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CYNGOR CAERDYDD 

CYFARFOD CABINET: 19 EBRILL 2018 

CYNIGION TREFNIADAETH YSGOLION: GWELLA’R 
DDARPARIAETH I BLANT A PHOBL IFANC SYDD AG 
ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY) 2018-22: 
ADRODDIAD WEDI YMGYNGHORI 

ADDYSG, CYFLOGAETH A SGILIAU  (CYNGHORYDD SARAH 
MERRY)
                                                                            EITEM AGENDA:   4

 
ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR ADDYSG A DYSGU GYDOL OES 

Rhesymau dros yr Adroddiad hwn

1. Diben yr adroddiad hwn yw hysbysu’r Cabinet o’r ymatebion a 
dderbyniwyd yn dilyn ymgynghori ar wyth cynnig ar gyfer cynyddu neu 
addasu’r ddarpariaeth ADY ac i geisio awdurdod i fwrw ymlaen, lle bo’n 
briodol i gyhoeddi cynigion yn unol ag adran 48 Deddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Cefndir  

2. Gwelwyd twf sylweddol yn niferoedd y bobl ifanc ag Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (ADY) ers 2012, fel y gwelwyd gyda’r angen cynyddol am 
lefydd mewn ysgolion arbennig a chanolfannau adnoddau arbenigol dros 
y pum mlynedd diwethaf. Disgwylir i’r duedd hon barhau am y 5-10 
mlynedd nesaf. 

3. Yn ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr 2017 cymeradwyodd y Cabinet gynlluniau’r 
Cyngor a flaenoriaethwyd dan Raglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif 
gan gynnwys cynigion ar gyfer datblygu’r ddarpariaeth ADY.

4. Tra bydd y Rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif yn cynnig cyfleoedd 
i fynd i’r afael â phroblemau digonolrwydd ysgolion arbennig o 2021 neu 
2022, bydd angen cymryd camau i ymestyn y ddarpariaeth i ateb y galw 
yn y cyfnod rhwng nawr a hynny, 2018-2022.  

5. Er mwyn mynd i’r afael â phroblemau digonolrwydd ADY dros y pum 
mlynedd nesaf, yn ei gyfarfod ar 29 Ionawr 2018, awdurdododd y Cabinet 
swyddogion i ymgynghori ar wyth cynllun a gynigiwyd i ehangu ac addasu 
ysgolion arbennig a chanolfannau adnoddau arbenigol (CAAau).  Gellir 
gweld manylion y cynlluniau arfaethedig yn y ddogfen ymgynghori yn 
Atodiad 1.
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Materion     

6. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 31 Ionawr a 13 Mawrth 2018.

7. Gwahoddwyd rhieni ac eraill, ynghyd â staff a Llywodraethwyr yr ysgolion 
dan sylw i ymateb i’r ymgynghoriad.   

8. Roedd proses yr ymgynghoriad yn golygu:

 Dosbarthu Dogfen Ymgynghori yn amlinellu’r cefndir, y rhesymau a’r 
oblygiadau.  Mae’r ddogfen hon wedi ei dosbarthu i rieni, Penaethiaid 
a Chadeiryddion Llywodraethwyr, Aelodau a rhanddeiliaid eraill (mae 
modd gweld copi o’r ddogfen ymgynghori yn Atodiad 1); 

 Cyfarfodydd gyda Chyrff Llywodraethu'r ysgolion a effeithir lle yr 
eglurwyd y cynnig ac atebwyd cwestiynau;

 10 o sesiynau galw heibio lle'r oedd swyddogion ar gael i ateb 
cwestiynau; 

  Sesiwn weithdy gyda disgyblion yn yr ysgolion a effeithiwyd i roi cyfle 
i ddisgyblion holi cwestiynau, dysgu mwy am y cynnig a rhoi eu barn.  
Gellir gweld manylion yr ymgynghoriad disgyblion yn Atodiad 2;

 Slip ymateb i’r ymgynghoriad i’w ddychwelyd yn y post neu drwy e-
bost, wedi ei atodi i’r ddogfen ymgynghori; 

 Ffurflen ymateb ar-lein yn  www.caerdydd.gov.uk/Ysgolion yr 21ain 
Ganrif 

Ymatebion o’r Ymgynghoriad 

Crynodeb cyffredinol o'r ymatebion a ddaeth i law

9. Mae’r farn a dderbyniwyd fel rhan o’r ymgynghoriad wedi ei nodi mewn 
print italig isod.  Gallwch weld ymateb y Cyngor i bob pwynt wedi ei nodi 
islaw, dan y pennawd “Dadansoddiad o’r farn a fynegwyd”.

