Ymgynghoriad ffurfiol i gyfuno
Ysgolion Meithrin Kimberley a
Fairoak
29 Mehefin 2020 –
11 Medi 2020

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 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
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

Pkud 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
Tsieceg
 لطفا با 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
نیوپورتNewport City Council  تماس بگیرید01633 656656  یا بہ این ادرس ایمیل کنیدschool.reorg@newport.gov.uk Ffarsi
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. 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

Jesli 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
Portiwgeeg
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
Romaneg
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
اگر آپ یہ معلومات کسی دوسری شکل میں حاصل کرنا پسند کریں گے مثال کے طور پر بریل (نابینا اشخاص کے ل ٔیے) یا بڑے پرنٹ میں یا دوسری
 زبان میں ترجعے کے ل ٔیے تو برائے مہربانی نیوپورٹ سٹی کونسلNewport City Council سے اس نمبر پر رابطہ کریں
01633 656656  یا اس پتہ پر ای میل کریںschool.reorg@newport.gov.uk
Wrdw
Gellir trefnu i gael yr wybodaeth hon mewn ieithoedd cymunedol eraill os oes angen. Ffoniwch 01633 656656 i
drefnu hynny.
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Cyflwyniad
Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn ar y cynnig canlynol:


Cyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol
Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021.

Dyma gyfle i chi ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau y bydd y Cyngor yn eu hystyried wrth
benderfynu sut i fwrw ymlaen.
Bydd y cyfnod ymgynghori swyddogol hwn yn:



Dechrau ddydd Mawrth 29 Mehefin 2020
Gorffen ganol nos, nos dydd Gwener 11 Medi 2020

Cefndir
Mae Ysgol Feithrin Kimberley yn ysgol feithrin gymunedol annibynnol a gynhelir ger Malpas Road, yn
ward Shaftesbury. Mae ganddi nifer derbyn cyhoeddedig o 80 o ddisgyblion, sy'n cyfateb i 40 o
ddisgyblion fesul sesiwn y bore a sesiwn y prynhawn, gydag ystod oedran rhwng 3 a 4 oed. Mae'r
ysgol feithrin hefyd yn cynnal Dosbarth Cyfathrebu 16 lle ar gyfer plant 3-4 oed sydd ag anghenion
dysgu ychwanegol sy’n ymwneud yn benodol ag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig.
Mae Ysgol Feithrin Fairoak yn ysgol feithrin gymunedol annibynnol a gynhelir yn ward Sain Silian, ar y
ffin â ward Victoria. Mae ganddi nifer derbyn cyhoeddedig o 144 o ddisgyblion, sy'n cyfateb i 72 o
ddisgyblion fesul sesiwn y bore a sesiwn y prynhawn, gydag ystod oedran rhwng 3 a 4 blwydd oed.
Ers mis Medi 2018, mae pennaeth parhaol Ysgol Feithrin Fairoak wedi rheoli ysgolion meithrin
Kimberley a Fairoak dan drefn Pennaeth Gweithredol. Mae'r niferoedd a gafodd eu derbyn i leoedd
prif ffrwd yn yr ysgolion dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod tua 50% o’r niferoedd derbyn a
gyhoeddwyd. Mae Ysgol Feithrin Kimberley wedi bod yn gweithredu gyda diffyg yn ei chyllideb am y
tair blynedd diwethaf. Y diffyg a ragwelir ar hyn o bryd yw £157,000 ar ddiwedd blwyddyn ariannol
2020-21. Rhagwelir y bydd gan Ysgol Feithrin Fairoak ychydig o’i chyllideb dros ben ar ddiwedd y
flwyddyn ariannol hon.

Y Broses Ymgynghori
Mae’r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a
gaiff eu recordio a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori. Caiff yr adroddiad dan sylw ei gyhoeddi
ar wefan y Cyngor a chaiff ei ystyried pan fydd y Cyngor yn penderfynu ar y ffordd ymlaen.
Oherwydd y sefyllfa barhaus o ran iechyd y cyhoedd, ni fydd unrhyw ddigwyddiadau ymgynghori
wyneb yn wyneb yn cael eu trefnu ar gyfer yr ymgynghoriad hwn. Gellir cyflwyno cwestiynau
ynghylch y cynnig i school.reorg@newport.co.uk a bydd swyddogion y Cyngor yn ateb yn ddiymdroi
er mwyn sicrhau y gellir cyflwyno ymatebion sy’n seiliedig ar wybodaeth yn ystod y cyfnod
ymgynghori.
Os oes angen cyfieithydd arnoch ar gyfer iaith benodol yn unrhyw un o'r sesiynau galw heibio hyn,
cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd yn school.reorg@newport.gov.uk o leiaf wythnos ymlaen
llaw fel bod modd gwneud y trefniadau angenrheidiol i ddarparu'r gwasanaeth hwn.
Gellir cyflwyno sylwadau a chwestiynau gan ddefnyddio'r ffurflen ymateb ar-lein sydd ar gael yn
www.newport.gov.uk/schoolreorganisation. Gall ymatebion hefyd gael eu dychwelyd drwy e-bost i:
school.reorg@newport.gov.uk. Dylid dychwelyd yr ymatebion hyn at y Swyddog Datblygu a
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Gwybodaeth am Addysg, Ystafell 425w, Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd
NP20 4UR.
Caiff platfformau cymdeithasau cyfryngol megis Twitter a Facebook eu defnyddio hefyd i rannu
gwybodaeth am y newidiadau a gynigiwyd.
Sylwer na fydd ymatebion negyddol a wneir i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried fel
gwrthwynebiadau i’r cynnig; byddant yn cael eu cofnodi fel sylwadau negyddol. Dim ond ar ôl
cyhoeddi hysbysiad statudol y gellir cofrestru gwrthwynebiadau. Y dyddiad cau ar gyfer pob
ymateb yw hanner nos dydd Gwener 11 Medi 2020.
Yn dilyn ymgynghoriad, bydd Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau Cyngor Dinas Casnewydd yn
ystyried y farn a fynegwyd cyn penderfynu bwrw ymlaen â’r cynnig ai peidio. Os penderfynir bwrw
ymlaen, caiff hysbysiad statudol ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd a chaiff hysbysiadau
eu rhoi ar gatiau'r holl ysgolion yr effeithir arnynt1. Bydd y cyfnod hysbysu statudol yn para am 28
diwrnod o'r dyddiad cyhoeddi, ac mae’n galluogi pobl i fynegi eu barn o ran cefnogi neu
wrthwynebu'r cynigion. Os na cheir gwrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi’r hysbysiad statudol, bydd
Aelod y Cabinet dros Addysg a Sgiliau’n gwneud y penderfyniad terfynol o ran a ddylid bwrw ymlaen
neu beidio. Os derbynnir unrhyw wrthwynebiadau ac na chânt eu tynnu'n ôl wedyn yn ystod y
cyfnod hysbysu hwn, Cabinet y Cyngor fydd yn gyfrifol am wneud y penderfyniad terfynol.
Trefniadau ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc
Caiff Fersiwn Gryno Bob Dydd i Blant a Phobl Ifanc o’r ddogfen ymgynghori ei chreu. Bydd hyn a'r
fersiwn lawn ar gael drwy wefan CDC www.newport.gov.uk/schoolreorganisation, o'r Ganolfan
Ddinesig, a'r man gwybodaeth. Gallwch hefyd ofyn am gopïau drwy anfon e-bost at
school.reorg@newport.gov.uk neu drwy ffonio 01633 656656.
Â phwy y byddwn ni’n ymgynghori?
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Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion sy’n mynychu’r holl ysgolion yr effeithir arnynt1;
Disgyblion sy’n mynychu’r holl ysgolion y bydd y cynnig hwn yn effeithio arnynt1;
Aelodau o staff a gyflogir gan yr holl ysgolion ar hyn o bryd y bydd y cynnig hwn yn effeithio
arnynt1;
Yr Eglwys yng Nghymru, Esgobaeth Mynwy;
Yr Archesgobaeth Gatholig;
Awdurdodau lleol cyfagos ar draws ardal Consortiwm De-ddwyrain Cymru;
Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu pob ysgol yng Nghasnewydd;
Holl aelodau etholedig Cyngor Dinas Casnewydd;
Holl Benaethiaid Gwasanaethau Cyngor Dinas Casnewydd;
Holl Gynghorau Cymuned ledled Casnewydd;
Gweinidogion Cymru;
Aelodau’r Cynulliad (AC) ac Aelodau Seneddol (AS) sy’n cynrychioli’r ardal a wasanaethir
gan yr ysgolion sy’n destun y cynigion;
Estyn;
Undebau llafur staff a staff addysgu sy’n cynrychioli athrawon a staff a gyflogir yn yr holl
ysgolion y mae’r cynnig hwn yn effeithio arnynt;
Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru;
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent;

