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Hysbysir trwy hyn, yn unol ag adran 41 ac adran 42 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 
2013 a Chod Trefniadaeth Ysgolion, fod Cyngor Dinas Casnewydd, wedi ymgynghori â’r bobl 
angenrheidiol, yn cynnig:  
 

 sefydlu egin ysgol gynradd Gymraeg ar safle gwag hen Ysgol Fabanod Lodge Hill, Roman 
Way, Caerllion, Casnewydd o fis Medi 2021;  

 Adleoli Ysgol Gynradd Pilgwenlli o’r safle presennol yn Capel Crescent, Casnewydd, NP20 2FT 
i adeilad newydd ar ddatblygiad Whiteheads, gan gynyddu nifer y lleoedd i ddisgyblion y brif 
ffrwd rhwng 4 a 11 oed o 546 i 630 a’r lleoedd yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu (CAD) o 10 i 20 
o fis Ionawr 2023, a;  

 Throsglwyddo’r egin ysgol gyfrwng Cymraeg i leoliad parhaol ar safle presennol Ysgol Gynradd 
Pilgwenlli yn Capel Crescent, Casnewydd, NP20 2FT o fis Medi 2023. 

 
Cynhaliodd y Cyngor gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi’r cynnig hwn. Mae adroddiad 
ymgynghori sy'n cynnwys crynodeb o'r safbwyntiau a godwyd gan yr ymgynghoreion, barn Estyn ac 
ymateb y cynigydd, ar gael ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd yn 

www.newport.gov.uk/schoolreorganisation. 
 
Mae Ysgol Gynradd Pilgwenlli yn ysgol gymunedol a gynhelir gan Gyngor Dinas Casnewydd gyda 678 
o ddisgyblion ar y gofrestr, gan gynnwys 10 disgybl yn y ganolfan adnoddau dysgu a 110 o ddisgyblion 
meithrin rhan-amser, ym mis Ionawr 2019. O dan y cynnig hwn bydd yr ysgol yn cael ei symud i adeilad 
newydd ar ddatblygiad Whiteheads, ac o fis Ionawr 2023 bydd ei nifer derbyn cyhoeddedig yn 90. Ar ôl 
symud, bydd y capasiti ar gyfer disgyblion o oedran ysgol statudol prif ffrwd yn cynyddu o 546 i 630. Yn 
ogystal, bydd dosbarth meithrin o 56 o blant ar gael a all darparu ar gyfer uchafswm o 112 plentyn naill 
ai yn sesiwn y bore neu’r prynhawn. Mae gan Ysgol Gynradd Pilgwenlli Ganolfan Adnoddau Dysgu 10 
lle ar hyn o bryd, ac fel rhan o'r cynigion i adleoli i'r adeilad newydd, bydd darpariaeth yr CAD hefyd yn 
cynyddu i ddau ddosbarth o 10 (cyfanswm o 20 lle). 

 
Bydd yr ysgol gynradd gyfrwng Cymraeg newydd yn ysgol gymunedol a gynhelir, rhyw cymysg, i 
ddisgyblion rhwng 3 ac 11 oed, a bydd yn agor yn y lleoliad dros dro, o dan y model egin ysgol a nodir 
isod. Pan fydd yr ysgol yn symud i'r lleoliad parhaol ym mis Medi 2023, bydd ei nifer derbyn cyhoeddedig 
yn 60, a'r capasiti yn y pen draw fydd 420 o ddisgyblion o oedran ysgol statudol (4-11 oed). Yn ogystal, 
bydd dosbarth meithrin gyda chapasiti ar gyfer 48 o leoedd rhan-amser, naill ai yn sesiwn y bore neu 
sesiwn y prynhawn, a bydd Canolfan Adnoddau Dysgu cyfrwng Cymraeg 10 lle i gefnogi disgyblion y 
Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol Dau gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol nad oes modd diwallu 
eu hanghenion o fewn addysg y brif ffrwd yn unig. 
 
Bwriedir gweithredu'r cynnig ar 1 Medi 2021 o dan fodel egin ysgol fel a ganlyn: 

 Blwyddyn 1 – ar 1 Medi 2021 caiff yr ysgol ei sefydlu ar safle gwag hen Ysgol Fabanod Caerleon 
Lodge Hill yn Roman Way, Caerllion, Casnewydd, NP18 3DY gyda nifer derbyn cyhoeddedig 
o 30 ar gyfer y grŵp Blwyddyn Derbyn a nifer derbyn cyhoeddedig o 48 lleoedd rhan-amser (24 
yn y naill sesiwn: y bore neu’r prynhawn) ar gyfer y grŵp blwyddyn Meithrin. 

 Blwyddyn 2 – o 1 Medi 2022, y nifer derbyn cyhoeddedig ar gyfer grŵp blwyddyn Derbyn 
newydd fydd 30 lle, a bydd disgyblion presennol yn symud ymlaen i flwyddyn 1. Bydd nifer 
derbyn y feithrinfa yn aros ar 48 (rhan amser, 24 fesul sesiwn). 

 Blwyddyn 3 – o 1 Medi 2023, bydd yr ysgol gynradd Gymraeg yn symud i'w safle parhaol yng 
Nghapel Cilgant, Casnewydd, NP20 2FT. Bydd y nifer derbyn a gyhoeddir ar gyfer y grŵp 
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blwyddyn Derbyn yn cynyddu i, ac wedyn yn aros yn 60, a chaiff 10 lle eu creu yn y Ganolfan 
Adnoddau Dysgu. Bydd nifer derbyn y feithrinfa yn aros yn 48 (rhan amser, 24 fesul sesiwn). 

 
Bydd y ddwy ysgol y cyfeirir atynt o dan y cynnig hwn yn cael eu cynnal gan Gyngor Dinas Casnewydd 
ac felly'r Cyngor fydd yr awdurdod derbyn. Ni chynigir y bydd y trefniadau derbyn yn gwneud darpariaeth 
ar gyfer dethol yn ôl dawn na gallu. Bydd angen i rieni plant a dderbyniwyd ar gyfer addysg feithrin 
gwneud cais eto am le yn yr ysgol os ydynt am i’w plentyn symud i’r Dosbarth Derbyn. 
 
Mae gan y Cyngor bolisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol ac mae'n cynnig cludiant am ddim i ddisgyblion o 
oedran ysgol statudol sy'n gymwys. Nid fydd y cynnig yn effeithio ar y ddarpariaeth hon. Mae mwy o 
wybodaeth yn ymwneud â’r polisi hwn ar gael ar wefan y Cyngor. 
 
Cyfnod Gwrthwynebu 
O fewn cyfnod o 28 diwrnod wedi dyddiad cyhoeddi’r cynnig hwn, sef hyd at 30 Mawrth 2020, caiff 
unrhyw un wrthwynebu’r cynigion yn ysgrifenedig neu dros e-bost. 
  
Dylid anfon gwrthwynebiadau drwy e-bost i school.reorg@newport.gov.uk. Dylid anfon 
gwrthwynebiadau yn ysgrifenedig i Gyngor Dinas Casnewydd, at sylw Rheolwr Datblygu’r Gwasanaeth 
Addysg, Ystafell 425w, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR. 
  
Bydd y Cyngor yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau o’r fath a wneir (ac nad ydynt wedi’u 
tynnu yn ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â’i sylwadau ar y gwrthwynebiadau 
hynny, pan roddir gwybod i randdeiliaid am benderfyniad y cynnig. 
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