10. Cafwyd cyfanswm o 611 ymateb.  O’r rhain roedd 212 yn ymatebion ar-
lein/e-bost copi caled ac roedd 399 yn ymatebion gan ddisgyblion.

11. Ceir dadansoddiad cryno o’r ymatebion a dderbyniwyd wedi eu hatodi yn 
Atodiad 2. Dengys y dadansoddiad fod mwyafrif yr ymatebion yn gefnogol 
yn gyffredinol i’r cynigion.

Ymatebion Ffurfiol 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (BIBCF) 

12. Nododd BIBCF eu cefnogaeth i’r wyth cynllun arfaethedig. Serch hynny, 
nododd BIBCF nad oes cynnydd mewn cyllid o fewn y Bwrdd Iechyd, i 
adlewyrchu’r twf yn y boblogaeth ddisgyblion yng Nghaerdydd.  Bydd 
angen gwasanaethau iechyd i ateb anghenion poblogaeth fwy o fewn yr 
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adnoddau presennol.  Nododd BIBCF ei bod yn hanfodol bod BIB a’r 
Awdurdod Lleol yn gweithio’n agos i ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio 
er mwyn ateb anghenion plant gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

13. Mae’r Cyngor yn cadarnhau ei ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth 
gyda BIB i adolygu ffyrdd o weithio, ac i ddatblygu dulliau effeithiol o ateb 
anghenion plant.  O dan Fwrdd Rhaglen Dyfodol Anabledd, mae 
dewisiadau ar gyfer datblygu ymagwedd integredig at ddarpariaeth 
gyffredinol a darpariaeth wedi ei dargedu ar draws ysgolion arbennig yn 
mynd rhagddo.  

14. Fodd bynnag, mae’n destun pryder er gwaethaf y cynnydd amlwg yn y 
plant a’r bobl ifanc ag anghenion therapi a meddygol cymhleth yng 
Nghaerdydd dros y 5-10 mlynedd diwethaf, ac arwyddion clir y bydd y 
cynnydd hwn yn parhau dros y 5-10 mlynedd nesaf, nad yw’r Bwrdd Iechyd 
wedi cymryd unrhyw gamau i sicrhau bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn y 
dyrannu ar adnoddau.  Bydd y Cyngor yn codi’r mater hwn drwy’r sianelau 
priodol. 

15. Bydd y plant a’r bobl ifanc ychwanegol yn ysgolion Caerdydd, boed nifer y 
llefydd mewn ysgolion arbennig a chanolfannau adnoddau arbenigol yn 
cael eu cynyddu ai peidio.  Ni fydd lleihau ar y pryderon parthed y 
ddarpariaeth iechyd os na fydd yr wyth cynllun yn mynd rhagddynt, ond 
bydd mwy o risg y bydd rhai plant sydd angen llefydd arbennig yn methu 
sicrhau lle mewn ysgol yng Nghaerdydd, gan arwain at fwy o blant yn cael 
eu gosod ‘allan o’r sir’ yn y sector annibynnol.

Gwasanaethau Plant Caerdydd 

16. Mae Gwasanaethau Plant yn cefnogi’r cynigion. Mae’r gallu i addysgu 
plant yn lleol, gan leihau’r ddibyniaeth ar leoliadau allan o’r ardal yn 
hanfodol i gefnogi plant a phobl ifanc i fyw o fewn eu cymunedau a chyrchu 
darpariaethau lleol. 

17. Mae Gwasanaethau Plant yn ymwybodol o’r angen i sicrhau ymagwedd 
gydlynol ar draws pob lleoliad ysgol i gefnogi gweithio ar y cyd ar gyfer 
pob plentyn sydd ag anghenion ychwanegol sy’n wybyddus i 
Wasanaethau Plant.

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

18. Mae’r Gyfarwyddiaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes yn croesawu 
cefnogaeth Gwasanaethau Plant.  Mae camau cadarnhaol wedi eu cymryd 
i greu cyfleoedd ar gyfer cydweithio agosach, er enghraifft drwy gynnig 
‘gweithfannau achlysurol’ i weithwyr cymdeithasol yn Ysgol Tŷ Gwyn.  
Bydd y cyngor yn gweithio i ddatblygu cyfleoedd pellach i hyrwyddo 
cydweithio er budd y plant a’u teuluoedd.  Bydd datblygu adeilad Canolfan 
Ieuenctid Trelái fel adnodd a rennir ar gyfer Ffederasiwn Campws Dysgu’r 
Gorllewin yn cynnig cyfleoedd ychwanegol i weithio ar y cyd ac alinio’r 
ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc yn agosach at ddarpariaeth ysgolion 
arbennig. 
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Grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol 

19. Mae Grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol yn gyffredinol yn croesawu’r cynnig 
ar gyfer datblygu ac ehangu’r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol 
(ADY).