Rhestrir yr ysgolion y mae'r cynnig hwn yn effeithio arnynt ar dudalen 7 y ddogfen hon
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Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant;
Pob darparwr addysg feithrin cofrestredig nas cynhelir ar draws Casnewydd;
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan;
Iechyd Cyhoeddus Cymru;
Canolfan Serennu Casnewydd;
SNAP Cymru;
Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent;
Gwasanaethau Ataliol.

Beth mae angen i chi ei ystyried?
Mae gweddill y ddogfen hon yn cyflwyno’r rhesymeg ar gyfer y cynnig. Hoffem i chi ystyried yr
wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y ddogfen a chlywed eich barn o ran a ddylid cefnogi’r cynnig ai
peidio.
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Y Cynnig
Dyma gynnig i:
 Gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol
Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021.
Mae Ysgol Feithrin Kimberley yn ysgol feithrin gymunedol annibynnol a gynhelir ger Malpas Road, yn
ward Shaftesbury. Mae ganddi nifer derbyn cyhoeddedig o 80 o ddisgyblion, sy'n cyfateb i 40 o
ddisgyblion fesul sesiwn y bore a sesiwn y prynhawn, gydag ystod oedran rhwng 3 a 4 oed. Mae'r
ysgol feithrin hefyd yn cynnal Dosbarth Cyfathrebu 16 lle ar gyfer plant 3-4 oed sydd ag anghenion
dysgu ychwanegol.
Mae Ysgol Feithrin Fairoak yn ysgol feithrin gymunedol annibynnol a gynhelir yn ward Sain Silian, ar y
ffin â ward Victoria. Mae ganddi nifer derbyn cyhoeddedig o 144 o ddisgyblion, sy'n cyfateb i 72 o
ddisgyblion fesul sesiwn y bore a sesiwn y prynhawn, gydag ystod oedran rhwng 3 a 4 blwydd oed.
Kimberley a Fairoak yw’r unig ddwy ysgol feithrin gymunedol annibynnol a gynhelir yng
Nghasnewydd (sy'n golygu nad ydynt ynghlwm wrth ysgol gynradd). Ers mis Medi 2018, mae
pennaeth parhaol Ysgol Feithrin Fairoak wedi rheoli'r ddwy ysgol dan drefn Pennaeth Gweithredol.
Mae'r niferoedd a gafodd eu derbyn i leoedd prif ffrwd yn yr ysgolion dros y blynyddoedd diwethaf
wedi bod tua 50% o’r niferoedd derbyn a gyhoeddwyd, gyda thua 50 o leoedd yn cael eu neilltuo bob
blwyddyn academaidd yn Kimberley. Ym mis Medi 2019, dim ond 39 o leoedd oedd yn llawn yn
Kimberley, sy'n llai na hanner y nifer derbyn a gyhoeddwyd. Er bod lleoedd ychwanegol i’r rhai sy’n
'codi’n 3 oed' wedi cael eu dyrannu ym mis Ionawr ac Ebrill 2020, mae'r dyraniad hwn yn dangos
gostyngiad pellach yn niferoedd y disgyblion. Mae Ysgol Feithrin Kimberley wedi bod yn gweithredu
gyda diffyg yn ei chyllideb am y tair blynedd diwethaf. Y diffyg a ragwelir ar hyn o bryd yw £157,000
ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2020-21. Rhagwelir y bydd gan Ysgol Feithrin Fairoak ychydig o’i
chyllideb dros ben ar ddiwedd y flwyddyn ariannol hon.
Mae nifer y disgyblion yn Ysgol Feithrin Fairoak wedi gostwng gyda dim ond 51 o leoedd yn llawn ym
mis Medi 2019. Ar draws y ddau safle, mae 224 o leoedd hanner diwrnod ar gael, gyda'r rhai a gaiff
eu llenwi yn gostwng o 72% ym mis Ionawr 2017 i ddim ond 48% erbyn mis Ionawr 2020.
Yn ôl cyfrifiad disgyblion mis Ionawr yn ystod 2019 a 2020, gellid bod wedi darparu ar gyfer nifer y
disgyblion ar y gofrestr (cymeriant Medi ac Ionawr) ar draws y ddau safle yn adeilad Fairoak. Mae'r
lleoedd a gymerwyd ym mis Medi 2019 yn dangos bod y duedd hon yn parhau, gyda dim ond 90 o'r
224 o leoedd hanner diwrnod prif ffrwd wedi'u cymryd (sy’n cyfateb i 40%). Dangosir y niferoedd
disgyblion sy'n gostwng yn y ddwy ysgol isod.

