pam mae ysgol "sy'n tyfu" yn ateb priodol?
Yn y pen draw, bydd datblygiad Glan Llyn yn cynnwys tua 4000 o gartrefi ac mae cytundeb cynllunio'r
Cyngor yn cynnwys gofyniad am ddwy ysgol gynradd 2 ddosbarth mynediad, a gomisiynir gan ddatblygwr
y safle er mwyn diwallu anghenion y gymuned leol. Er y cynigir bod yr ysgol gyntaf o blith y ddwy yn
agor ym mis Medi 2018, ni fydd y datblygiad, ar y cam hwnnw, yn gwbl gyflawn.
Drwy agor yr ysgol hon fel ysgol sy'n tyfu gall dyfu mewn maint wrth i boblogaeth y datblygiad dyfu
hefyd dros gyfnod o bedair blynedd. O dan y model hwn, byddai cap ar niferoedd derbyn yr ysgol yn y
tair blynedd gyntaf er mwyn i'r ysgol dyfu'n raddol tan fis Medi 2021 pan fyddai'r ysgol yn llawn.
Yn unol â Chod Derbyn i Ysgolion statudol Llywodraeth Cymru, ni all y Cyngor ond gadael i'r disgyblion
hynny sy'n byw yn y dalgylch gael eu derbyn i ysgol na chadw llefydd mewn ysgol i unrhyw ddisgybl a all
symud i mewn i'r dalgylch wedyn.
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Petai ysgol newydd yn agor i'w chapasiti llawn yn syth felly, gallai ceisiadau mynediad gael eu gwneud gan
blant o bob rhan o'r Ddinas a hyd yn oed o'r tu allan iddi. Ar yr amod nad oedd y nifer derbyn
cyhoeddedig yn cael ei gyrraedd, ni fyddai'r Cyngor mewn sefyllfa i wrthod ceisiadau o'r fath, ac felly
gallai'r ysgol gael ei llenwi'n syth. Petai hyn yn digwydd, ni fyddai fawr ddim llefydd, os o gwbl, ar gael i
blant sydd wedyn yn symud i'r dalgylch gan olygu bod yn rhaid iddynt fynychu ysgolion eraill ledled y
Ddinas. Bydd agor yr ysgol fel ysgol "sy'n tyfu" yn helpu i liniaru'r risg hon.
Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd brofiad blaenorol o sefydlu ysgol sy'n tyfu, gan mai dyma'r model a
ddefnyddiwyd i agor Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî ym mis Medi 2017. Hefyd, mae Cynghorau mewn
ardaloedd Awdurdod Lleol eraill wedi agor ysgolion newydd o dan fodelau ysgol sy'n tyfu yn
llwyddiannus yn y gorffennol, ac mae cynsail ledled y rhanbarth i'r trefniadau hyn gefnogi datblygiadau tai
newydd.
Beth yw buddiannau ysgol sy'n tyfu?
 Caiff llefydd ysgol ychwanegol eu creu ymhob grŵp blwyddyn, gan helpu teuluoedd a all fod â
mwy nag un plentyn oedran cynradd;
 Byddai'r ysgol yn tyfu yn unol â phoblogaeth y datblygiad;
 Rheoli'r risg o ddisgyblion yn cael eu derbyn o'r tu allan i'r ardal;
 Sicrhau bod llefydd ysgol ar gael i deuluoedd sy'n symud yn ystod camau olaf y datblygiad tai;
 Lleihau'r posibilrwydd o weld nifer mawr o ddisgyblion yn symud o ysgolion eraill;
 Rheoli meintiau dosbarth yn effeithiol er mwyn cefnogi staffio a chyllideb yr ysgol.
Beth yw anfanteision ysgol sy'n tyfu?
 Hyd yn oed gyda nifer derbyn cyhoeddedig is, gall disgyblion sy'n byw y tu allan i'r dalgylch
barhau i wneud cais am le yn yr ysgol a chael eu derbyn;
 Mewn rhai amgylchiadau, gallai brodyr a chwiorydd gael eu rhannu os gall un fynychu'r ysgol
newydd ond na all y llall;
 Gallai disgyblion sy'n symud i'r ardal yn ystod y flwyddyn academaidd orfod aros tan y mis
Medi canlynol cyn ymuno â'r ysgol.
Beth fydd yr ysgol newydd yn ei ddarparu?
Yn yr hirdymor, mae ysgol gynradd un cyfnod yn cynnig amrywiaeth o fuddiannau i ddisgyblion, staff a'r
gymuned leol:
 Safon uchel o addysg yn unol â'r model Categoreiddio Cenedlaethol;
 Cyfleoedd haws a mwy effeithiol i gynllunio'r cwricwlwm ymhob grŵp oedran cynradd er mwyn
cynyddu'r posibilrwydd o wella lefelau cyflawni;
 Dull mwy effeithiol o reoli adnoddau, yn enwedig mewn perthynas â chyfarpar arbenigol;
 Ei gwneud hi'n haws i blant bontio o'r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2;
 Cyfleoedd i staff a phlant o bob oedran ryngweithio. Bydd hyn o fudd i bob plentyn, yn enwedig y
rhai ag anghenion dysgu ychwanegol;
 Staff â phrofiad ehangach a mwy o gyfle i staff ddatblygu drwy strwythur rheoli a chymorth cytûn;
 Dull effeithlon ac effeithiol o ymgysylltu â rhieni a'r gymuned.