20. Mae rhywfaint o amheuaeth fodd bynnag ynghylch y gefnogaeth sydd ar 
gael i alluogi ysgolion i gyflawni’r cynigion hyn, ac oblygiadau trafnidiaeth 
rhai o’r cynigion.

21. Mae’r grŵp yn pryderu er gwaethaf cydnabod y twf yn y galw am addysg 
Gymraeg yng Nghaerdydd, cyfyngedig yw’r cynnig ar gyfer y ddarpariaeth 
ADY cynradd ac fe fyddent yn croesawu mwy o eglurder gan yr awdurdod 
ar amserlenni projectau unigol, a’r gefnogaeth sydd ar gael i ysgolion. 

22. Mae sawl un o’r projectau, yn benodol The Hollies a Greenhill yn cynnig 
cynnydd sylweddol ym maint y cohort, gydag eraill yn cynnig newidiadau i 
natur y ddarpariaeth ac i gyflawni’r cwricwlwm.  Barn y grŵp yw y dylai’r 
cynigion fynd ati i chwilio ac ystyried sut y gallwn leihau nifer y plant sy’n 
teithio i’r ysgol mewn cludiant preifat, yn enwedig y plant hynny sy’n 
mynychu darpariaeth amgen i’w hysgol leol. Ar gyfer y datblygiadau hynny 
megis y rhai yn Ysgol Allensbank ac Ysgol Arbennig The Hollies, mae yna 
oblygiadau trafnidiaeth sylweddol nad sydd wedi eu harchwilio yn llawn yn 
yr ymgynghoriad ac sydd angen ystyriaeth bellach cyn cymeradwyo.

23. Parthed y cynnig penodol ar gyfer Ysgol Arbennig The Hollies, byddai’r 
grŵp yn cefnogi dewis 1 a ffafrir gan yr awdurdod, o ystyried y bydd yn 
arwain at gyn lleied o darfu â phosib ar ddisgyblion a staff. Fodd bynnag, 
rydym yn amau a fydd cynyddu’r ddarpariaeth o ran llefydd yn y Cyfnod 
Sylfaen (dewis 2) yn fanteisiol yn yr hir dymor drwy gynnig darpariaeth 
ymyrraeth gynnar ychwanegol. 

24. Mae tystiolaeth anecdotaidd gan athrawon cynradd Cymraeg yn awgrymu, 
er mai dadansoddiad y cyngor o ran y cynigion ymyrraeth gynnar ar gyfer 
Ysgol Allensbank yw nad oes digon o law i gael dosbarth Cymraeg o’r un 
natur, mae angen cynyddu’r ddarpariaeth yma ar draws y ddinas. Mae twf 
darpariaeth ADY Cymraeg yn rhan hanfodol o gefnogi twf addysg 
Gymraeg yn gyffredinol yng Nghaerdydd, ac yn cefnogi rhieni i wneud cam 
gweithredol i ddewis addysg Gymraeg i’w plant. Yn benodol mae 
Llywodraeth Cymru yn edrych ar gyflawni darpariaeth ADY ddwyieithog 
lawn yn arwydd o lwyddiant ar gyfer ADY a’r Ddeddf Tribiwnlys Addysgol. 
Parthed y cynigion hynny ar gyfer Ysgol Gyfun Glantaf, mae 
llywodraethwyr wedi mynegi pryderon ynghylch ansawdd a pha mor 
barhaol yw’r addasiadau i adeiladau i ateb y twf arfaethedig.

25. Byddai’r grŵp yn croesawu eglurder gan yr awdurdod ar ddyfodol y 
defnydd ar Ysgol Allensbank o ystyried yr amcanestyniad o leihad yn y 
nifer gaiff eu derbyn yn y pum mlynedd nesaf. 