Niferoedd ar Gofrestr yn Feithrinfa Kimberley & Meithrinfa Ysgol Fairoak
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Felly mae'r Cyngor o'r farn nad yw model gweithredu presennol ysgolion meithrin Kimberley a
Fairoak sydd ar waith yn y ddau safle gydag oddeutu 50% o leoedd dros ben yn economaidd hyfyw
ac, ar ôl ystyried ystod o opsiynau, mae’n cynnig cyfuno'r ddwy ysgol ar safle Ysgol Feithrin Fairoak.
Credir bod y Dosbarth Cyfathrebu a gynhelir yn Ysgol Feithrin Kimberley ar hyn o bryd, yn
wasanaeth gwerthfawr a buddiol sy’n cynnig addysg feithrin arbenigol i blant o bob rhan o
Gasnewydd. Bwriad y Cyngor yw parhau i gynnig y gwasanaeth hwn; fodd bynnag, dan y cynnig, bydd
y ddarpariaeth hon yn cael ei hadleoli i Ysgol Feithrin Fairoak.
Rhagwelir y bydd plant a fyddai fel arfer yn cael darpariaeth feithrin yn Ysgol Feithrin Kimberley yn
cael cynnig lleoedd mewn dosbarthiadau meithrin eraill yn yr ysgol leol neu yn Ysgol Feithrin Fairoak.
Mae lleoedd meithrin hefyd ar gael mewn lleoliadau nas cynhelir (meithrinfeydd preifat). Ceir rhagor
o fanylion isod am y ddarpariaeth feithrin amgen gymunedol a gynhelir.

Ysgolion Perthnasol
Yr ysgolion yr effeithir arnynt yn uniongyrchol gan y cynnig hwn yw Ysgol Feithrin Kimberley ac ac
Ysgol Feithrin Fairoak.
Mae Ysgol Feithrin Kimberley yn ysgol feithrin gymunedol a gynhelir ar gyfer plant 3-4 oed.
Mae’r ysgol yn ward Shaftesbury yng Nghasnewydd ac mae'n cynnig 80 o leoedd hanner diwrnod
ynghyd ag 16 o leoedd hanner diwrnod yn y Dosbarth Cyfathrebu. Bydd y cyfuniad arfaethedig ag
Ysgol Feithrin Fairoak yn effeithio ar yr ysgol hon.
Mae Ysgol feithrin Fairoak yn ysgol feithrin gymunedol a gynhelir ar gyfer plant 3-4 oed, sy'n
cynnig 144 o leoedd hanner diwrnod. Mae'r ysgol hon ar Church Road yng nghanol y ddinas, tua 2
filltir o Ysgol Feithrin Kimberley, a bydd y cyfuniad arfaethedig ag Ysgol Feithrin Kimberley yn
effeithio arni.
Fel rhan o’r cynnig hwn, byddai’r lleoedd dosbarth meithrin a chyfathrebu sy'n gweithredu ar hyn o
bryd o Ysgol Feithrin Kimberley yn cael eu hadleoli i Fairoak. Efallai na fydd hyn yn gynnig lleol,
addas i bob teulu ac, oherwydd hynny, gall y cynnig hwn effeithio'n anuniongyrchol ar yr ysgolion a'r
lleoliadau nas cynhelir canlynol gan y gallai nifer y ceisiadau am leoedd meithrin gynyddu.

Tabl 1- Ysgolion a lleoliadau eraill yr effeithir arnynt
Enw’r ysgol
Categori ac ystod oedran yr
ysgol

Cyfrwng
iaith

Ysgol Gynradd Crindau
Ysgol Gynradd Malpas Court
Ysgol Gynradd Parc Malpas
Ysgol Gynradd Millbrook
Ysgol Gynradd Mynwy
Meithrinfa Chuckles
Meithrinfa Tiny Tots

Saesneg
Saesneg
Saesneg
Saesneg
Saesneg
Saesneg
Saesneg

Ysgol gymunedol a gynhelir 3-11 oed
Ysgol gymunedol a gynhelir 3-11 oed
Ysgol gymunedol a gynhelir 3-11 oed
Ysgol gymunedol a gynhelir 3-11 oed
Ysgol gymunedol a gynhelir 3-11 oed
Meithrinfa ddydd breifat 0-4 oed
Meithrinfa ddydd breifat 0-4 oed

Pellter o Ysgol
Feithrin
Kimberley
0.95 milltir
1.44 milltir
1.05 milltir
0.95 milltir
1.29 milltir
1.20 milltir
0.60 milltir

Mae'r tudalennau canlynol yn rhoi rhagor o wybodaeth am bob un o'r ysgolion a'r lleoliadau yr
effeithir arnynt a’r rhai y gellid effeithio arnynt.
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Niferoedd disgyblion y gorffennol a'r presennol – Meithrin
Mae plant yn gymwys i gael darpariaeth feithrin a chyn ysgol sy'n dechrau'r tymor ar ôl eu penblwydd yn dair oed. Yn unol â hyn caiff disgyblion eu derbyn i ddosbarthiadau meithrin ar dair adeg
o’r flwyddyn, sef ar ddechrau pob tymor ym mis Medi, Ionawr ac Ebrill. Cyfeirir at y lleoedd ar gyfer
disgyblion sy’n cael eu derbyn ym mis Ionawr a mis Ebrill fel lleoedd ‘codi’n 3 oed’ ac fe'u cynigir i
blant a fydd yn symud ymlaen i addysg statudol yn y dosbarth derbyn flwyddyn ysgol lawn yn hwyrach
na'r rhai sy'n dechrau defnyddio'r ddarpariaeth yn y mis Medi blaenorol. O ganlyniad mae’r plant hyn
yn perthyn i garfan ysgol wahanol. Felly, er mwyn eglurder, dangosir niferoedd disgyblion meithrin ar
wahân ar gyfer nifer y disgyblion sy’n cael eu derbyn ym mis Medi (Cyfrifiad yr Hydref) a'r rhai 'codi’n
3 oed' ym mis Ionawr.

