Ymgynghoriad sefydlu Uned
Adnoddau Dysgu yn
Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion
5 Medi 2018 – 16 Hydref 2018

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
 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
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
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
Urdu

Information can also be arranged in other community languages if needed.
Please contact us on 01633 656656 to arrange.
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Cyflwyniad
Diben yr ymgynghoriad yw ceisio barn ar y cynnig canlynol:
“Sefydlu Uned Adnoddau Dysgu generig 10 lle ar gyfer disgyblion rhwng 4 ac 11 oed ag
anghenion dysgu ychwanegol yn Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion a fydd yn weithredol o
fis Ebrill 2019.”
Dyma eich cyfle i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau gaiff eu hystyried pan fydd y Cyngor yn penderfynu
sut i symud ymlaen.
Mae’r cyfnod ymgynghori ffurfiol hwn:



Yn dechrau ar ddydd Mercher 5 Medi 2018
Yn dod i ben am hanner nos ar ddydd Mawrth 16 Hydref 2018

Mae Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion ar hyn o bryd yn gweithredu ar ddau safle yn hen adeiladau
Ysgol Feithrin ac Ysgol Iau Lodge Hill Caerllion. Mae project adeiladu ar y gweill ar hyn o bryd i greu
adeilad pob oed newydd a fydd yn gallu derbyn pob disgybl, Mae’r project hwn yn cael ei ariannu trwy
Fand A Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac mae’n debygol y caiff ei gwblhau fis Hydref 2018, ac yna
bydd rhaglen wedi ei gynllunio i gefnogi disgyblion i bontio i'r adeilad newydd. Caiff hyn ei gyflawni
erbyn mis Ionawr 2019 fan bellaf.
Mae gan Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion 1.5 dosbarth mynediad a lle i 315 o ddisgyblion o
oed ysgol statudol. Mae yna ddosbarth meithrin hefyd sy’n medru cynnal 24 lle cyfwerth ag
amser llawn, y darperir drwy gyfrwng naill ai sesiwn fore neu brynhawn. Yn ogystal â
chynnwys lleoedd dysgu priodol ar gyfer capasiti presennol yr ysgol, bydd yr adeilad newydd
hefyd yn elwa o gael gofod ystafell ddosbarth ychwanegol. Cynigir y caiff hwn ei ddefnyddio i
greu Uned Adnoddau Dysgu generig 10 lle i dderbyn disgyblion sydd ag anghenion dysgu
ychwanegol yr ystyrir nad yw lleoliad prif ffrwd amser llawn yn addas ar eu cyfer.
Mae’r cynnig hwn yn cefnogi’r galw cynyddol a fu dros y 5-10 mlynedd diwethaf i gael darpariaeth
addysg arbenigol ledled dinas Casnewydd. Ar hyn o bryd, nid oes darpariaeth Uned Adnoddau
Dysgu o’r fath yn ardaloedd clwstwr Caerllion na St Julian. Bydd y cynnig, felly, yn fuddiol i ddisgyblion
sy’n byw yn lleol, ond nid yn unig ar gyfer y bobl sy’n byw o fewn yr ardal glwstwr hon. Gall disgyblion
ledled y ddinas ddefnyddio’r uned hon i gefnogi anghenion addysg penodol mewn amgylchedd addas a
diogel. Ni fydd unrhyw effaith niweidiol ar ddarpariaeth prif ffrwd neu gynorthwyol yn yr ysgol hon, nac
yn unrhyw ysgol arall yng Nghasnewydd.
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Y Broses Ymgynghori
Mae’r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff
eu cofnodi a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori. Caiff yr adroddiad hwn ei gyhoeddi ar wefan y
Cyngor a chaiff ei ystyried pan fydd y Cyngor yn penderfynu ar y ffordd ymlaen.
Bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys dwy sesiwn galw heibio gyda’r rhai yr effeithir arnynt fwyaf
uniongyrchol gan y cynnig, lle y bydd swyddogion y Cyngor wrth law i esbonio'r cynigion yn fwy manwl
ac i ateb unrhyw gwestiynau:
Lleoliad

Dyddiad ac Amser

Sesiwn

Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion
(yr adeilad Iau blaenorol),
Lodge Hill, Caerllion, NP18 3BY

Dydd Mawrth 11 Medi 2018
3.45pm – 5.45pm

Digwyddiad
galw heibio

Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion
(yr adeilad Iau blaenorol),
Lodge Hill, Caerllion, NP18 3BY