Addysg Gynradd Statudol – Darpariaeth
Bydd yr ysgol newydd wedi'i lleoli o fewn clwstwr Llysweri o ysgolion cynradd. Mae'r clwstwr hwn
eisoes yn cynnwys pedair ysgol gynradd cyfrwng Saesneg arall a gynhelir gan y gymuned: Ysgol Gynradd
Lliswerry, Ysgol Gynradd Maindee, Ysgol Gynradd Somerton ac Ysgol Gynradd St Andrew. Lleolir Ysgol
Gynradd Gatholig St Patrick yn yr ardal hon hefyd. Yr ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg agosaf a gynhelir
gan y gymuned yw Ysgol Gymraeg Casnewydd yn Ringland.
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Cyflwr yr Adeilad
Caiff yr ysgol newydd ei hadeiladu yn unol â Building Bulletin 99: Briefing Framework for Primary School
Projects gan yr Adran Addysg a Sgiliau. Cafodd adeiladau holl ysgolion Casnewydd eu harchwilio fel rhan
o arolygon Ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif yn 2010.
Nodwyd bod yr ysgolion cynradd uchod yn y cyflwr canlynol ar raddfa o A (ardderchog) i D (gwael):
Ysgol Lliswerry – B

Ysgol Maindee – B

Ysgol Somerton – C

Ysgol St Andrew – B

Ysgol St Patrick – B

Ysgol Gymraeg Casnewydd – B

Dylid nodi bod Ysgol Gynradd Lliswerry ac Ysgol Gynradd St Andrew wedi cael budd o fuddsoddiad cyfalaf
ychwanegol ers i'r arolygon hyn o gyflwr gael eu cyflawni ddiwethaf.
Niferoedd Disgyblion Blaenorol a Rhagamcanol
Nodir niferoedd disgyblion blaenorol a rhagamcanol yn yr holl ysgolion hyn yn y tablau canlynol:
Nifer y Disgyblion mewn Ysgolion Cynradd rhwng 2013 a 2017 – Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 (ac
eithrio Dosbarth Meithrin)
Capasiti

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

Lleoedd
Dros Ben
2017

Ysgol Gynradd Lliswerry

630

452

464

484

498

538

92

Ysgol Gynradd Maindee

462

362

416

412

429

436

26

Ysgol Gynradd Somerton

189

132

144

146

150

155

34

Ysgol Gynradd St Andrew

630

424

422

471

529

556

74

Ysgol Gynradd Gatholig St
Patrick

196

167

182

188

186

190

6

346

319

299

300

305

38

Ysgol

Ysgol Gymraeg
Casnewydd

343

Y ffigurau a gafwyd yn y datganiad CYBLD a gyflwynwyd ym mis Ionawr ar gyfer y Dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6
Nifer y disgyblion meithrin 2012-2016
Ysgol

