
 

  

Ymgynghoriad Ffurfiol i sefydlu ysgol 

gynradd cyfrwng Cymraeg ac i adleoli 

Ysgol Gynradd Pillgwenlli 

 4 Gorffennaf 2019 – 

13 Medi 2019 

 

Crynodeb Pob Dydd – Fersiwn Plant a 

Phobl Ifanc 

 



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 ە

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

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

كنت ترغب في الحصول على هذه المعلومات بصيغة أخرى ، على سبيل المثال طريقة بريل  اذا

للمكفوفين أو طبعة أكبر أو الحصول على مساعدة في الترجمة إلى لغة اخرى، الرجاء 

 التواصل مع مجلس نيوبورت على الرقم: ٠١٦٣٣٦٥٦٦٥٦ أو عبر إرسال بريد الكتروني الى:
school.reorg@newport.gov.uk                Arabic  

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 

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 

یوهپه تكایه ،تر كازمانه به رجومهته یاخود تر ورهگه رفیحه یاخود نابینا بۆ رزكراوهبه رفیحه كووه تر كیفۆرماته به پێویسته تانزانیاریانه وئه رگهئه 
    school.reorg@.newport.gov.uk  :ئیمێل به یان 01633656656  ژماره به نیوپۆرت وانیشاره نبكه ندی

    Kurdish-Bhadini 

 زمانێکی بۆ وەرگێڕانی بۆ بدرێت یارمەتیت دەتەوێت یان گەورە، چاپی یان برایڵ نمونە بۆ دەخوازیت، دیکە شێوازێکی هەر بە زانیاریانە ئەم ەگەر ا
: بۆ ئیمەیڵەوە لەڕێگەی یان 01633 656656 ژمارە بە بکە نیوپۆرتەوە شارەوانی ئەنجومەنی بە پەیوەندی تکایە جیاواز،

school.reorg@newport.gov.uk                        Kurdish-Sorani 

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 

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 

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 

Haddii aad jeclaan lahayd macluumaadkan qaab kasta oo kale, tusaale ahaan farta indhoolaha ama daabacaad far 

waaweyn, ama caawimaad turjumaad luuqad ka duwan, fadlan la xiriir Golaha degaanka Magaalada Newport 01633 

656656 ama adoo soo diraya email school.reorg@newport.gov.uk     Somali 

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

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

 

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

to arrange. 

 

 

Bengali 
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Ysgol Gymraeg Newydd 

Mae tair ysgol gynradd Gymraeg yng Nghasnewydd ar hyn o bryd ar gyfer plant 3-11 oed.  

Ysgol Gymraeg yw ysgol y mae’r holl ddisgyblion yn cael eu haddysgu ym mhob maes drwy 

gyfrwng y Gymraeg. Canran y disgyblion oedran ysgol gynradd a addysgir mewn ysgolion 

Cymraeg yw dim ond 5% ar hyn o bryd. Canfu arolwg a gynhaliwyd yn ddiweddar fod 16% o 

rieni Casnewydd wedi ymateb eu bod yn dymuno i’w plentyn fynd i ysgol gynradd Gymraeg. 

Nod Llywodraeth Cymru yw cael miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. Er 

mwyn helpu i gyrraedd y nod hon mae’r Cyngor yn dymuno agor ysgol gynradd Gymraeg 

newydd yng Nghasnewydd. Bydd yr ysgol newydd hefyd yn cynnwys dosbarth meithrin a 

dosbarth ar gyfer hyd at 10 o blant ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA). Y bwriad fyddai 

agor yr ysgol ym mis Medi 2020 fel ysgol egin. 

Beth yw ysgol egin? 

Ysgol egin yw ysgol sy’n dechrau’n fach ac yn tyfu dros sawl blwyddyn. Byddai’r ysgol yn cael ei 

hagor gyda meithrinfa a dosbarth derbyn yn unig, a byddai grŵp blwyddyn yn cael ei ychwanegu 

fesul blwyddyn academaidd wedyn nes y bydd y dosbarth derbyn cyntaf yn cyrraedd Blwyddyn 6.  

Caiff corff llywodraethu dros dro ei greu ar gyfer yr ysgol a fydd yn gyfrifol am: 

 Benodi Pennaeth  

 Gwneud yn siŵr bod digon o athrawon yn yr ysgol pan fydd yn agor 

 Penderfynu ar enw a logo’r ysgol 

 Penderfynu ar wisg yr ysgol 

 

Safle Dros Dro ar gyfer Ysgol Gymraeg  

Cynigir agor yr ysgol Gymraeg ym mis Medi 2020 ond nid oes adeilad ysgol ar gael sy’n 

ddigon mawr eto. Bydd angen lleoliad ysgol dros dro am gyfnod o ddwy flynedd nes bydd 

adeilad ysgol addas ar gael.  