Dydd Iau 27 Medi 2018
3.45pm – 5.45pm

Digwyddiad
galw heibio

Gellir cyflwyno sylwadau a chwestiynau gan ddefnyddio’r pro-fforma ymateb amgaeedig. Bydd y
profforma hwn hefyd ar gael yn y sesiynau galw heibio, neu gellir ei lawrlwytho o
www.newport,gov.uk/schoolreorganisation
Dylid dychwelyd yr atebion i’r Gwasanaeth Addysg, Ystafell 425w, Cyngor Dinas Casnewydd,
Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Fel arall, gellir dychwelyd sylwadau a ffurflenni
profforma wedi’u cwblhau mewn e-bost at school.reorg@newport.gov.uk
Bydd cyfleusterau cyfryngau cymdeithasol megis Twitter a Facebook hefyd ar gael.
Nodwch na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried yn wrthwynebiadau i’r cynnig,
onid yn sylwadau gwrthwynebus. Gellir ond cofrestru gwrthwynebiadau ar ôl i’r hysbysiad statudol
gael ei gyhoeddi.
Y dyddiad cau ar gyfer pob ymateb yw hanner nos, nos Mercher 16 Hydref 2018.
Ar ôl yr ymgynghoriad, bydd arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd yn ystyried y farn a fynegwyd cyn
penderfynu bwrw ymlaen â’r cynnig ai peidio. Os byddwn yn penderfynu parhau, bydd hysbysiad statudol
yn cael ei gyhoeddi yn y wasg leol ac yn yr ysgol. Bydd y cyfnod hysbysu statudol yn para am 28 diwrnod
o'r dyddiad cyhoeddi, a bydd yn galluogi pobl i fynegi eu barn o ran cefnogi neu wrthwynebu'r cynigion.
Os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau yn dilyn cyhoeddi’r hysbysiad statudol, bydd Arweinydd
Cyngor Dinas Casnewydd yn gwneud y penderfyniad terfynol o ran a ddylid parhau..
Trefniadau cyfranogi gan blant a phobl ifanc
Cafodd Fersiwn Crynodeb Pob Dydd i Blant a Phobl Ifanc o’r ymgynghoriad hwn ei llunio ac mae ar gael
gan Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion neu gan Gyngor Dinas Casnewydd. Bydd y Cyngor yn
ymgynghori â disgyblion o Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion drwy Gyngor yr Ysgol. Gellir gofyn am
gopïau o’r ddogfen ymgynghori hwn a Fersiwn Crynodeb Bob Dydd Plant a Phobl Ifanc o’r ymgynghoriad
drwy e-bostio school.reorg@newport.gov.uk neu drwy ffonio 01633 656656.
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Gyda phwy fyddwn yn ymgynghori?
 Athrawon, staff a chorff llywodraethu Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion;


Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion sy’n mynychu Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion;



Disgyblion Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion;



Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu pob ysgol o fewn clwstwr Ysgolion Cyfun Caerllion: Ysgol
Gyfun Caerllion, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Charles Williams ac Ysgol Gynradd
Langstone;



Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu’r ysgolion hynny yng Nghasnewydd sydd ar hyn o bryd yn
cynnal darpariaeth Uned Adnoddau Dysgu: Ysgolion Cynradd Alway, Crindau, Gaer, Ysgol
Feithrin Kimberley, Ysgolion Cynradd Llanmartin, Llys Malpas, Monnow, Pillgwenlli, Ringland,
Tŷ-Du, Sant Andreas, Ysgol John Frost ac Ysgol St Julian;



Pob aelod etholedig ar Gyngor Dinas Casnewydd’



Gweinidogion Cymru;



Aelodau Cynulliad (ACau) ac Aelodau Seneddol (ASau) sy’n cynrychioli’r ardal a weinyddir gan
yr ysgolion sy’n destun y cynigion;



Awdurdodau Lleol eraill ar draws rhanbarth Consortiwm De-Ddwyrain Cymru, gan gynnwys
adrannau Trafnidiaeth perthnasol;



Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-Ddwyrain Cymru;



Yr Eglwys yng Nghymru, Esgobaeth Mynwy;



Archesgobaeth Catholig;



Estyn;



Undebau llafur addysgu a staff sy’n cynrychioli athrawon a staff yn Ysgol Gynradd
Lodge Hill Caerllion;



Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent;



Heddlu Gwent;



Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru;



Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ac Iechyd Cyhoeddus Cymru;



Iechyd Cyhoeddus Cymru;



Canolfan Serennu Casnewydd;



SNAP Cymru;



Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent;



Gwasanaethau Ataliol.