Capasiti

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/

(Sesiynau hanner diwrnod)

2012/
2013

Ysgol Gynradd Lliswerry

80

79

78

78

78

78

Ysgol Gynradd Maindee

96

64

60

58

65

64

Ysgol Gynradd Somerton

30

29

28

28

26

27

Ysgol Gynradd St Andrew

80

80

79

79

77

79

Ysgol Gynradd Gatholig
St Patrick

32

0

0

32

32

32

Ysgol Gymraeg Casnewydd

52

44

37

49

43

50

2017

Y ffigurau a gafwyd yn y datganiad CYBLD a gyflwynwyd ym mis Ionawr

8

Rhagamcanion ar gyfer disgyblion mewn Ysgolion Cynradd 2018-2023 – Blwyddyn 6
(ac eithrio Dosbarth Meithrin)
Ysgol

Capasiti

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

Lleoedd
dros ben
2023

Ysgol Gynradd Lliswerry

630

546

554

560

580

580

50

Ysgol Gynradd Maindee

490

467

464

474

478

490

0

Ysgol Gynradd Somerton

203

159

153

157

158

157

46

Ysgol Gynradd St Andrew

630

574

588

600

612

617

13

Ysgol Gynradd Gatholig
St Patrick

210

194

194

196

198

201

9

Ysgol Gymraeg Casnewydd

364

294

288

290

292

298

66

Mae'r rhagamcanion hyn yn seiliedig ar gyfraddau geni ac nid ydynt yn cynnwys yr effaith a ragwelir ar ddatblygiadau tai
newydd.

Mae cyfrifiannell cyfraniad cynllunio'r Cyngor yn seiliedig ar y dybiaeth y daw 33 o blant oedran cynradd
o bob 100 o dai newydd a adeiledir. Gan ystyried hyn, mae'r tabl canlynol yn amlinellu'r galw tebygol am
lefydd yn yr ysgol newydd:

“Ysgol Gynradd Glan Llyn – Galw Tebygol 2018-2022
Blwyddyn
Academaidd

Nifer yr
Anheddau

Nifer y
Disgyblion

Capasiti'r
Ysgol
(oedran ysgol
statudol)

Capasiti'r
Dosbarth
Meithrin

Cyfanswm
Capasiti

Gwarged
/ Diffyg

2018/19

735

243

120

24

144

-99

2019/20

910

300

210

24

234

-66

2020/21

1086

358

330

24

354

-4

2021/22

1246

411

420

24

444

+33

2022/23

1411

466

420

24

444

-22

Er bod hyn yn awgrymu y gall fod diffyg llefydd ysgol yn yr ysgol gynradd newydd yn ystod ei
blynyddoedd cychwynnol, mae'r tablau yn amlinellu bod digon o lefydd ar gael mewn ysgolion
lleol eraill i fodloni'r galw hwn.

Addysg Gynradd Statudol – Safonau
Estyn a'r Awdurdod Lleol sy'n monitro ansawdd a safonau ysgol yng Nghasnewydd. Estyn yw swyddfa
Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae'n un o gyrff y Goron a
sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992. Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond
yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998. Mae
Estyn yn arolygu ansawdd a safonau darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru.
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Dangosir canlyniadau arolygiadau mwyaf diweddar Estyn o'r chwe ysgol gynradd fwyaf lleol isod:
Ysgol