Tabl 2 – Niferoedd disgyblion ysgolion meithrin 2014-2019
Niferoedd Disgyblion Prif Ffrwd 2015-2019 – Cyfrifiad Tymor yr Hydref (Hydref)
Nifer y disgyblion ‘codi’n 3 oed’ a dderbyniwyd ar 3 Ionawr 2015-2019 – Tymor y Gwanwyn
(Ionawr)
Ysgol

PAN
2019

2014 -2015

2015 2016

2016 2017

2017 2018

2018 2019

2019 - 2020

Lleoedd
Dros Ben
2018/19

Hyd

Ion

Hyd

Ion

Hyd

Ion

Hyd

Ion

Hyd

Ion

Hyd

Ion

Hyd

Ion

80

74

18

37

16

40

14

42

14

34

13

33

7

47

24

144

86

19

81

29

83

26

74

9

50

8

49

12

95

83

Ysgol Gynradd
Crindau
Ysgol Gynradd
Malpas Court**
Ysgol Gynradd Parc
Malpas
Ysgol Gynradd
Millbrook
Ysgol Gynradd
Mynwy
Meithrinfa Chuckles#

80

51

9

66

12

48

8

37

11

46

6

36

8

44

35

39

39

0

25

8

29

5

23

11

37

1

27

9

12

3

32

Dd/B

Dd/B

21

5

31

0

31

2

25

5

20

7

12

5

32

27

5

27

4

28

2

31

1

31

2

32

1

0

-1

60

30

11

42

9

35

10

34

14

41

17

39

15

21

7

24

16

4

14

11

19

2

16

11

21

18

28

8

-4

-12

Meithrinfa Tiny Tots#

16

12

8

8

3

10

6

11

6

18

8

13

1

3

2

Ysgol Feithrin
Kimberley
Ysgol Feithrin Fairoak

* Mae nifer y disgyblion yn seiliedig ar Gyfrifiad Disgyblion mis Hydref, ac mae’r Rhif N1 o Gyfrifiad Disgyblion mis Ionawr.
* * Ar hyn o bryd, mae Ysgol Gynradd Malpas Court yn gweithredu meithrinfa 'foreol yn unig'.
#Gwnaeth lleoliadau nas cynhelir gynyddu eu cynnig yn 2018-19 i fodloni'r galw

Tabl 3
Niferoedd yn Nosbarth Cyfathrebu Ysgol Kimberley (Ionawr)
Lleoedd
2019
16

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

5

9

9

12

12

16

*Niferoedd y disgyblion yw CYBLD Ionawr a gyflwynwyd ac eithrio 2019-20, sydd ffigur y dyraniad ym mis Medi.
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Niferoedd disgyblion y gorffennol a'r presennol - Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6
Tabl 4 – Niferoedd disgyblion
Niferoedd disgyblion ysgolion cynradd 2016-2020 - Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6* (ac
eithrio’r Meithrin)
Ysgol

Lleoedd
2020

20152016

20162017

20172018

20182019

Ysgol Gynradd Crindau
315
307
301
303
300
Ysgol Gynradd Malpas Court
210
153
155
177
182
Ysgol Gynradd Parc Malpas
210
198
198
203
200
Ysgol Gynradd Millbrook
270
207
206
216
230
Ysgol Gynradd Mynwy
420
303
311
316
315
* Niferoedd y disgyblion yw CYBLD Ionawr a gyflwynwyd ar gyfer y Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6

20192020
292
184
202
256
322

Lleoedd
Dros
Ben 2020
23
26
8
14
98

Niferoedd disgyblion rhagamcanol – Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6
Ni chaiff amcanestyniadau disgyblion eu llunio ar gyfer dosbarthiadau meithrin. Felly, dim ond
gwybodaeth sy’n ymwneud â darpariaeth prif ffrwd ar gyfer grwpiau blwyddyn y Dosbarth Derbyn i
Flwyddyn 6.
Tabl 5 – Amcanestyniadau disgyblion
Niferoedd disgyblion ysgolion cynradd 2021-2025 - Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 (ac
eithrio’r Meithrin)
Ysgol
Lleoedd
2020- 2021- 2022- 2023- 2024- Lleoedd
2021
2021
2022
2023
2024
2025
Dros
Ben
2024
Ysgol Gynradd Crindau
315
284
281
Ysgol Gynradd Malpas Court
210
184
182
Ysgol Gynradd Parc Malpas
210
207
209
Ysgol Gynradd Millbrook
285
272
290
Ysgol Gynradd Mynwy
420
311
296
Nid yw'r rhagfynegiadau’n cynnwys effaith datblygiadau tai yn y dyfodol

277
179
211
294
297

274
174
204
300
290

277
174
205
303
290

38
36
5
-18
130

Cyflwr Adeiladau
Mae pob un o ysgolion presennol Casnewydd wedi bod yn destun arolwg Cyflwr Adeiladau yn
ddiweddar.
Ystyriwyd bod yr ysgolion yn effeithir arnynt yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol gan y cynnig yn y
cyflwr canlynol ar raddfa o A (rhagorol) i D (gwael):
Tabl 6 – Crynodeb o gyflwr adeiladau
Ysgol

Cyflwr Presennol

Ysgol Feithrin Kimberley
Ysgol Feithrin Fairoak
Ysgol Gynradd Crindau
Ysgol Gynradd Malpas Court
Ysgol Gynradd Parc Malpas
Ysgol Gynradd Millbrook
Ysgol Gynradd Mynwy

C
B
B
C
C
C
C
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Addysg Feithrin a Chynradd - Safonau
Estyn sy’n monitro ansawdd a safonau ysgolion yng Nghasnewydd, ar y cyd â’r Awdurdod Lleol (ALl).
Estyn yw Swyddfa Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi 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 ysgolion a darparwyr addysg eraill Cymru. Isod
amlinellir canlyniadau arolygu diweddaraf pob ysgol yr effeithir arni'n uniongyrchol ac yn
anuniongyrchol gan y cynnig hwn:
Tabl 7a – Arolygiadau Estyn
Ysgol

Dyddiad yr
Arolwg

Deilliannau

Darpariaeth

Arwain
a Rheoli

Crynodeb Cyffredinol
Perfformiad

Rhagolygon ar
gyfer Gwella

Ysgol Gynradd Crindau

Mai 2013

Digonol

Da

Da

Digonol

Da

Ysgol Feithrin Fairoak

Rhag 2014

Da

Da

Da

Da

Da

Ysgol Gynradd Malpas
Court
Ysgol Gynradd
Millbrook

Ion 2017

Da

Da

Da

Da

Da

Tachwedd
2016

Da

Da

Da

Da

Da

Ysgol Gynradd Mynwy

Chwe 2015

Da

Ardderchog

Da

Da

Da

Meithrinfa Chuckles

Ebr 2015

Da

Da

Da

Da

Da

Meithrinfa Tiny Tots

Medi 2015

Dd/B*

Da

Da

Da

Da

* Oherwydd niferoedd isel o blant oed cymwys ar adeg yr arolygiad, nid oedd Estyn yn gallu adrodd ar safonau