26. Dylai cynigion i ddatblygu cylchoedd i droi a llecynnau parcio ystyried pa 
mor agos at adeiladau’r ysgol ydynt er mwyn lleihau bod y plant yn dod i 
gysylltiad â llygredd aer.
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Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

27. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod maint a chwmpas pob cynnig yn benodol 
i bob cynllun.  Bydd y terfynau amser a’r adnoddau a’r cymorth a fydd ar 
gael i sicrhau gweithredu, yn amrywio yn unol â’r amgylchiadau lleol ac 
wedi eu trafod gyda phob corff llywodraethu yn ystod cyfnod yr 
ymgynghoriad.  Rhoddir eglurhad isod o dan y gwerthusiad unigol i bob 
cynllun. 

28. Mae’r 8 cynllun yn cynrychioli cam cyntaf y datblygiadau i ailwampio’r 
ddarpariaeth ar draws Caerdydd.  Cydnabyddir y bydd angen rhagor o 
waith, gan gynnwys ym maes darpariaeth ADY yn y sector Cymraeg.  

29. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu ymhellach y ddarpariaeth ADY 
yn y sector Gymraeg, gan gynnwys:

 Adolygiad o’r ganolfan adnoddau arbenigol yn Ysgol Coed y Gof 

 Yn 2017-18 mae’r awdurdod lleol yn ariannu cynllun peilot i gefnogi 
iechyd emosiynol ac anghenion llesiant yn y cyfnod uwchradd.

 Archwiliad o anghenion iaith a lleferydd i fwydo datblygiad ymyrraeth 
gynnar i blant yn y sector Cymraeg.   

30. Mae’r Cyngor yn gwbl ymrwymedig i hyrwyddo gwasanaeth ADY cwbl 
ddwyieithog: caiff yr holl wasanaethau a chymorth eu cynnig yn y Gymraeg 
a’r Saesneg.  Rhagwelir y bydd cynlluniau pellach i ddatblygu darpariaeth 
arbenigol yn y Gymraeg yn cael eu datblygu dan y Cynllun Datblygu ADY, 
a’i gyflwyno i’r Cabinet i’w ystyried.

31. Mae asesiad trafnidiaeth lawn wedi ei gwneud ar gyfer pob cynnig (Atodiad 
3). Mae ystyriaeth lawn wedi ei rhoi i leihau cludiant i blant a phobl ifanc 
lle bynnag y bo’n bosib, ac i leoliad gosod priodol ar gylchoedd troi a 
mannau parcio. 

Pennaeth Ysgol Uwchradd Fitzalan 

32. Does dim darpariaeth yn dal i fod ar gyfer merched ag anghenion 
emosiynol a chymdeithasol sylweddol. Ychydig o gynnydd o ran capasiti 
yn y sector uwchradd Saesneg.

33. Rhaid i’r datblygiadau hyn blethu a gwelliannau yn y prosesau ADY ar 
draws yr ALl, yn enwedig y defnydd ar ddatganiadau a gwneud y broses 
lawer yn gynt a mwy effeithiol.

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

34. Mae’r cynlluniau wedi eu datblygu yng nghyd-destun y tair blaenoriaeth 
ADY strategol ar gyfer Caerdydd i:  

 Gweithredu’r Ddeddf ADY a Thribiwnlys Addysgol yn llwyddiannus.

 Adeiladu capasiti i ateb anghenion ym mhob ysgol a lleoliad
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 Sicrhau digonolrwydd o leoliadau arbenigol

35. Mae’r wyth cynllun yn cynrychioli cam cyntaf y datblygiadau i ailwampio’r 
ddarpariaeth ar draws Caerdydd.  Cydnabyddir yr angen am fwy o waith, 
gan gynnwys darpariaeth bellach yn y sector uwchradd, ac i ferched ag 
anghenion iechyd emosiynol a llesiant.  Mae gwaith yn mynd rhagddo i 
ddatblygu ymhellach gynlluniau i ymgynghori arnynt yn hydref 2018, yn 
amodol ar gymeradwyaeth y Cabinet.

36. Caiff y Ddeddf ADY a’r Tribiwnlys Addysgol ei rhoi ar waith gan ddechrau 
fis Medi 2020, gyda chyfnod sefydlu graddol o dair blynedd.  Bydd 
Cynlluniau Datblygu Unigol yn disodli datganiadau o Angen addysgol 
Arbennig a bwriad y Llywodraeth yw y bydd y broses yn gynt, llai 
biwrocrataidd ac yn canolbwyntio mwy ar y plant.  Mae Caerdydd yn 
gweithio gyda mentrau rhanbarthol a chenedlaethol i roi cynnig ar ddulliau 
newydd a pharatoi i’w rhoi ar waith.   