Dyddiad
Arolygu

Canlyniadau

Darpariaeth

Arweinyddiaeth
a Rheolaeth

Crynodeb Cyffredinol
Perfformiad

Rhagolygon
gwella

Ysgol Gynradd
Lliswerry

Mai 2017

Da

Da

Da

Da

Da

Ysgol Gynradd
Maindee

Mawrth

Da

Da

Rhagorol

Da

Rhagorol

Ysgol Gynradd
Somerton

Hydref

Da

Da

Digonol

Da

Digonol

Ysgol Gynradd
St Andrew

Tachwedd
2015

Digonol

Da

Da

Digonol

Da

Ysgol Gynradd
Gatholig
St Patrick

Medi

Da

Da

Da

Da

Da

2011

YG Casnewydd

Mawrth

Rhagorol

Da

Rhagorol

Rhagorol

Rhagorol

2016
2011

2017

Disgwylir i agor yr ysgol newydd gael effaith gadarnhaol ar safonau ledled y ddinas. Caiff y
pedair ysgol gynradd yn y clwstwr, ynghyd â'r ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg a'r ysgol gynradd
Gatholig fwyaf leol, eu categoreiddio'n bennaf yn wyrdd neu'n felyn, gydag ond un ysgol yn
cael ei chategoreiddio'n oren yn unol â chategorïau cymorth codau lliw Llywodraeth Cymru sef
Gwyrdd, Melyn, Oren, Coch. Mae'r ysgol uwchradd yn y clwstwr, Ysgol Uwchradd Lliswerry, wedi nodi
safonau a phresenoldeb sylweddol gwell dros y blynyddoedd diwethaf ac mae wedi'i chategoreiddio'n
felyn ar hyn o bryd.
Mae gan yr ysgol uwchradd Bennaeth newydd a ddechreuodd ym mis Medi 2017, ac mae gan ddwy o'r
ysgolion cynradd yn y clwstwr Benaethiaid Dros Dro ar hyn o bryd. Bu gwaith clwstwr yn gryf ac mae
wedi cynnwys ffocws ar bynciau craidd a phanel "Tîm o Amgylch y Clwstwr" sy'n cyfarfod bob mis i
gefnogi llesiant a mynd i'r afael â materion allweddol fel presenoldeb, diogelu ac ymgysylltu â theuluoedd.
Bydd yr ysgol gynradd newydd yn sefydlu ei deilliannau disgyblion Cyfnod Allweddol ei hun erbyn mis
Gorffennaf 2019. Mae'r data hyn yn cynnwys lefel o risg oherwydd y carfannau bach (a all gael effaith
sylweddol ar ddata disgyblion) a disgyblion newydd yn cyrraedd ym Mlwyddyn 2 a Blwyddyn 6 (ni
fyddai'r ysgol newydd wedi cael unrhyw fewnbwn i'w cyrhaeddiad blaenorol). Bydd darparu cwricwlwm
llwyddiannus o fewn yr ysgol yn ffocws allweddol i'r Awdurdod Lleol a'r Cynghorydd Her. Penodir
Cynghorydd Her profiadol ar gyfer yr ysgol newydd.