 

Y lleoliad arfaethedig dros dro ar gyfer yr ysgol newydd yw adeilad gwag Ysgol Babanod 

Caerleon Lodge Hill.  Mae adeilad yr ysgol fabanod eisoes wedi’i ddylunio ar gyfer disgyblion 

Cyfnod Sylfaen a chaiff ei adnewyddu yn barod i’r ysgol Gymraeg symud yno ym mis Medi 

2020. Byddai tair ystafell ddosbarth yn yr ysgol, ynghyd â neuadd gwasanaethau, cegin ac 

ardaloedd chwarae.  

 

Ysgol Gynradd Pillgwenlli yn Symud i Adeilad Ysgol Newydd 

Mae grŵp blwyddyn  â 78 o blant yn Ysgol Gynradd Pillgwenlli ar hyn o bryd; fodd bynnag, 

gyda rhagor o blant yn byw yn yr ardal ac yn dymuno mynychu’r ysgol hon, bydd angen 

gwneud yr ysgol yn fwy. Er hynny, nid oes lle ar ôl ar safle’r ysgol i adeiladu ystafelloedd 

dosbarth ychwanegol, felly cynigiwyd symud Ysgol Gynradd Pillgwenlli i adeilad newydd a 

gaiff ei adeiladu llai na milltir i ffwrdd i safle presennol yr ysgol.  Bydd yr ysgol newydd yn 

ddigon mawr i dderbyn 3 dosbarth ym mhob blwyddyn (cyfanswm o 90 o ddisgyblion fesul 

grŵp blwyddyn). 

 



 

 

 

Byddai disgyblion Ysgol Gynradd Pillgwenlli yn gallu symud i’r safle newydd ym mis Ionawr 

2022, a byddai adeilad presennol Ysgol Gynradd Pillgwenlli ar gael wedyn. Bydd 6 mis ar gael 

i adeiladwyr adnewyddu adeilad presennol Ysgol Gynradd Pillgwenlli yn barod ar gyfer yr 

ysgol gynradd Gymraeg newydd i symud yno ym mis Medi 2022. 

 

Pan fydd yr ysgol gynradd Gymraeg newydd yn symud i adeilad presennol Ysgol Gynradd 

Pillgwenlli, bydd ganddi 2 ddosbarth fesul grŵp blwyddyn. Wrth gyrraedd ei maint llawn, 

bydd digon o leoedd yn yr ysgol i groesawu 430 o ddisgyblion, yn ogystal â 48 o leoedd 

meithrin.  

 

Costau’r Project 

Gwneir y cynnig yn bosib drwy gyllid gwerth £5.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru drwy 

Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg.  

 

Manteision y Project 

 Rhagor o leoedd ysgol yn Ysgol Gynradd Pillgwenlli; 

 Bydd nifer y lleoedd mewn ysgolion cynradd Cymraeg yn cynyddu 50%;  

 Rhagor o gyfleoedd i gael addysg Gymraeg mewn ysgol leol; 

 Adeilad a chyfleusterau ysgol newydd sbon ar safle Whiteheads; 

 Bydd yr ysgol gynradd Gymraeg newydd yn cael ei hadnewyddu’n llwyr; 

 Caiff cyfleuster Anghenion Addysgol Arbennig Cymraeg newydd ei greu; 

 Rhagor o gyfleoedd i staff ddatblygu yn y ddwy ysgol;  

 Cyfleoedd i wella cysylltiadau â’r gymuned drwy ddefnydd o’r cyfleusterau newydd; 

 Gostwng yr amseroedd teithio i’r ysgol ar gyfer y disgyblion; 

 Defnydd effeithiol o adeiladau ysgol segur (Ysgol Fabanod Caerleon Lodge Hill) 

 

 

 



 

 

Anfanteision y Project 

 Gall symud Ysgol Gynradd Pillgwenlli amharu ar waith staff a disgyblion; 

 Bydd yn bellach i rai disgyblion gyrraedd safle newydd Ysgol Gynradd Pillgwenlli; 

 Nid yw’r Ysgol Gymraeg dros dro yn yr un dalgylch â’r lleoliad parhaol; 

 Gall fod pwysau ychwanegol yn y dyfodol ar Ysgol Gyfun Gwent Is Coed o fis Medi 

2027. 

 

Sut i gymryd rhan?  

Rydym ni eisiau cael eich barn ar y cynnig hwn.  Gallwch gyflwyno unrhyw sylwadau a/neu 

gwestiynau gan ddefnyddio’r holiadur ar-lein sydd ar gael yn 

http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/School-reorganisation/School-

reorganisation.aspx, neu gan ddefnyddio’r ffurflen sydd wedi ei hatodi yn y llyfryn hwn.  

Gellir dychwelyd ymatebion drwy e-bost i: school.reorg@newport.gov.uk neu gallwch 

ddychwelyd y ffurflen at y Swyddog Datblygu a Gwybodaeth am Addysg, Ystafell 425w, Cyngor Dinas 

Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR.  