Beth sydd angen i chi ei ystyried?
Mae gweddill y ddogfen hon yn rhestru’r rhesymwaith ar gyfer y cynnig. Hoffem i chi ystyried y
wybodaeth sy'n gynwysedig yn y ddogfen a chlywed eich barn o ran a ydych yn cefnogi'r cynnig neu beidio.

Y Cynnig
Mae hwn yn cynnig i sefydlu Uned Adnoddau Dysgu generig 10 lle ar gyfer disgyblion rhwng 4 ac 11 oed
ag anghenion dysgu ychwanegol yn Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion a fydd yn weithredol o fis Ebrill
2019.
Ar hyn o bryd mae’r ysgol yn ysgol 1.5 dosbarth mynediad gyda nifer derbyn a gyhoeddwyd yn 45.
Cyfanswm y capasiti i ddisgyblion o oed ysgol statudol yw 315. Hefyd mae dosbarth meithrin 24 lle sy’n
gallu derbyn uchafswm o 48 o blant dros naill ai sesiwn bore neu brynhawn. Caiff y trefniadau hyn eu
dyblygu yn adeilad newydd yr ysgol.
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Darpariaeth ychwanegol fydd yr Uned Adnoddau Dysgu a fydd ar gael drwy ddylunio adeilad newydd yr
ysgol. Mae’r adeilad yn cael ei ddarparu gam y Cyngor ar y cyd â Llywodraeth Cymru trwy Fand A
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.
Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau Canolfan Adnoddau Dysgu mewn adeilad ysgol
newydd sbon gan ei fod yn cefnogi dull mwy cynhwysol ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu
ychwanegol. Mae awydd hefyd i symud at sefyllfa lle bydd o leiaf un Uned Adnoddau Dysgu ym mhob
clwstwr o ysgolion cynradd. Ar hyn o bryd, nid oes darpariaeth o’r fath yng nghlwstwr Caerllion, nac
ychwaith yng nghlwstwr St Julian sydd gerllaw.
Ni fydd y cynnig yn cael unrhyw effaith niweidiol ar addysg brif ffrwd Ysgol Gynradd Lodge Hill
Caerllion, ac, mewn gwirionedd, ystyrir y bydd yr ysgol a’r gymuned ehangach yn elwa yn y tymor hir.

Addysg Gynradd Statudol - Darpariaeth
Cafodd Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion ei sefydlu ym mis Ionawr 2013 yn dilyn cyfuno Ysgol
Fabanod Lodge Hill Caerllion a'r Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion flaenorol. Bu’r ysgolion
gwreiddiol yn gweithredu o adeiladau ysgol ar wahân bellter byr oddi wrth ei gilydd a bu i'r ddwy
elwa o'u cyfleusterau pwrpasol eu hunain.
Mae’r ysgol gynradd wedi’i chyfuno wedi parhau i weithredu allan o’r ddau adeilad ar wahân
gyda dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen yn cael eu cyflwyno o’r Ysgol Fabanod flaenorol a
dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 o’r Ysgol Iau flaenorol. Cafodd yr ysgol gynradd ei sefydlu
fel ysgol 1.5 dosbarth mynediad a lle i 315 o ddisgyblion oedran ysgol statudol. Hefyd mae
dosbarth meithrin atodedig sy’n darparu 48 lle rhan amser a gyflwynir dros naill ai sesiwn
bore neu brynhawn.
Mae’r adeiladau ysgol presennol mewn cyflwr gwael a phan gawsant eu harchwilio fel rhan o
arolwg Ysgolion yr 21ain Ganrif yn 2010, barnwyd eu bod mewn cyflwr categori C yn gyffredinol,
ar raddfa o A (rhagorol) i D (gwael). Pennodd yr arolwg hwn yr ysgol fel yr ysgol gynradd
waethaf o holl ystâd ysgolion Casnewydd ac felly blaenoriaethwyd rhaglen adnewyddu o dan
Fand A Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.
Mae’r project ailadeiladu ar y gweill bellach a bydd yn darparu un ysgol gategori cyflwr A, sy'n golygu
y bydd pob disgybl a staff yn cyfuno'n llwyr â'i gilydd trwy adleoli o'u hadeiladau presennol i gyfleuster
Ysgolion yr 21ain Ganrif newydd. Bydd yr amgylchedd dysgu newydd yn cael effaith gadarnhaol ar
ddeilliannau dysgwyr ac ar ysbryd y staff.
Mae'r rhaglen adeiladu i'w chwblhau fis Hydref 2018 a bydd disgyblion yn trosglwyddo o'r adeiladau
presennol ar ôl hyn. Bydd yr holl ddisgyblion yn mynychu'r ysgol newydd erbyn mis Ionawr 2019 fan
bellaf.