Beth fydd y Cynnig yn ei Ddarparu?
Y cynnig yw sefydlu'n gyfreithiol yr ysgol gynradd cyfrwng Saesneg 3-11 newydd a gynhelir gan y
gymuned o fis Medi 2018 ar ddatblygiad Glan Llyn yn Nwyrain Casnewydd. Bydd y cynnig hwn yn
cynyddu nifer y llefydd ysgol gynradd sydd ar gael yn y rhan honno o'r Ddinas. Caiff yr ysgol ei
chomisiynu gan y datblygwr, St Modwen, fel rhan o'i gytundeb cynllunio â'r Cyngor.
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Sefydlir yr ysgol ar sail ysgol sy'n tyfu gyda nifer derbyn cyhoeddedig o:
 15 ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 (ac eithrio'r grŵp blwyddyn Derbyn a fydd yn 30),
 30 ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20,
 45 ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 (ac eithrio'r grŵp blwyddyn Derbyn a fydd yn 60),
 cyn bod yn 60 o fis Medi 2021 ymlaen.
Hefyd, bydd dosbarth meithrin a all gynnwys 48 o blant yn rhan amser mewn sesiwn fore neu sesiwn
brynhawn.
Bydd yr ysgol ar un llawr, er y bydd adeiniau gwahanol ar gyfer dosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen a
Chyfnod Allweddol Dau. Bydd 14 o ystafelloedd dosbarth prif ffrwd, meithrinfa ar wahân a dau
ddosbarth penodol ar wahân i gefnogi plant ag anghenion addysg ychwanegol.
Bydd yr ysgol yn cydymffurfio'n llawn â'r Ddeddf Cydraddoldeb ac yn cynnwys toiledau a chawodydd
hygyrch. Bydd gan yr ysgol newydd brif neuadd a'i chegin a'i hardal gweini ei hun. Mae lle wedi'i greu ar
gyfer swyddfa, ystafell gyfweld, ystafell staff a chyfleusterau storio priodol.
Bydd gan ystafelloedd dosbarth y Cyfnod Sylfaen fynediad uniongyrchol at ardal chwarae awyr agored.
Bydd ardaloedd chwarae allanol yr ysgol gyfan yn cynnwys arwynebau caled a meddal. Bydd cae
chwarae artiffisial hefyd ar gael, a bydd modd i'r gymuned ei ddefnyddio y tu allan i oriau ysgol.
Bydd llefydd parcio ar gael ar y safle i aelodau o staff ac ymwelwyr ysgol.
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Dangosir cynllun o'r safle isod:
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Darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig
Bydd yr ysgol newydd yn cynnwys dau ddosbarth adnoddau dysgu penodol i gefnogi disgyblion ag
Anghenion Dysgu Ychwanegol. Bydd un o'r rhain ar gyfer disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen a bydd y llall ar
gyfer grwpiau blwyddyn Cyfnod Allweddol Dau.
Er mwyn helpu i addysgu disgyblion ag ADY na ellir diwallu eu hanghenion o fewn addysg brif ffrwd yn
unig, mae gan yr Awdurdod Lleol nifer o ganolfannau Adnoddau Dysgu ledled y Ddinas, a gynhelir mewn
Ysgolion unigol. Mae'r canolfannau hyn ynghlwm wrth ysgolion prif ffrwd ac maent yn darparu
amgylcheddau dysgu sydd â llai o ddisgyblion a chymarebau oedolion uwch. Mae'r canolfannau yn rhai
cyffredinol eu natur ac yn diwallu anghenion disgyblion ag amrywiaeth o anawsterau. Yr ethos yw rhoi
cymorth wedi'i dargedu i'r disgyblion unigol yn seiliedig ar eu hanghenion gyda'r nod o gynnwys y disgybl
yn ôl mewn dosbarthiadau prif ffrwd fel sy'n briodol.
Panel Anghenion Addysgol Arbennig y Cyngor fydd yn penderfynu pwy sy'n ymuno â chanolfan
adnoddau dysgu ac yn ei gadael, yn dilyn asesiad manwl o anghenion penodol. Bydd lle i 10 disgybl ar y
tro mewn dosbarth. Fel pob ysgol arall ledled Casnewydd, bydd yr ysgol newydd yn gallu helpu
disgyblion ag anghenion addysgol ychwanegol i ymuno ag addysg brif ffrwd. Ni chaiff y cynnig hwn
unrhyw effaith andwyol ar ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig presennol ledled y Ddinas.
Pryd y Bydd Hyn yn Effeithiol?
Cynigir y bydd yr ysgol newydd yn agor ym mis Medi 2018 o dan fodel ysgol sy'n tyfu, gan ddatblygu'n
raddol dros y tair blynedd ganlynol. Bydd yr ysgol newydd yn llawn ym mis Medi 2017.
Cost
Mae'r holl gostau adeiladu sy'n gysylltiedig â'r prosiect hwn yn cael eu talu gan y datblygwr,
St Modwen, fel rhan o'i gytundeb cynllunio â'r Cyngor. Fodd bynnag, y Cyngor sy'n gyfrifol am yr
holl osodiadau, ffitiadau a chyfarpar sy'n ofynnol i gefnogi'r ysgol newydd. Ariennir y costau
amcangyfrifedig hyn o £460,000 drwy Raglen Gyfalaf y Cyngor ac maent wedi'u cynnwys yng nghynnig
Band B Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Mae hyn yn cyfateb i oddeutu £991 fesul lle disgybl, gan
gynnwys y Feithrinfa a'r Ganolfan Adnoddau Dysgu.
Bydd costau staff awdurdod cyfan yn uwch yn sgil creu ysgol newydd, ac efallai y bydd angen penodi
Pennaeth cyn i'r ysgol agor er mwyn helpu gyda'r gwaith paratoi yn barod ar gyfer mis Medi 2018. Bydd
y costau hyn uwchlaw'r rhai sy'n gysylltiedig â chostau rhedeg arferol ysgol. Mae gan Gyngor Dinas
Casnewydd bolisi o ddyfarnu swm o £35,000 i unrhyw ysgol newydd, sy'n cefnogi materion datblygu
sefydliadol fel rhan o'r rhaglen weithredu.