Cyflwynwyd Fframwaith Arolygu Cyffredin diwygiedig ym mis Medi 2017, ac mae dwy o'r ysgolion yr
effeithir arnynt (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) wedi'u harolygu ers hynny yn unol â hyn.
Dangosir canfyddiadau'r arolygiadau hyn isod.
Tabl 7b – Arolygiadau Estyn
Ysgol

Ysgol Feithrin
Kimberley
Ysgol Gynradd
Parc Malpas

Dyddiad yr
Arolwg

Ardal Arolygu
Safonau

Ebr 2019

Da

Lles ac
Agweddau
at Ddysgu
Da

Meh 19

Da

Da

Addysgu a
Phrofiadau
Dysgu
Da

Gofal,
Cymorth a
Chanllawiau
Da

Arwain a
Rheoli

Da

Da

Da

Da

Mae'r ystyriaeth o effaith bosibl y cynnig ar ansawdd a safonau yn cydymffurfio â Fframwaith Arolygu
Estyn:
Safonau –
Mae Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn cael eu rheoli ar hyn o bryd gan yr un
pennaeth gweithredol, ac o dan y cynnig hwn bydd y staff arbenigol yn y Dosbarth Cyfathrebu yn
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trosglwyddo gyda'r ddarpariaeth i Fairoak. O ganlyniad i hyn, bydd manteision bod â thîm arwain a
staff profiadol a chymwys yn parhau i sicrhau bod safonau’n cael eu cynnal pan fydd y Dosbarth
Cyfathrebu’n cael ei adleoli i Ysgol Feithrin Fairoak.
Bydd darpariaeth cyn-ysgol prif ffrwd yn parhau i gael ei chynnig o safle Ysgol Feithrin Fairoak, o dan
reolaeth y Pennaeth Gweithredol presennol. Mae wyth o'r naw darparwr meithrinfeydd yn
ardaloedd Malpas a'r Betws y nodwyd yr effeithio arnynt neu y gellid effeithio arnynt yn
anuniongyrchol gan y cynnig wedi cael eu barnu’n 'Dda ' neu’n well ym mhob maes arolygu allweddol.
Roedd Estyn o’r farn bod Ysgol Gynradd Crindau, a gafodd ddyfarniad 'digonol' ar gyfer perfformiad
a safonau ym mis Mai 2013, wedi gwneud cynnydd da yn y meysydd hyn yn dilyn ymweliad ym mis
Hydref 2014. Mae hyn yn dangos y bydd safon uchel y gofal addysgol yn cael ei gynnal os caiff y
cynnig ei weithredu.
Lles ac agweddau at ddysgu –
Fel y nodir uchod, ystyrir bod yr holl ddarpariaeth amgen yn yr ardal o ansawdd uchel. Disgwylir y
bydd Lles ac Agweddau at Ddysgu o leiaf gystal os caiff y cynnig ei roi ar waith. Gellid disgwyl i'r
cynnydd posibl yn nifer y plant sy'n cymryd lle mewn dosbarthiadau meithrin mewn ysgolion wella
agweddau at ddysgu a helpu'r broses bontio i addysg statudol. Er y byddai cyfuno’r ysgolion meithrin
yn golygu gostyngiad yn y ddarpariaeth, ni ddisgwylir i'r gostyngiad mewn lleoedd meithrin gael effaith
sylweddol ar ansawdd addysg na lles plant a allai fod wedi mynychu Ysgol Feithrin Kimberley fel arall.
O ganlyniad i hyn, bydd manteision bod â thîm arwain a staff profiadol a chymwys yn parhau i sicrhau
bod safonau’n cael eu cynnal pan fydd y Dosbarth Cyfathrebu’n cael ei adleoli i Ysgol Feithrin
Fairoak.
Profiadau Dysgu ac Addysgu –
Yn dilyn gweithredu’r weledigaeth 3-11oed ar gyfer ysgolion cynradd cymunedol a gynhelir ledled
Casnewydd, mae dosbarthiadau meithrin bellach yn cael eu cynnwys ym mhob ysgol gynradd
gymunedol a gynhelir. Felly, bydd darpariaeth amgen i blant a fyddai wedi manteisio ar ddarpariaeth
prif ffrwd yn Ysgol Feithrin Kimberley ar gael yn Fairoak ac ar draws nifer o ysgolion a lleoliadau nas
cynhelir lle mae profiadau dysgu ac addysgu yn berthnasol i oedran ac, mewn ysgolion, yn cyd-fynd ag
addysgeg yr ysgol gyfan. Felly, o dan y cynnig hwn, rydym o'r farn y bydd profiadau dysgu ac addysgu
ar gyfer plant cyn ysgol o leiaf gystal, neu'n well, nag y maent o dan y model presennol. Bydd y
profiadau dysgu ac addysgu yn y Dosbarth Cyfathrebu o leiaf yn cael eu cynnal ar y lefelau presennol
pan fydd y dosbarth yn cael ei adleoli.
Gofal, Cymorth ac Arweiniad –
Bydd gofal, cymorth ac arweiniad yn cael eu darparu gan staff addysgu profiadol yn yr ysgol feithrin
gyfunol neu mewn ysgolion cymunedol a gynhelir a fydd yn gallu cynnal perthynas fugeiliol â'r plant
wrth iddynt dyfu a symud ymlaen drwy'r ysgol, gan ddarparu dilyniant gofal gwell. Lle mae rhieni'n
dewis lleoedd cyn ysgol mewn lleoliadau nas cynhelir, gallant wneud hynny'n ffyddiog bod eu plant yn
cael eu lleoli gyda darparwyr o ansawdd sy'n destun yr un arolygiadau ag ysgolion, ac sy’n rhoi
ystyriaeth briodol i'r angen i ddarparu lefel uchel o ofal, cymorth ac arweiniad. Ni fydd y cyfuno
arfaethedig yn effeithio ar lefel y cymorth a'r arweiniad gofal a ddarperir yn y Dosbarth Cyfathrebu.
Arwain a rheoli –
Disgwylir y bydd dod â darpariaeth y ddwy ysgol feithrin ynghyd ar un safle yn ei gwneud yn haws i'r
tîm arwain reoli'r dosbarthiadau meithrin o ddydd i ddydd. Bydd y pennaeth presennol yn parhau yn
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ei swydd yn dilyn cyfuno, gan ddarparu parhad o ran arweinyddiaeth. Ni fydd y cyfuno arfaethedig yn
effeithio ar y broses bresennol o arwain a rheoli'r Dosbarth Cyfathrebu.
Mae pob un o'r darparwyr a nodwyd y gallai'r cynnig hwn effeithio arnynt wedi’i farnu’n 'dda' o ran
arwain a rheoli.