 

Cynhelir hefyd nifer o sesiynau galw heibio ac mae croeso i chi a’ch teuluoedd ddod i gwrdd 

â swyddogion y cyngor i ddysgu rhagor am y cynigion:   

 

Tabl 1: Sesiynau Galw Heibio 

Lleoliad 
 

Dyddiad ac Amser Sesiwn Translation 

Available 

Ysgol Gynradd Pillgwenlli,   
Capel Crescent, NP20 2FT 

10 Gorffennaf 2019 
15.00-17.00 

Digwyddiad galw 

heibio 
Cymraeg 
Bengali 
Punjabi 
Arabeg 
Urdu 

Cwrdeg  
Somalieg 

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, 
Dyffryn Way, Dyffryn, NP10 8BX 

11 Gorffennaf 2019 
15.30-17.30 

Digwyddiad galw 

heibio 
Cymraeg 

Ysgol Gynradd Pillgwenlli,   
Capel Crescent, NP20 2FT 

16 Gorffennaf  2019 
09.00-11.00 

Digwyddiad galw 

heibio 
Cymraeg 
Rwmaneg 
Slovaceg 

Czech 
  

Ysgol Gynradd Caerleon Lodge Hill, 
Roman Way, Caerllion, NP18 3BY 

5 Medi 2019 
15.45-17.30 

Digwyddiad galw 

heibio 
Cymraeg 

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, 
Dyffryn Way, Dyffryn, NP10 8BX 

12 Medi 2019 
08.30-10.00 

Digwyddiad galw 

heibio 
Cymraeg 

 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ymateb i’r ymgynghoriad hwn yw canol nos, ddydd 

Gwener 13 Medi 2019. 
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Geirfa 

Ymgynghoriad – Mae hyn yn rhoi cyfle i bobl ofyn cwestiynau a rhoi eu barn ar y cynnig. 

 

Ysgol Gymraeg - Ysgol lle mae’r holl ddisgyblion yn cael eu haddysgu ym mhob  maes drwy 

gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynir Saesneg fel pwnc ym Mlwyddyn 3. 

 

Anghenion Addysgol Arbennig – Gall Anghenion Addysgol Arbennig effeithio ar allu plentyn i 

ddysgu. Gall effeithio ar ei ymddygiad, ei allu i gymdeithasu, ei sgiliau darllen ac ysgrifennu, ei 

lefelau canolbwyntio, neu ei allu corfforol. 

 

Ysgol Egin – Ysgol egin yw ysgol sy’n dechrau’n fach ac yn tyfu dros sawl blwyddyn. 

 

Cyfnod Sylfaen – Mae’r Cyfnod Sylfaen yn ymwneud â phlant rhwng 3 a 7 oed (plant yn y 

dosbarthiadau Meithrin a  Derbyn ac yn nosbarthiadau Blwyddyn 1 a 2). 

 

  



Holiadur – Ymatebion i’r Cynnig  

Mae’r ymateb hwn yn ymwneud â: 

 Sefydlu ysgol gynradd egin Gymraeg o fis Medi 2020 

 Adleoli ac ehangu Ysgol Gynradd Pillgwenlli o fis Ionawr 2022 a 

 Throsglwyddo yr ysgol egin i leoliad parhaol ar safle Ysgol Gynradd Pillgwenlli 

bresennol o fis Medi 2022.  

 

1) A ydych yn cefnogi’r cynnig i: 

 

Sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd (3-11 oed) gyda chyfleuster AAA i adleoli Ysgol 
Gynradd Pillgwenlli o’i safle presennol i’r adeilad ysgol newydd ar safle Whiteheads . 

 

  ☐               ☐                    ☐  

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

yn ei chefnogi: 

 
2) A ydych yn 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? 

 

 

 

 

 

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

 

Ydw ☐  Nac ydw  ☐ 

Eglurwch pwy ydych chi (e.e. rhiant/gofalwr plentyn sy’n mynd i feithrinfa leol) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dewiswch eich grŵp Ethnig 

Gwyn Prydeinig   Asiaidd-Bangladeshaidd   

Gwyn Gwyddelig   Asiaidd-Indiaidd   

Unrhyw gefndir Gwyn arall (nodwch): 

________________ 

 Asiaidd-Pacistanaidd   

Cefndir Asiaidd arall   

Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig   Du Caribïaidd   

Gwyn ac Asiaidd  Du Affricanaidd   

Gwyn a Du Affricanaidd  Unrhyw gefndir Du arall   

Gwyn a Du Caribïaidd  Arabaidd   

Unrhyw gefndir Cymysg arall (nodwch): 

________________ 

 Tsieineaidd   

Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch):  

Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch): 

_______________ 

 

Asiaidd-Bangladeshaidd   

Asiaidd-Indiaidd   Dewis peidio â dweud  

Asiaidd-Pacistanaidd     

 

 

Y Gymraeg  

A ydych yn eich 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 iau nag oedran ysgol? 

Ydw  Nac ydw  Dewis peidio â dweud  

Ydych chi’n gofalu am oedolyn dibynnol neu blentyn hŷn nag oed ysgol? 

Ydw  Nac ydw  Dewis peidio â dweud  

 

Os hoffech gael eich hysbysu pan gyhoeddir yr adroddiad ymgynghori, rhowch eich manylion 

cyswllt isod: 

E-bost: 

________________________________________________________________ 

Cyfeiriad post: 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