Opsiynau Amgen a Ystyriwyd
Opsiwn 1
Sefydlu'r ysgol o fis Medi 2018 o dan drefniant ysgol sy'n tyfu.
Manteision:
 Gellir rheoli meintiau dosbarth yn effeithiol;


Yn helpu i leihau'r risg y caiff llefydd ysgol eu cymryd gan blant sy'n byw y tu mewn i ddalgylch yr
ysgol;



Yn creu llefydd ysgol ychwanegol ymhob grŵp blwyddyn.
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Anfanteision:
 Bydd rhai rhannau o'r ysgol yn segur am hyd at dair blwyddyn academaidd;


Ni ellir ond derbyn disgyblion sy'n byw yn y dalgylch o hyd;



Gallai rhai teuluoedd sy'n symud i'r datblygiad orfod aros tan ddechrau'r flwyddyn academaidd
ganlynol cyn i'w plant allu ymuno â'r ysgol.

Dyma'r opsiwn a ffefrir.
Opsiwn 2
Sefydlu'r ysgol o fis Medi 2018 ar sail ysgol egin, a gyfyngir i'r Feithrinfa, Dosbarth Derbyn a Blwyddyn
Un yn y flwyddyn gyntaf, ac sy'n datblygu'n raddol am y pum mlynedd nesaf.
Manteision:
 Gallai helpu i reoli'r risg y caiff llefydd ysgol eu cymryd gan blant sy'n byw y tu mewn i ddalgylch
yr ysgol;
Anfanteision:
 Gallai rhai teuluoedd fod â phlant iau sy'n gallu mynychu'r ysgol ond bod â phlant hŷn sy'n
gorfod mynd i rywle arall;
 Bydd rhai rhannau o'r ysgol yn segur am hyd at bum blwyddyn academaidd;
 Ni fydd hyn yn creu capasiti ymhob grŵp blwyddyn.
Nid ystyriwyd yr opsiwn hwn am fod mwy o risg na fyddai brodyr a chwiorydd yn gallu
mynychu'r un ysgol.
Opsiwn 3
Sefydlu'r ysgol o fis Medi 2018 i drefniadau dau ddosbarth mynediad llawn.
Manteision:
 Fe'i hystyrid yn drefniant traddodiadol;
 Yn creu llefydd ysgol ychwanegol ymhob grŵp blwyddyn yn syth.
Anfanteision:
 Ni ellid ond derbyn disgyblion sy'n byw yn y dalgylch.
 Gallai fod cryn amharu ar ysgolion eraill petai niferoedd mawr o ddisgyblion yn dewis symud i'r
ysgol newydd;
 Gallai fod yn anodd trefnu adnoddau ar gyfer rhai dosbarthiadau petai nifer sylweddol o lefydd
yn aros yn wag mewn rhai grwpiau blwyddyn.
Nid ystyriwyd yr opsiwn hwn am na fyddai'n diwallu anghenion y gymuned leol yn yr hirdymor.
Opsiwn 4
Gohirio sefydlu'r ysgol nes bod y datblygiad tai wedi'i gwblhau'n llawn.
Manteision:
 Byddai'r rhan fwyaf o'r plant a fynychai'r ysgol newydd yn byw yn y dalgylch.
Anfanteision:
 Ni chaiff unrhyw lefydd ysgol ychwanegol eu creu i gefnogi'r datblygiad sy'n tyfu gan olygu, fwy
na thebyg, fod teuluoedd wedi'i rhannu rhwng sawl ysgol a bod costau cludo uwch;
 Byddai'r ysgol yn parhau'n wag am tua 4 blynedd;
 Gallai fod peth amharu ar ysgolion eraill ar y cam hwn petai niferoedd mawr o ddisgyblion yn
dewis symud i'r ysgol newydd.
Nid ystyriwyd yr opsiwn hwn am na fyddai'n diwallu anghenion y gymuned leol yn y byrdymor.
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Beth fydd y cynnig a ffefrir yn ei gyflawni?
Y dewis opsiwn yw Opsiwn 1. O dan y cynnig hwn, bydd ysgol cyfrwng Saesneg newydd a gynhelir gan y
gymuned yn agor ym mis Medi 2018 o dan drefniant ysgol sy'n tyfu er mwyn cefnogi'r datblygiad tai sy'n
tyfu. Bydd yr ysgol newydd yn llawn o fis Medi 2021, gan gynnig ysgol gynradd 3-11 lawn.