Categoreiddio Ysgolion
Mae'r system genedlaethol ar gyfer categoreiddio ysgolion yn rhoi darlun clir a theg i ni o ba mor dda
y mae ysgol yn perfformio o'i chymharu ag ysgolion eraill ledled Cymru ac mae'n ein helpu i nodi'r
ysgolion y mae arnynt angen y cymorth, y gefnogaeth a'r arweiniad mwyaf i wella. Mae'r system wedi
cael ei datblygu ar y cyd rhwng consortia addysg rhanbarthol a Llywodraeth Cymru. Ei brif
swyddogaeth yw nodi’r ysgolion ledled Cymru y mae angen y cymorth mwyaf arnynt.
Mae gan Gasnewydd hanes ardderchog o ddarparu addysg gynradd o safon, gyda 96% o'n 45 o
ysgolion cynradd a meithrin naill ai mewn categorïau gwyrdd neu felyn ym mis Ionawr 2020. Mae
categori gwyrdd yn dynodi bod gan yr ysgol safonau da a modd da iawn i wella gyda'r gallu i gefnogi
ysgolion eraill.
Yn y categori diweddaraf (Ionawr 2020) ar gyfer ysgolion cynradd, dyrannwyd yr ysgolion yr
effeithiwyd arnynt i’r categorïau canlynol (yn yr ystod Gwyrdd, Melyn, Oren neu Goch):
Tabl 8 – Categoreiddio ysgolion
Ysgol

Categori

Ysgol Gynradd Crindau
Ysgol Gynradd Malpas Court
Ysgol Gynradd Parc Malpas
Ysgol Gynradd Millbrook
Ysgol Gynradd Mynwy
Ysgol Feithrin Fairoak
Ysgol Feithrin Kimberley

Gwyrdd
Gwyrdd
Gwyrdd
Gwyrdd
Gwyrdd
Gwyrdd
Melyn

O ganlyniad, mae'r Cyngor yn credu'n gryf y bydd y cynnig hwn yn golygu bod y ddarpariaeth o safon
uchel ar hyn o bryd yn parhau.

Beth bydd y cynnig yn ei ddarparu?
Bydd y cynnig yn darparu un ysgol feithrin annibynnol gyfunol gyda lle ar gyfer hyd at 140 o sesiynau
hanner diwrnod ar gyfer disgyblion prif ffrwd yn ogystal â Dosbarth Cyfathrebu pwrpasol ar gyfer 16
o ddisgyblion ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak.
Mae adeilad Ysgol Feithrin Fairoak yn cynnig y cyfleusterau canlynol:







Pedair ystafell ddosbarth feithrin bwrpasol.
Toiledau penodol ar gyfer staff a disgyblion
Cyfleusterau chwarae awyr agored diogel dan orchudd
Cyntedd diogel
Ardaloedd cotiau ar gyfer disgyblion
Ystafell staff a chegin/ardal amlbwrpas

Pan fydd adeilad Kimberley wedi'i wacáu, bydd yn parhau i fod yn ased i’r Gwasanaeth Addysg, ac
mae ystyriaeth yn cael ei rhoi ar hyn o bryd i'r defnydd gorau ohono yn y dyfodol. Os caiff yr adeilad
ei adael yn wag am unrhyw gyfnod o amser, caiff ei ddiogelu'n briodol i atal perygl difrod ac
ymddygiad gwrthgymdeithasol.
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Pryd bydd hyn yn cael ei weithredu?
Cynigir y bydd y cyfuno yn weithredol o fis Medi 2021.

Staffio
Byddai goblygiadau i’r staff addysgu a chymorth yn y ddwy ysgol feithrin os bydd Ysgol Feithrin
Kimberley yn cyfuno ag Ysgol Feithrin Fairoak. Ni fydd unrhyw oblygiadau o ran arweinyddiaeth gan
fod swydd barhaol pennaeth Ysgol Feithrin Kimberley yn wag ac mae swydd barhaol pennaeth Ysgol
Feithrin Fairoak yn gweithredu fel pennaeth gweithredol ar gyfer y ddwy ysgol feithrin ar hyn o
bryd. Mae terfyn amser ar y trefniant hwn a bwriedir iddo ddod i ben ar 31 Awst 2021.
Bydd cyfuno'r ddwy ysgol feithrin yn golygu y bydd angen diddymu'r cyrff llywodraethu presennol o
31 Awst 2021 a chreu corff llywodraethu newydd o 1 Medi 2021. Cyn y dyddiad gweithredu, caiff
corff llywodraethu dros dro ei sefydlu i gefnogi agor yr ysgol newydd.
Bydd gofyn i'r corff llywodraethu dros dro gymeradwyo strwythur staffio ar gyfer yr ysgol feithrin
newydd. Bydd yr awdurdod lleol yn argymell bod y corff llywodraethu yn cytuno i neilltuo recriwtio
ar gyfer staff yr ysgol feithrin sy'n cael eu cyflogi ar hyn o bryd yn ysgolion meithrin Kimberley a
Fairoak. Os bydd angen lleihau staff o ganlyniad i'r cynnig, ymdrinnir â hyn yn unol â Pholisi
Diogelwch Swyddi'r Cyngor. Bydd y Cyngor yn gweithio gyda dau gorff llywodraethu presennol i
adleoli unrhyw staff sydd heb eu lleoli i swyddi eraill ar draws y ddinas, naill ai mewn ysgolion neu
mewn rhannau eraill o'r Cyngor. Bydd y Cyngor yn sicrhau bod yr ysgolion a'r staff yn derbyn cyngor
a chefnogaeth briodol yn ystod y broses gyfuno. Bydd unrhyw gostau dileu swyddi o ganlyniad i'r
broses gyfuno yn cael eu talu gan yr awdurdod.