Argraff arlunydd o’r adeilad ysgol newydd
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Niferoedd y gorffennol a’r niferoedd a ragamcenir – Prif ffrwd
Ar hyn o bryd mae Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion yn darparu addysg i 281 o blant o oed ysgol
statudol (rhwng 4 ac 11 oed) yn ôl y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol a Arweinir gan Ddisgyblion (PLASC) a
gyflwynwyd fis Ionawr 2018. Mae’r tablau canlynol yn rhoi manylion o niferoedd prif ffrwd y gorffennol
a’r niferoedd a ragamcenir ar gyfer yr ysgol:
Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion
Niferoedd y disgyblion 2014-2018 – Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 (ac eithrio'r Dosbarth Meithrin)

Ysgol

Capasiti

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

Lleoedd
dros ben
2018

Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion

315

245

251

241

264

281

34

Nifer y disgyblion yw nifer cyflwyniad PLASC mis Ionawr ar gyfer y Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6

Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion - Niferoedd y disgyblion 2014-2018 – Dosbarth Meithrin
Ysgol

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion

46

33

46

35

43

Nifer y disgyblion yw cyflwyniad PLASC Ionawr

Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion
Rhagamcaniadau disgyblion 2019-2023 – Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 (ac eithrio'r
Dosbarth Meithrin)
Ysgol

Capasiti

Ysgol Gynradd Lodge Hill
Caerllion

315

20182019
282

20192020

20202021

20212022

20222023

Lleoedd
dros ben
2023

289

298

305

318
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Mae’r rhagamcaniadau hyn yn seiliedig ar raddfeydd genedigaethau ac nid ydynt yn cynnwys yr effaith a
ragwelir gan ddatblygiadau tai newydd.
Darpariaeth a Galw ar gyfer Disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
Er mwyn cefnogi addysgu disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol pan na ystyrir bod addysg brif
ffrwd yn briodol, mae gan yr Awdurdod Lleol nifer o Unedau Adnoddau Dysgu ar draws y Ddinas,
wedi’u cynnal gan ysgolion unigol. Mae’r Unedau Adnoddau Dysgu wedi’u hatodi wrth ysgolion prif ffrwd
ac maent yn darparu amgylcheddau dysgu sydd â niferoedd llai o ddisgyblion gyda chymarebau oedolion
gwell. Mae’r Unedau Adnoddau Dysgu yn generig eu natur ac yn bodloni anghenion disgyblion sydd ag
ystod o anawsterau. Mae’r ethos yn anelu at ddarparu cefnogaeth a dargedir i ddisgyblion unigol yn
seiliedig ar eu hanghenion gyda'r bwriad o integreiddio'r disgybl yn ôl i ddosbarthiadau prif ffrwd fel sy'n
briodol. Mae galw parhaus am leoliadau mewn Unedau Adnoddau Dysgu ar draws Casnewydd.
Caiff mynediad i Uned Adnoddau Dysgu, a'i gadael, eu pennu gan banel Anghenion Addysgol Arbennig
(AAA) y Cyngor yn dilyn asesiad trwyadl o angen penodol. Capasiti pob dosbarth yw 10 disgybl ar y tro.
Ar hyn o bryd mae 11 Uned Adnoddau Dysgu ledled y sector ysgolion cynradd yng Nghasnewydd, sy'n
darparu cyfanswm o 170 o leoliadau. Mae nifer y lleoliadau ar draws y ddinas wedi cynyddu yn y
blynyddoedd diweddar wrth i ysgolion newydd agor. Yn ogystal, cafodd Unedau Adnoddau Dysgu eu
sefydlu mewn ysgolion sy’n bod eisoes er mwyn ateb galw’r ardal glwstwr unigol.
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Blwyddyn
Academaidd
2015-16

Cyfanswm y nifer o
leoliadau
170

Cyfradd ymgymryd â
lleoliadau
164

Lleoliadau sydd
ar gael
+6

2016-17

160

171

-11

2017-18

170

173

-3

Amlinellir capasiti a chyfradd ymgymryd â lleoliadau yn ystod y flwyddyn academaidd bresennol a'r ddwy
flynedd flaenorol isod:
Mae’r galw am leoliadau gan ddisgyblion o ardaloedd clwstwr Caerllion a St Julian gerllaw yn ystod y
blynyddoedd academaidd hyn fel a ganlyn:
Blwyddyn
Academaidd
2015-16