Dalgylch
Bydd gan yr ysgol gynradd newydd ddalgylch penodol fel yr amlinellir isod. Ar gyfer addysg uwchradd,
mae'r ardal hon o fewn y dalgylch ar gyfer Ysgol Uwchradd Lliswerry:

Trefniadau'r Ysgol
Derbyniadau
Cyngor Dinas Casnewydd fydd yr awdurdod derbyniadau ar gyfer yr ysgol gynradd newydd a gynhelir
gan y gymuned, a chaiff ceisiadau derbyn eu hasesu yn unol â Pholisi Derbyniadau Ysgol y Cyngor.
Yn unol â'r polisi hwn, gall rhieni nodi dewis ar gyfer unrhyw ysgol, ond nid oes sicrwydd y bydd yn cael
ei dderbyn i'r ysgol o'i ddewis, hyd yn oed os mai honno yw'r ysgol dalgylch. Derbynnir plant i'r ysgol yn
unol â'r hyn mae rhieni yn ei ffafrio, yn dibynnu ar argaeledd. Os bydd ysgol yn orlawn ystyrir ceisiadau
dewis, ond cymhwysir meini prawf gordanysgrifio'r Cyngor er mwyn pennu blaenoriaeth.
Derbyn i'r Feithrinfa – Medi 2018
Mae'r cyfnod gwneud cais ar gyfer derbyn i'r feithrinfa ym mis Medi 2018 bellach wedi cau. Dylai unrhyw
ddisgybl sydd am wneud cais am le yn y feithrinfa o fis Medi 2018 ddilyn y broses cais hwyr gan ddefnyddio
ffurflen gais bapur sydd ar gael ar wefan y Cyngor yn www.newport.gov.uk/schooladmissions.
Caiff ceisiadau hwyr eu prosesu bob mis lle bo modd, gan ddechrau ym mis Ionawr 2018.
Derbyn i'r Dosbarth Derbyn – Medi 2018
Gellir gwneud cais gan ddefnyddio gwasanaeth derbyn ar-lein y Cyngor rhwng 1 Tachwedd 2017 a 12
Ionawr 2018. Rhoddir gwybod canlyniadau ceisiadau a gyflwynwyd ar amser ar 16 Ebrill 2018.
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Derbyn i Grwpiau Blwyddyn Un i Flwyddyn Chwech – Medi 2018
Gelwir y rhain yn geisiadau derbyn yn ystod y flwyddyn a gellir eu gwneud drwy ffurflen gais yn ystod y
flwyddyn sydd ar gael ar wefan y Cyngor. Gellir gwneud ceisiadau trosglwyddo yn ystod y flwyddyn
unrhyw bryd ar ôl 16 Ebrill 2018.
Ceir rhagor o wybodaeth am y polisi a'r broses Derbyn i Ysgolion ar wefan y Cyngor yn
www.newport.gov.uk/schooladmissions
Cludiant
O dan bolisi'r Cyngor, darperir cludiant o'r cartref i'r ysgol am ddim i ddisgyblion cynradd sy'n byw 2
milltir neu fwy o'u hysgol ddalgylch, neu fel arall yr ysgol agosaf sydd ar gael. Ni fydd y cynnig hwn yn
effeithio ar y trefniadau hyn, ac ni fydd unrhyw newidiadau i argaeledd llwybrau cerdded o'r cartref i'r
ysgol.
Llywodraethu
Ar ôl i'r penderfyniad gael ei wneud, caiff Corff Llywodraethu dros dro ei benodi a fydd yn gyfrifol am
benodi Pennaeth a chytuno ar strwythur staffio.
Bydd angen i'r Corff Llywodraethu dros dro a'r Pennaeth etholedig hefyd ystyried polisïau a
gweithdrefnau Adnoddau Dynol y byddai angen eu mabwysiadu o ran recriwtio ac, unwaith y
sefydlir yr ysgol, o ran rheoli staff. Byddai'r Cyngor o blaid mabwysiadu polisïau Adnoddau
Dynol Cyngor Dinas Casnewydd gan fod y rhain wedi bod yn destun ymgynghoriad â
chynrychiolwyr undebau llafur.
Staffio
Byddai angen i'r Corff Llywodraethu dros dro ystyried yr amserlenni ar gyfer penodi Pennaeth fel
bod modd sefydlu strwythur staffio priodol o athrawon a staff cymorth a chynnal proses recriwtio yn
barod i'r ysgol agor ym mis Medi 2018. Fel ysgol sy'n tyfu, bydd niferoedd staff yn cynyddu'n raddol
nes i'r ysgol fod yn llawn, a dim ond grŵp cymharol fach o staff fydd yn y flwyddyn gyntaf.