Manteision
Prif fanteision y cynnig i gyfuno:
1) Bydd y cyfuno yn galluogi cydgrynhoi darpariaeth feithrin annibynnol ar un safle, gan leihau
baich cost rhedeg dau sefydliad ar wahân.
2) Bydd cydgrynhoi'r ddarpariaeth ar un safle hefyd yn galluogi gweithredu strwythur staffio
mwy effeithlon gan sicrhau arbedion o ran costau.
3) Bydd adleoli'r ddarpariaeth yn cefnogi parhad llwyddiannus y Dosbarth Cyfathrebu
presennol.
4) Bydd gwacáu adeilad Kimberley yn gyfle i ystyried defnydd amgen.

Risgiau
Amlinellir y prif risgiau i'r cynnig a'r mesurau lliniaru arfaethedig isod.
Tabl 9 - Risgiau
Risg
Mae'r galw am ddarpariaeth feithrin cyn ysgol
yn cynyddu
Mae'r galw am ddarpariaeth feithrin annibynnol
yn parhau i leihau

Ffactor lliniarol
Mae nifer sylweddol o leoedd gwag ar gyfer
plant 3 oed ar draws y sectorau a gynhelir a'r
sector nas cynhelir.
Bydd y cyfuno arfaethedig yn rhoi mwy o
hyblygrwydd i ateb gofynion cyfnewidiol, a bydd
y Cyngor yn parhau i fonitro'r galw am leoedd
cyn-ysgol.
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Cost y Cynnig
Nid oes unrhyw wariant cyfalaf yn gysylltiedig â'r cynnig hwn. Mae adeilad Ysgol Feithrin Fairoak
mewn cyflwr da ac yn ddigon mawr i ddarparu ar gyfer nifer rhagamcanol y disgyblion yn y ddwy
ysgol heb angen i’w ehangu'n ffisegol.
Wrth fwrw ymlaen â'r cyfuniad hwn, bydd y ddwy ysgol yr effeithir arnynt yn cau a bydd ysgol newydd
yn cael ei sefydlu yn eu lle. O dan drefniadau ariannu fformiwla'r awdurdod, mae cyfandaliad o hyd at
£35,000 ar gael i bob ysgol newydd ac ysgolion sy'n cyfuno yn y flwyddyn ariannol gyntaf o'u hagor i
gefnogi unrhyw gostau ychwanegol sy'n deillio'n benodol o'r cyfuno. Bydd balansau ariannol y ddwy
ysgol ar adeg y cyfuno (naill ai gwarged neu ddiffyg) yn cael eu trosglwyddo'n ôl i'r Gwasanaeth Addysg
ac ni fyddant yn cael eu dyrannu yn erbyn cyllideb yr ysgol newydd.

Dewisiadau Eraill a Ystyriwyd
a) Lleihau darpariaeth Ysgol Feithrin Kimberley
Byddai hyn yn golygu bod nifer derbyn yr ysgol yn cael ei ostwng i 40 o leoliadau hanner diwrnod, a
fyddai'n cael eu darparu yn y bore yn unig.
Manteision




Byddai hyn yn golygu bod modd lleihau costau rhedeg yr ysgol gan na fyddai'n rhaid i staff
weithio am sesiynau hanner diwrnod yn unig.
Byddai lleoedd meithrin yn parhau i gael eu cynnig yn y lleoliad hwn.
Byddai'r ddarpariaeth Dosbarth Cyfathrebu yn aros yn ddigyfnewid.

Anfanteision





Byddai angen i'r adeilad fod ar agor am y diwrnod llawn i gefnogi'r Dosbarth Cyfathrebu er y
byddai dwy o'r tair ystafell yn wag am hanner yr amser hwnnw.
Efallai na fydd hyn yn galluogi gwelliant sylweddol i’r diffyg yn y gyllideb.
Byddai gostyngiad yn nifer y lleoedd meithrin a ariennir yn yr ardal.
Lleihad posibl yn oriau staff a diswyddiadau.

b) Cau Ysgol Feithrin Kimberley adleoli'r Dosbarth Cyfathrebu i Ysgol Feithrin
Fairoak
Manteision




Llai o risg pwysau ariannol yn y dyfodol yn gysylltiedig â rhedeg yr ysgol.
Cyfle ar gyfer defnydd amgen o'r adeilad neu dderbyniadau cyfalaf ar gyfer y Cyngor o
unrhyw werthiant.
Parhau i ddarparu’r Dosbarth Cyfathrebu.

Anfanteision



Byddai gostyngiad yn argaeledd lleoedd meithrin a ariennir yn yr ardal
Diswyddo staff o ganlyniad i gau.
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c) Cau Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak
Manteision



Byddai'n lleddfu ar y pwysau o ran costau cynnal ysgolion meithrin annibynnol
Byddai adeiladau ar gael ar gyfer defnydd neu werthiant arall

Anfanteision




Gostyngiad yn y ddarpariaeth feithrin ar draws y ddinas
Colli'r Dosbarth Cyfathrebu
Diswyddo staff

Ar ôl ystyried y dewisiadau eraill, mae'r Cyngor wedi nodi mai cyfuno ysgolion meithrin Kimberley a
Fairoak ar safle Fairoak yw'r opsiwn a ffefrir.

Derbyniadau
Cyngor Dinas Casnewydd yw’r awdurdod derbyn ar gyfer yr holl ysgolion cymunedol a gynhelir ar
draws y ddinas. Mae'n ofynnol i rieni sy'n dymuno i'w plant fynychu lleoliad cyn-ysgol nas cynhelir
wneud cais yn uniongyrchol i'r darparwr.
Bydd ceisiadau am dderbyn i bob ysgol gymunedol a gynhelir yn cael eu hasesu yn unol â Pholisi
Derbyn i Ysgolion y Cyngor. Yn unol â'r polisi hwn, gall rhieni fynegi dewis ar gyfer unrhyw ysgol,
ond nid oes sicrwydd y cânt eu derbyn i'r ysgol a ddewiswyd, hyd yn oed os hi yw ysgol y dalgylch.
Penderfynir ar dderbyn disgyblion i’r ysgol yn unol â dewis rhieni os bydd lleoedd ar gael. Pan fo
mwy o alw na lleoedd ar gyfer ysgol, caiff dewisiadau rhieni eu hystyried o hyd ond caiff meini prawf
gordanysgrifio’r Cyngor eu dilyn i bennu blaenoriaeth.
Nid yw disgyblion yn gallu gwneud cais am le yn y Dosbarth Cyfathrebu. Mae’r broses dderbyn i’r
Dosbarth Cyfathrebu’n seiliedig ar anghenion unigol y dysgwr yn dilyn asesiad gan y Tîm Cynhwysiant
Addysg.
Derbyn i Ddosbarth Meithrin – Medi 2021
Gellir gwneud ceisiadau drwy ddefnyddio cyfleuster derbyn ar-lein y Cyngor rhwng 8 Gorffennaf
2020 a 16 Medi 2020.
Cyhoeddir hysbysiadau penderfyniad ar gyfer ceisiadau prydlon ar 2 Rhagfyr 2020.
Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y polisi a'r broses Derbyn i Ysgolion ar wefan Cyngor
Dinas Casnewydd yn www.newport.gov.uk/schooladmissions