Nifer o ddisgyblion o ddalgylch Caerllion/St Julian sy’n cael
mynediad at ddarpariaeth Uned Adnoddau Dysgu
13

2016-17

13

2017-18
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Addysg Gynradd Statudol – Safonau
Caiff ansawdd a safonau mewn ysgolion yng Nghasnewydd eu monitro gan Estyn a’r Awdurdod Lleol
(ALl). Estyn yw swyddfa Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi yng Nghymru.
Mae’n gorff y Goron, wedi’i sefydlu o dan Ddeddf Addysg 1992. Mae Estyn yn annibynnol ar
Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru o dan Adran
104 Deddf Llywodraeth Cymru 1998. Mae Estyn yn archwilio ansawdd a safonau darparwyr
addysg a hyfforddiant yng Nghymru.
Cafodd Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion ei harchwilio diwethaf ym mis Mai 2014, ac amlinellir y
canlyniadau isod:
Ysgol

Ysgol
Gynradd
Lodge Hill
Caerllion

Dyddiad yr
Archwiliad

Mai 2014

Deilliannau

Da

Darpariaeth Arweinyddiaeth
a Rheolaeth

Da

Da

Crynodeb Cyffredinol
Perfformiad

Rhagolygon
Gwella

Da

Da

Roedd canran 3 blynedd cyfartalog prydau ysgol am ddim ar gyfer Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion yn
14.6% yn 2017, sy’n rhoi’r ysgol yn y grŵp meincnodi prydau ysgol am ddim 8-16% ar gyfer cymharu
cyflawniad.
Yn y Cyfnod Sylfaen, roedd Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion yn y 3ydd chwarter ar gyfer y disgyblion
sy'n cyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen (FPI) ac ar gyfer Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu, ac yn yr 2il
chwarter ar gyfer Datblygiad Mathemategol ac yn chwarter 1 ar gyfer Datblygiad Cymdeithasol. Mae
perfformiad at y lefel a ddisgwylir plws un yn well; mae'r ysgol yn y chwarter 1af ar gyfer Iaith,
Llythrennedd a Chyfathrebu a Datblygiad Mathemategol, ac yn yr 2il chwarter ar gyfer Datblygiad
Personol a Chymdeithasol. Yn 2017, roedd cyflawniad yn yr FPI yn 92.3%, sy'n uwch na'r cyfartaledd
teulu o 91.5%.
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Yng Nghyfnod Allweddol 2, roedd Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion yn y 3ydd chwarter ar gyfer yr
holl bynciau yn 2017 – y Dangosydd Pwnc Craidd (DPC), Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Ar y
lefel a ddisgwylir plws 1, mae’r perfformiad yn well ac mae’r ysgol yn y chwarter 1af ar gyfer Saesneg,
Mathemateg a Gwyddoniaeth. Yn 2016, roedd cyflawniad yn yr FPI ar 94.6%, sy'n uwch na'r cyfartaledd
teulu o 93.6%.
Roedd y lefel presenoldeb ar 95.2% yn 2017, sef ychydig yn is na’r cyfartaledd teulu o 95.4% ond yn
uwch na chyfartaledd yr Awdurdod Lleol sef 94.7% a Chymru (94.9%).
Yn y categoreiddio diweddaraf ar gyfer ysgolion cynradd ledled Cymru, cafodd yr ysgol ei rhoi yn y
categori cymorth "Gwyrdd" (yn yr ystod Gwyrdd, Melyn, Ambr, Coch), sy'n dangos bod ar yr ysgol
angen y lefel isaf o gymorth i wella safonau.
Mae’r Cyngor yn credu’n gryf na fydd y cynnig hwn yn cael unrhyw effaith niweidiol ar safonau yn yr
ysgol. Bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol ar ddarparu lleoedd mewn ysgolion arbenigol yng
nghlwstwr Caerllion ac ar draws ardal y ddinas ehangach. Bydd gan adeilad newydd yr ysgol yr holl offer
er mwyn darparu cwricwlwm llawn ar gyfer disgyblion prif ffrwd a disgyblion sydd ag anghenion dysgu
ychwanegol. Ni fydd sefydlu’r Uned Adnoddau Dysgu yn yr ysgol gynradd yn cael unrhyw effaith
niweidiol ar ddarpariaeth prif ffrwd.