Y Gynghrair Addysg Gynhwysol 

37. Bydd ehangu’r ddarpariaeth ysgolion arbennig yn ddi-os yn arwain at 
addysg gynyddol ar wahân i blant anabl tra’n amddifadu’r sector addysg 
prif ffrwd o adnoddau gwerthfawr i barhau i ddatblygu arfer cynhwysol. Nid 
yw cynyddu lleoliadau ysgolion arbennig ac addysg ar wahân yn gydnaws 
ag ymrwymiad Caerdydd i gynhwysiant.

38. Mae bwriad Cyngor Caerdydd i symud plant allan o’r brif ffrwd i ysgolion 
arbennig yn torri ar Ddyletswydd Deddf Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus sy’n gosod dyletswydd ar gynghorau i hyrwyddo cyfle cyfartal 
i bawb.  Hefyd mae gofyniad y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysgol (Cymru) yn ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau yn cynnwys Erthygl 24 sy’n ei 
gwneud yn eglur iawn fod dyletswydd ar Gynulliad Cymru i hyrwyddo 
addysg gynhwysol ymarferol ar lefel strategol.

39. Nid yw’r Gynghrair Addysg Gynhwysol yn gweld sut y gall cynyddu addysg 
ar wahân fod yn ffafrio addysg yn y brif ffrwd dros y ddarpariaeth ysgolion 
arbennig fel sydd wedi ei nodi yn Neddf ADY a’r Tribiwnlys Addysgol 
(Cymru).  Dymuna’r Gynghrair felly weld y cynigion yn cael eu tynnu nôl 
am eu bod yn anghyfreithlon o dan y Ddeddf gan fod y cyngor yn ffafrio 
arbenigol dros ddarpariaeth ysgol prif ffrwd a fydd yn amharu ar hawliau 
dynol disgyblion i addysg gynhwysol o dan erthygl 24 CCUHPA.  

40. Byddai’r Gynghrair yn annog y Cyngor i ddatblygu polisi trosfwaol i 
hyrwyddo addysg gynhwysol gyda’r nod o gynyddu capasiti pob ysgol prif 
ffrwd i ateb anghenion disgyblion anabl sydd ag amhariadau, cyflyrau 
iechyd a galluoedd amrywiol.

41. Lleisiwyd gwrthwynebiad tebyg gan ymatebwyr eraill i’r cynigion ar y sail 
eu bod yn cynrychioli ymagwedd ar wahân. Dylai’r projectau adeiladu a’r 
symiau anferth o arian dan sylw fynd tuag at gynyddu cynhwysiant, nid 
cynyddu arwahanrwydd. Mae gan Gaerdydd broblem anferth o ran 
agwedd cyfiawnder cymdeithasol ar addysg gynhwysol. Mae’n amhosib i 
“wella darpariaeth arbenigol i blant a phobl ifanc ag ADY” drwy ariannu 
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arwahanrwydd; mae’n niweidio pob dysgwr. Y ffordd i ateb y nod yw 
adeiladu ysgolion cynhwysol ac ariannu llefydd sy’n cynnig yr adeiladau 
a'r ymyriadau arbenigol i ganiatáu pob dysgwr i fynd i'r hyn a elwir yn 
ysgolion prif ffrwd. 

42. Mae tynnu plant anabl i ffwrdd o’u cyfoedion yn y system ysgolion yn 
arwain at iddynt fyw bywydau unig fel oedolion, yn cynyddu ofn o bobl 
anabl trwy anwybodaeth, ac yn gwneud cydraddoldeb yn amhosib ei 
gyrraedd.

43. Gwrthodwch y cynigion ar gyfer ysgolion ar wahân ac yn lle hynny 
adeiladwch a gwellwch gapasiti addysg gynhwysol yng Nghaerdydd. Ail-
ddosbarthwch y cyllid o’r hyn a elwir yn sector arbennig a galluogi rhaglen 
o adeiladu capasiti cynhwysol i wneud ysgolion prif ffrwd yn hygyrch i 
bawb; darparwch y gefnogaeth sydd ei hangen yn yr ysgolion prif ffrwd 
parthed cymorth dysgu, gofal personol, technoleg gynorthwyol, a’r 
amrywiad ar y cwricwlwm.