Cludiant rhwng y Cartref a’r Ysgol
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 ddarperir cludiant am ddim rhwng y cartref a'r ysgol ar gyfer disgyblion sy'n mynychu
dosbarthiadau meithrin. Ni fydd y cynnig hwn yn effeithio ar y trefniant hwn.
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Cydnabyddir y bydd teuluoedd o ardaloedd Malpas a'r Betws sy'n dewis darpariaeth feithrin
annibynnol yn gorfod teithio ymhellach i gyrraedd yr ysgol feithrin gyfunol.
Ceir rhagor o wybodaeth am bolisi cludiant i'r ysgol yr awdurdod lleol yma:
http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Schools/School-transport/School-transport.aspx

Llywodraethu
Byddai goblygiadau i’r staff addysgu a chymorth yn y ddwy ysgol feithrin os bydd Ysgol Feithrin
Kimberley yn cyfuno ag Ysgol Feithrin Fairoak. Ni fydd unrhyw oblygiadau o ran arweinyddiaeth gan
fod swydd barhaol pennaeth Ysgol Feithrin Kimberley yn wag ac mae swydd barhaol pennaeth Ysgol
Feithrin Fairoak yn gweithredu fel pennaeth gweithredol ar gyfer y ddwy ysgol feithrin ar hyn o
bryd. Mae terfyn amser ar y trefniant hwn a bwriedir iddo ddod i ben ar 31 Awst 2021.
Bydd cyfuno'r ddwy ysgol feithrin yn golygu y bydd angen diddymu'r cyrff llywodraethu presennol o
31 Awst 2021 a chreu corff llywodraethu newydd o 1 Medi 2021. Cyn y dyddiad gweithredu, caiff
corff llywodraethu dros dro ei sefydlu i gefnogi agor yr ysgol newydd. Bydd gofyn i'r corff
llywodraethu dros dro gymeradwyo strwythur staffio ar gyfer yr ysgol feithrin newydd. Bydd yr
awdurdod lleol yn argymell bod y corff llywodraethu yn cytuno i neilltuo recriwtio ar gyfer staff yr
ysgol feithrin sy'n cael eu cyflogi ar hyn o bryd yn ysgolion meithrin Kimberley a Fairoak. Ni fydd
newidiadau i drefniadau llywodraethu’r ysgol o ganlyniad i’r cynnig hwn.

Asesiadau o Effaith
Mae asesiad o effaith ar gydraddoldeb a thegwch wedi’i gynnal ar gyfer y cynnig hwn, ac mae ar gael
i’w weld ar wefan y cyngor.
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Profforma Ymateb i Ymgynghoriad
Mae'r ymateb hwn yn ymwneud â’r cynnig i:
 Gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol
Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021.
Mae eich barn chi’n bwysig. Rhannwch eich sylwadau â ni am y cynnig drwy lenwi’r holiadur hwn a’i
ddychwelyd at y Swyddog Datblygu a Gwybodaeth Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd, Ystafell
425W, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Fel arall, gallwch gwblhau’r ffurflen ar-lein yn
http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/School-reorganisation/School-reorganisation.aspx
neu e-bostio eich ymateb i school.reorg@newport.gov.uk. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno
ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yw canol nos, nos dydd Gwener 11 Medi 2020. Sylwer
na fydd ymatebion negyddol a wneir i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried fel gwrthwynebiadau
i’r cynnig; byddant yn cael eu cofnodi fel sylwadau negyddol. Dim ond ar ôl cyhoeddi hysbysiad
statudol y gellir cofrestru gwrthwynebiadau.
1) A ydych yn cefnogi’r cynnig i:
Gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol Ysgol
Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021.
Ydw

☐

Nac ydw

☐

Yn rhannol ☐

Defnyddiwch y blwch isod i roi sylwadau neu i egluro pa ran o’r cynnig nad ydych yn ei
chefnogi

2) 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

☐

3) 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?
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4) A ydych chi’n credu y bydd y cynnig yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal?
Ydw

☐

Nac ydw

☐

Eglurwch pwy ydych chi (e.e. rhiant/gofalwr plentyn sy’n mynd i ddosbarth meithrin lleol)

Dewiswch eich grŵ p Ethnig
Gwyn Prydeinig
Gwyn Gwyddelig
Unrhyw gefndir Gwyn arall (nodwch):
________________
Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig
Gwyn ac Asiaidd
Gwyn a Du Affricanaidd
Gwyn a Du Caribïaidd
Unrhyw gefndir Cymysg arall
(nodwch):________________
Asiaidd-Bangladeshaidd
Asiaidd-Indiaidd
Asiaidd-Pacistanaidd

Asiaidd-Bangladeshaidd
Asiaidd-Indiaidd
Asiaidd-Pacistanaidd
Unrhyw gefndir Asiaidd arall
Du Caribïaidd
Du Affricanaidd
Unrhyw gefndir Du arall
Arabaidd
Tsieineaidd
Unrhyw grŵ p ethnig arall
(nodwch): _______________
Dewis peidio â dweud

Y Gymraeg
Ydych chi’n ystyried eich hun yn siaradwr Cymraeg?
Ydw
Nac ydw

Dewis peidio â dweud

Cyfrifoldebau Gofalu
A ydych yn gofalu am blant oedran ysgol?
Ydw
Nac ydw
Dewis peidio â dweud
A ydych yn gofalu am blant oedran cyn ysgol?
Ydw
Nac ydw
Dewis peidio â dweud
Ydych chi’n gofalu am oedolyn dibynnol neu blentyn hŷ n nag oedran ysgol?
Ydw
Nac ydw
Dewis peidio â dweud
Os hoffech gael eich hysbysu pan gyhoeddir yr adroddiad ymgynghori, nodwch eich manylion cyswllt
isod:
E-bost: ____________________________________________________________________
Cyfeiriad post: ______________________________________________________________
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