Beth fydd y Cynnig yn ei Ddarparu?
Y cynnig yw sefydlu Uned Adnoddau Dysgu gyffredinol â lle i 10 disgybl oedran ysgol statudol yn
Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion. Bydd y lleoedd hyn ar gael i ddisgyblion rhwng 4 ac 11 oed.
Ni fydd y cynnig hwn yn cael unrhyw effaith niweidiol ar ddarpariaeth addysg prif ffrwd yn yr
ysgol. Ni fydd unrhyw newid i’r nifer derbyn a gyhoeddwyd ar gyfer yr ysgol, a fydd yn parhau
ar 45 ar gyfer y grŵp Derbyn i Flwyddyn Chwech (1.5 dosbarth mynediad) a 48 ar gyfer y dosbarth
Meithrin. Darpariaeth ychwanegol fydd yr Uned Adnoddau Dysgu a fydd ar gael drwy ddylunio adeilad
newydd yr ysgol.
Mae’r ysgol newydd yn cael ei darparu gan y Cyngor ar y cyd â Llywodraeth Cymru trwy Band A
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau Canolfan
Adnoddau Dysgu ym mhob project adeiladu ysgol newydd gan ei fod yn cefnogi dull mwy cynhwysol
ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae awydd hefyd i fod mewn sefyllfa lle bydd o
leiaf un Uned Adnoddau Dysgu ym mhob clwstwr o ysgolion cynradd. Ar hyn o bryd nid oes darpariaeth
o’r fath o fewn clwstwr Caerllion (neu o fewn clwstwr St Julian gerllaw) ac felly bydd yr Uned Adnoddau
Dysgu yn darparu lleoliad cyfleus i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol sy’n byw yn yr ardal.
Fodd bynnag, ni chaiff ei ddefnyddio’n unig gan ddisgyblion sy’n byw yn nalgylch Ysgol Gynradd Lodge
Hill Caerllion neu'r rhai sy’n byw yng nghlwstwr Caerllion.
Bydd yr ysgol newydd ar un llawr a bydd yn cydymffurfio’n llwyr â’r Ddeddf Gwasanaethu ar Sail
Anabledd. Bydd 11 o ystafelloedd dosbarth prif ffrwd a dosbarth meithrin ar wahân. Hefyd mae lle
priodol ar gyfer ystafell ddosbarth a gaiff ei ddefnyddio i sefydlu’r Uned Adnoddau Dysgu yn amodol ar y
cynnig hwn. Bydd gan yr ysgol newydd brif neuadd, ardal aml-ddefnydd â'i chegin a'i lle gweini bwyd ei
hun. Hefyd gwnaed darpariaeth ar gyfer lle swyddfa a chyfleusterau storio priodol. Bydd modd mynd o
ystafelloedd y Cyfnod Sylfaen yn uniongyrchol i chwarae yn yr awyr agored. Bydd y mannau chwarae
allanol ar gyfer yr ysgol gyfan yn cynnwys maes chwaraeon naturiol a darpariaeth Ysgol Goedwig. Caiff
cyfleusterau parcio ar y safle eu creu ar gyfer aelodau staff yr ysgol ac ymwelwyr, a bydd parth gollwng
i'w ddefnyddio gan rieni.
Pryd daw hyn i rym?
Os caiff y cynnig hwn ei gymeradwyo, bydd yr Uned Adnoddau Dysgu yn agor ym mis Ebrill 2019. Bydd
hyn yn rhoi digon o amser i’r corff llywodraethu benodi staff dysgu a chynorthwyo addas a bydd hefyd yn
sicrhau y gellir trosglwyddo disgyblion i’r adeilad newydd yn effeithlon.
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Cost y cynnig
Amcangyfrifir mai cyfanswm cost y project hwn yw tua £6,392,000, wedi’i ariannu ar y cyd â’r Cyngor a
Llywodraeth Cymru trwy Fand A y Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Gellir cyflwyno hyn fel cost o tua
£18,315 fesul lle i ddisgybl cyfwerth ag amser llawn, gan gynnwys yr Uned Adnoddau Dysgu.
Bydd cynnydd o ran costau staff yr awdurdod llawn oherwydd bydd gofyn am ragor o staff i gefnogi’r
dosbarth Uned Adnoddau Dysgu yn briodol. Fodd bynnag, bydd y cynnig yn darparu rhagor o leoliadau a
gynhelir ar draws y ddinas i ddisgyblion sydd ag anghenion addysgol ychwanegol a bydd o bosibl yn
galluogi rhai disgyblion i gael eu haddysgu mewn ysgolion sy’n agosach at eu cartref, ac felly’n lleihau
costau cludo o’r cartref i'r ysgol.
Caiff swm o £64,000 ei ddynodi i gyllidebau ysgolion sy’n lletya er mwyn talu’r costau sy’n gysylltiedig â
gweithredu Uned Adnoddau Dysgu 10 lle. Hefyd, bydd yr ysgol yn derbyn y costau Uned Disgybl wedi’i
Bwysoli o Ran Oedran (AWPU) ar gyfer pob disgybl a gaiff lle yn yr uned. Mae’r cyllid AWPU hwn yn
seiliedig ar oedran y disgybl. Mae’r arian hwn a ddyrennir yn ddigon i dalu costau gweithredu Uned
Adnoddau Dysgu, ac mae'n cynnwys y costau hynny sy'n gysylltiedig â chyflogi Athro a dau Gynorthwyydd Addysgu (ar Lefel 3 a Lefel 2 yn ôl eu trefn).
Cynllun safle mewnol dangosol o adeilad newydd yr ysgol
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Opsiynau Amgen a Ystyriwyd
Opsiwn 1
Darparu’r ysgol newydd yn ôl y trefniadau ar gyfer yr ysgol bresennol, h.y., heb ddosbarth Uned
Adnoddau Dysgu. Fodd bynnag, ni fyddai’r opsiwn hwn yn helpu i gynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael ar
draws y Ddinas i gefnogi plant sydd ag anghenion addysgol ychwanegol. Ni fyddai unrhyw ofyniad i
wneud chynnig statudol os mai hwn oedd yr opsiwn a ffefrid.
Opsiwn 2
Sefydlu Uned Adnoddau Dysgu generig yn yr ysgol ar gyfer disgyblion rhwng 4 ac 11 oed ag anghenion
dysgu ychwanegol. Bydd hyn yn hygyrch i ddisgyblion ledled y ddinas a bydd yn cefnogi disgyblion sydd ag
anghenion addysgol ychwanegol i gael lle mewn amgylcheddau prif ffrwd. Mae natur generig y
ddarpariaeth yn golygu y caiff mynediad at yr uned ei bennu yn unol â'r angen ar adeg yr ystyriaeth.
Hefyd bydd cyfleoedd ar gyfer ail-integreiddio i ddosbarthiadau prif ffrwd.
Dyma’r opsiwn o ffefrir.
Opsiwn 3
Sefydlu Uned Adnoddau Dysgu yn yr ysgol ar gyfer disgyblion rhwng 4 ac 11 oed sydd ag anghenion
dysgu ychwanegol penodol. Er y bydd hyn yn hygyrch i ddisgyblion ar draws y ddinas, mae'n bosibl y
bydd natur benodol yr uned yn golygu y gall rhai lleoedd fod yn wag am gyfnodau. Ni fyddai hyn yn gosteffeithiol.
Beth fydd y cynnig a ffefrir yn ei gyflawni?
Mae’r cynnig a ffefrir hwn yn cynnal gweledigaeth y Cyngor i ddosbarth Uned Adnoddau
Dysgu generig gael ei sefydlu ym mhob clwstwr ledled y ddinas ac ym mhob adeilad ysgol newydd.
Bydd hyn yn cynyddu cyfleoedd i blant ag anghenion dysgu ychwanegol fynychu ysgol gynradd sy’n
lleol i’w cartref.