44. Mae bwlch o ran anghenion hyfforddi athrawon a gweithwyr addysg 
proffesiynol eraill, i ymateb i ddeddfwriaeth gydraddoldeb, ac i gefnogi 
hawliau pobl anabl i gael eu gwireddu o fewn system addysg gynhwysol. 
Mae hyfforddiant (gan gynnwys DPP) yn chwarae rhan allweddol wrth 
ddatblygu cynhwysiant. Mae’r hen Fodel Meddygol ar anabledd yn 
canolbwyntio ar ‘anghenion’ canfyddiedig ac ymyriadau er mwyn gwneud 
i fyfyrwyr anabl ffitio i sefyllfa addysg prif ffrwd ddigyfnewid sy’n bodoli 
eisoes gyda chyn lleied o gymorth ac addasu ag y bo modd - neu yn eu 
gorfodi nhw y tu allan i’r system. Mae hyfforddiant Cydraddoldeb 
Anabledd, fodd bynnag, yn mabwysiadu’r Model Cymdeithasol o 
Anabledd, gan ganolbwyntio ar y rhwystrau i gymryd rhan, newidiadau 
sydd angen eu gwneud gan ddarparwyr addysgol fel eu bod yn cynnwys 
ac yn cefnogi myfyrwyr anabl mewn lleoliadau addysgol prif ffrwd.

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

45. Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo’n llwyr i addysg gynhwysol ac wedi 
gweithio’n gyson i gynyddu’r graddau y gellir ateb anghenion dysgu 
ychwanegol mewn ysgolion prif ffrwd leol.  Mae Caerdydd wedi ymrwymo 
ymhellach i gynyddu’r capasiti i ateb yr holl anghenion, ac i sicrhau bod 
pob plentyn sydd yn dymuno mynychu ysgol leol yn gallu cael eu cefnogi’n 
dda yno.

46. Yn ei gyfarfod ar 19 Ionawr 2018, cytunodd y Cabinet ar dair blaenoriaeth 
ADY strategol i wella canlyniadau a’r cymorth i anghenion dysgu 
ychwanegol (gweler paragraff 34 uchod).  Mae’r blaenoriaethau hyn yn 
sail i Strategaeth ADY Caerdydd ac maent yn cynnwys ymrwymiadau o 
ran hyfforddiant a datblygiad, ac ymrwymiad parhaus i sicrhau bod 
mwyafrif y plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn 
derbyn cefnogaeth dda yn eu hysgolion lleol. 

47. Mae’r wyth cynllun a gaiff eu cynnig yn yr ymgynghoriad hwn wedi eu 
gosod yng nghyd-destun y strategaeth ehangach hon.  Tra gellir cefnogi 
mwyafrif llethol y plant ag anghenion dysgu ychwanegol yn eu hysgol leol 
prif ffrwd, erys grŵp o blant a phobl ifanc sydd â'r anghenion mwyaf 
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cymhleth sydd ag angen lleoliad mwy arbenigol er mwyn gallu eu cynnwys 
yn llawn mewn dysgu, a'u cefnogi i gyflawni eu potensial. Mae cyfradd eni 
sy’n cynyddu yn gofyn i Gaerdydd gynyddu llefydd prif ffrwd ac arbenigol 
er mwyn sicrhau digon o addysg o ansawdd uchel i bob plentyn.   

48. Yng Nghaerdydd, mae plant yn cael eu rhoi mewn ysgol arbennig neu 
ganolfan adnoddau arbenigol dim ond os oes anghenion cymhleth 
ganddynt na ellir yn resymol eu hateb mewn ysgol leol, a bydd hyn yn unol 
â barn y rhieni/gofalwr.     

Ymatebion i Gynigion Ysgolion Unigol 

Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn 

49. Mae Tŷ Gwyn yn ysgol arbennig sydd wedi ei neilltuo i gynnig 150 o lefydd 
i ddysgwyr 3-19 oed sydd ag anableddau dysgu cymhleth a chyflyrau ar y 
sbectrwm awtistig (CSA).  Lleolir yr ysgol yn Nhrelái/Caerau ac o 8 Ionawr 
2018 mae’r ysgol wedi ei ffedereiddio ag Ysgolion Arbennig Riverbank a 
Woodlands, fel Ffederasiwn Dysgu Campws y Gorllewin. 