Risgiau
Mae'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r cynnig hwn a'r ffactorau lliniarol wedi'u rhestru isod:
Risg

Ffactor lliniarol

Gall yr ysgol fod yn orlawn yn y flwyddyn gyntaf

Defnyddir meini prawf gordanysgrifio'r Cyngor i
flaenoriaethu ceisiadau

Efallai na chaiff yr ysgol ddigon o geisiadau yn y
flwyddyn gyntaf

Bydd agor fel ysgol sy'n tyfu yn galluogi
dosbarthiadau oedran cymysg i weithredu yn y
flwyddyn gyntaf

Gall fod oedi wrth ad-drefnu'r ysgol sy'n golygu
na all y Cyngor agor yr ysgol ym mis Medi 2018

Caiff hyn ei fonitro'n agos gan y Cyngor a chaiff
rhanddeiliaid y wybodaeth ddiweddaraf.

Efallai na fydd gan y corff llywodraethu dros dro
ddigon o amser i benodi staff

Efallai y bydd angen newid i drefniant Pennaeth
Gweithredol yn y flwyddyn gyntaf, lle mae Pennaeth
lleol arall yn gyfrifol am ddwy ysgol am gyfnod byr.

Asesiadau effaith
Cynhaliwyd asesiad o'r effaith ar degwch a chydraddoldeb fel rhan o'r cynnig hwn, ac mae ar gael ar
wefan y Cyngor.
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Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad
Sefydlu ysgol gynradd newydd yng Nghasnewydd ar ddatblygiad Glan Llyn
Mae eich sylwadau'n bwysig. Mynegwch eich barn am y cynnig drwy gwblhau'r holiadur hwn a'i
ddychwelyd at Reolwr Datblygu'r Gwasanaeth Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd, Ystafell 425W, Y
Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Fel arall, gallwch anfon eich sylwadau mewn e-bost i
school.reorg@newport.gov.uk
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yw hanner nos ddydd
Sul 12 Tachwedd 2017.
Noder na chaiff ymatebion negyddol i'r ymgynghoriad hwn eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i'r cynnig.
Byddant yn cael eu cofnodi fel sylwadau anffafriol. Dim ond ar ôl i hysbysiad statudol gael ei gyhoeddi y
gellir cofrestru gwrthwynebiadau.

A ydych yn cefnogi'r cynnig i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd a gynhelir gan
y gymuned i blant rhwng 3 ac 11 oed ar ddatblygiad tai Glan Llyn o fis Medi 2018?
Ydw

Nac ydw

Defnyddiwch y blwch isod i nodi unrhyw resymau neu sylwadau (gan gynnwys opsiynau
amgen).

Nodwch pwy ydych (e.e. rhiant/gofalwr plentyn sy'n mynychu meithrinfa leol)
____________________________________________________________________________

Os hoffech gael eich hysbysu bod yr adroddiad ar yr ymgynghoriad wedi'i gyhoeddi, rhowch eich
manylion cyswllt:
E-bost: _______________________________________________________________________

Cyfeiriad post: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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