Trefniadau Trefnu Ysgol
Dalgylch
Er bod dalgylch ddynodedig i Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion, bydd lleoedd yn yr Uned Adnoddau
Dysgu ar gael i ddisgyblion o bo rhan o Gasnewydd. Nid oes unrhyw gynlluniau i newid y trefniadau hyn
o dan y cynnig hwn.
Derbyniadau
Ni fydd modd i ddisgyblion wneud cais am le yn yr Uned Adnoddau Dysgu trwy drefniadau derbyn
arferol y Cyngor. Yn lle hynny, derbynnir disgyblion i’r uned ar sail anghenion unigol yn sgil asesiad gan y
Tîm Cynhwysiant Addysg. Bydd gan bob disgybl sy’n mynychu’r uned ddatganiad o Anghenion Addysgol
Arbennig. Bydd y Cyngor yn pennu derbyniadau gan roi ystyriaeth i ddewis rhieni ac ymgynghori â’r
Pennaeth a’r Corff Llywodraethu o ran pa mor briodol yw’r lleoliad. Nid oes unrhyw gynlluniau i newid
y trefniadau hyn o dan y cynnig hwn.
Fodd bynnag, bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau fel yr awdurdod derbyn ar gyfer lleoedd prif
ffrwd yn Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y broses Dderbyn i
Ysgolion ar wefan y cyngor yn www.newport.gov.uk/schooladmissions
Trafnidiaeth
Pan fydd yn briodol, gellir darparu cludiant yn unol â pholisi’r Cyngor sy’n dweud bod cludiant o’r cartref
i’r ysgol am ddim ar gael i bob disgybl oedran cynradd sy'n byw 2 filltir neu fwy o ysgol ei ddalgylch, neu
fel arall yr ysgol agosaf sydd ar gael.
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Llywodraethiant
Ni fydd unrhyw newidiadau i drefniadau llywodraethiant yr ysgol o ganlyniad i’r cynnig hwn. Bydd y corff
llywodraethu yn parhau ar ei ffurf bresennol.
Staffio
Mae’n bosibl y bydd goblygiadau o ran staffio i Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion yn nhermau penodi
unrhyw staff addysgu a staff cefnogi ychwanegol sydd ei angen ar yr Uned Adnoddau Dysgu. Gellir rheoli
hyn yn effeithiol trwy drefniadau recriwtio staff presennol.