50. Er mwyn ateb y galw am leoedd ysgol arbennig cynradd ac uwchradd i 
ddysgwyr ag anableddau dysgu cymhleth neu CSA cynigir  

 Cynyddu nifer y lleoedd dynodedig yn Nhŷ Gwyn i 198;
 sefydlu 3 ystafell ddosbarth ychwanegol drwy addasu hen adeilad 

Canolfan Ieuenctid Trelái, sydd wedi ei leoli y tu ôl i’r ysgol   

Corff Llywodraethu Ffederasiwn Campws Dysgu’r Gorllewin 

51. Mynegodd Corff Llywodraethu Ffederasiwn Campws Dysgu’r Gorllewin eu 
cefnogaeth i’r cynigion yn ymwneud ag ysgol Tŷ Gwyn.  

52. Roedd y llywodraethwyr yn cydnabod y byddai addasu’r Ganolfan 
Ieuenctid yn cynnig cyfleoedd ehangach i’r plant a’r bobl ifanc ar draws y 
Ffederasiwn, gan gynnwys y potensial i ddarparu Sgiliau Byw yn 
Annibynnol ar y safle, gwella’r broses bontio i bobl yn gadael Ysgolion Tŷ 
Gwyn a Woodlands.    

53. Gofynnodd y Llywodraethwyr am sicrwydd parthed effaith cynyddu 
niferoedd y disgyblion ar y ddarpariaeth iechyd, a bod safon yr ystafelloedd 
dosbarth newydd yn y Ganolfan Ieuenctid a addaswyd yn gyson ag 
ystafelloedd dosbarth yr adeilad presennol. 

Barn arall a fynegwyd 

54. Codwyd pryderon parthed maint yr ysgol, effaith y niferoedd cynyddol ar 
deimlad a diwylliant yr ysgol ac effaith twf pellach ar y disgyblion presennol 
yn benodol ac ar wasanaethau fel Therapi Galwedigaethol a Therapi Iaith 
a Lleferydd a ddisgrifiwyd fel eu bod dan straen.

55. Cyfeiriodd sawl sylw at y ffaith bod Tŷ Gwyn eisoes yn derbyn adnoddau 
da ac yn awgrymu y gallasai’r adnoddau gael eu cyfeirio at ardaloedd a 
rennir er mwyn sicrhau buddion i’r gymuned ehangach.
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56. Mae’r ysgol newydd ffedereiddio gyda Woodlands a Riverbank.  A all y 
Cyngor sicrhau  y bydd yn bwrw golwg ar Ysgol Riverbank am na all aros 
am bedair blynedd i adeiladu safle newydd.  Mae’n fudr, does dim 
darpariaeth synhwyraidd na therapi cyffwrdd ac mae offer chwarae wedi 
torri yn beryglus yno.

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

57. Mae’r Cyngor yn cydnabod y pryderon sy’n bodoli ynghylch darpariaeth 
iechyd, ac mae mewn trafodaethau â’r Bwrdd Iechyd a’r ffederasiwn i fynd 
i’r afael â hyn.  Eir i’r afael â hyn uchod hefyd, ym mharagraffau 13-15.     

58. Fel yr amlinellwyd yn y papur ymgynghori, mae niferoedd y disgyblion sydd 
ag anableddau dysgu lluosog dwys, ac awtistiaeth ddwys yn cynyddu yng 
Nghaerdydd.  Byddai methu a bwrw ymlaen â’r cynllun felly ddim yn 
ddatrysiad o ran y ddarpariaeth iechyd, ar gyfer disgyblion presennol na 
darpar ddisgyblion Tŷ Gwyn, ond byddai’n cael effaith niweidiol ar ddarpar 
ddisgyblion, na fyddai’n gallu cael mynediad i Ysgol Tŷ Gwyn. 

59. Bydd datblygu Canolfan Ieuenctid Trelái nid yn unig yn canolbwyntio ar 
ddarparu ystafelloedd dosbarth ychwanegol i ddisgyblion Tŷ Gwyn, ond 
bydd yn cynyddu’r cyfleoedd i ddisgyblion ar draws y campws, gan 
gynnwys buddion posib i ddisgyblion yn mynychu ysgolion arbennig eraill 
yng Nghaerdydd.  Er enghraifft, mae’r cynlluniau yn cynnwys datblygu 
cyfleuster Sgiliau Byw yn Annibynnol posib i bobl ifanc ag anghenion 
cymhleth.  

60. Cymerwyd camau dros y ddwy flynedd ddiwethaf i wella cyfleusterau yn 
Ysgolion Riverbank a Woodlands ac i fynd i’r afael a’r holl faterion iechyd 
a diogelwch.  Bydd y ddwy ysgol yn gallu manteisio ar adeiladau newydd 
dan gynlluniau Band B 21ain Ganrif.  Yn y cyfamser bydd y Cyngor yn 
parhau i weithio gyda’r corff llywodraethu i gynnal a gwella’r cyfleusterau.  