Manteision ac Anfanteision
Manteision y cynnig hwn yw:
 Creu Uned Adnoddau Dysgu cynradd o fewn clwstwr Caerllion;
 Rhagor o argaeledd o ran lleoedd i dderbyn disgyblion sydd angen lleoliadau prif ffrwd a gynhelir;
 Rhagor o gyfleoedd i ddisgyblion sy’n cael mynediad at ddarpariaeth a gynhelir er mwyn ailintegreiddio i ddosbarthiadau prif ffrwd:
 Defnyddio effeithiol o ofod yn adeilad newydd yr ysgol;
 Defnyddio adnoddau’n well;
 Rhagor o gyfleoedd ar gyfer datblygiad staff;
 Ymgysylltu gwell gan rieni a’r gymuned.
Anfanteision y cynnig hwn yw:
 Mae’n bosibl y bydd rhieni disgyblion sydd mewn darpariaeth amgen yn gyndyn o’u symud;
 Bydd disgyblion sy’n defnyddio’r uned o amrywiaeth o grwpiau oedran ysgol gynradd.

Risgiau
Mae’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r cynnig hwn, a ffactorau lliniaru wedi’u rhestru isod:

Risg

Ffactor lliniaru

Galw am ddarpariaeth yn lleihau

Mae hyn yn annhebygol, er y gallai’r ysgol gael ei haddasu er
mwyn derbyn disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
eraill o'r tu fewn i'r sector ysgolion arbennig.

Bydd y galw am ddarpariaeth yn
cynyddu

Bydd y Pennaeth Addysg Cynorthwyol (Cynhwysiant) yn parhau
i gynllunio ddarpariaeth ledled y Ddinas ar gyfer y dyfodol.

Asesiadau o effaith
Cafodd asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb a thegwch ei gynnal ar gyfer y cynnig hwn ac mae ar gael ar
wefan y cyngor.
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Profforma Ymateb i Ymgynghoriad
Sefydlu Uned Adnoddau Dysgu yn Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion
Mae eich barn yn bwysig. Rhowch wybod i ni eich barn ar y cynnig drwy gwblhau’r holiadur hwn a’i
ddychwelyd i’r Gwasanaeth Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd, Ystafell 425W, Canolfan Ddinesig,
Casnewydd NP20 4UR. Fel arall gallwch e-bostio eich ymateb i school.reorg@newport.gov.uk
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ymateb i’r ymgynghoriad hwn yw canol nos, 16 Hydref 2018.
Nodwch na fydd yr ymatebion negyddol i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried yn wrthwynebiadau
i’r cynnig, onid yn sylwadau gwrthwynebus. Gellir ond cofrestru gwrthwynebiadau ar ôl i’r hysbysiad
statudol gael ei gyhoeddi.
A ydych yn cefnogi’r cynnig i sefydlu Uned Adnoddau Dysgu gyffredinol â lle i 10 disgybl
oedran ysgol statudol yn Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion?
Ydw

Nac ydw

Defnyddiwch y blwch isod i roi unrhyw resymau neu sylwadau (gan gynnwys opsiynau eraill).

Rhowch fanylion amdanoch (e.e. rhiant/gofalwr plentyn sy’n mynychu’r feithrinfa leol)
_____________________________________________________________________________
Os hoffech gael gwybod am gyhoeddi adroddiad yr ymgynghoriad, nodwch eich manylion cyswllt:
E-bost: _______________________________________________________________________
Cyfeiriad post: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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