Amserlenni

61. Os yw’r cynllun yn mynd rhagddo, bydd gwaith cychwynnol i addasu 
adeilad y Ganolfan Ieuenctid, i sefydlu ystafelloedd dosbarth a chysylltu’r 
adeilad â’r brif ysgol yn digwydd yn ystod haf 2018. Bydd gwaith pellach i 
hwyluso gwaith aml-asiantaeth yn cael ei wneud yn ddiweddarach, mewn 
ymgynghoriad â’r ysgol ac wedi ei amseru i ddigwydd yn ystod cyfnodau 
gwyliau ysgol, er mwyn osgoi effaith negyddol ar ddisgyblion.  

Ysgol Arbennig The Hollies 

62. Mae The Hollies yn ysgol arbennig sydd wedi ei neilltuo i gynnig 90 o 
lefydd i ddysgwyr 4-11 oed sydd â chyflyrau sbectrwm awtistig ac 
anghenion corfforol a meddygol.  Mae’r ysgol wedi ei lleoli ym Mhentwyn.  

63. Er mwyn ateb y galw am lefydd ysgol arbennig cynradd ac uwchradd i 
ddysgwyr â chyflyrau’r sbectrwm awtistig cynigir:

 ehangu’r ystod oed yn Ysgol Hollies o 4-11, i 4 - 14
 Cynyddu nifer y lleoedd dynodedig i 138 
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 cynnig lle ychwanegol drwy ailwampio’r adeiladau ysgol sydd i’w 
gwagio gan Ysgol Glan Morfa

Corff Llywodraethu The Hollies 

64. Mae’r corff llywodraethu yn gwrthwynebu’r cynnig i agor adran Cyfnod 
Allweddol 3 yn yr adeilad Glan Morfa wedi ei addasu.  

65. Y prif bryderon oedd: 

a) Byddai cynnal ysgol ar ddau safle yn anymarferol a gallai gael effaith 
ar ansawdd y ddarpariaeth ar y ddau safle, drwy or-ymestyn yr uwch 
dîm rheoli.

b) Does dim profiad uwchradd gan yr ysgol nac arbenigedd ac o’r farn y 
dylai’r awdurdod lleol weithio gyda phartner yn y sector uwchradd i 
ddatblygu llefydd Cyfnod Allweddol 3.  

c) Byddai’r cynllun yn cyflwyno pontio diangen i ddisgyblion ar ddiwedd 
CA3. Teimlid bod hyn yn amhriodol i ddisgyblion â CSA, sy’n cael 
unrhyw newid neu bontio yn heriol dros ben. 

d) Mynegodd ymatebwyr y farn y dylai lleoliad uwchradd gwmpasu'r ystod 
oed uwchradd llawn 11-19, er mwyn sicrhau cysondeb ac ansawdd.  

66. Awgrymodd y Corff Llywodraethu y byddent yn agored i ehangu a gwella’r 
ysgol ar y safle presennol, gan gynnig mwy o lefydd i blant o oed cynradd.  
Mynegont y farn fod yna rannau o’r adeilad heb eu defnyddio yn llawn y 
gellid eu trosi yn ystafelloedd dosbarth, a pheth potensial i ddatblygu’r llawr 
uwch (nad sy’n cael ei ddefnyddio).  

67. Roedd rhieni a staff yn cefnogi’r egwyddor o ehangu darpariaeth ond 
mynegont bryderon tebyg i’r rhai a godwyd gan y Corff Llywodraethu. 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

68. Mae’r Cyngor yn cydnabod y pryderon a fynegwyd gan randdeiliaid, ac yn 
derbyn yr angen i ailystyried y dewisiadau ar gyfer datblygu llefydd CSA 
arbenigol yng Nghaerdydd.

69. Mae rhanddeiliaid wedi mynegi dewis clir i gael darpariaeth uwchradd 
newydd i gwmpasu’r ystod oed uwchradd llawn, heb yr angen am bontio 
rhwng CA 3 a 4. Nid yw’r Cyngor yn ystyried y byddai safle Glan Morfa yn 
cynnig lleoliad digonol ar gyfer ysgol uwchradd lawn, felly bydd rhaid 
ystyried safle amgen. 

70. Mae’r Cyngor yn cydnabod barn y Corff Llywodraethu, staff a rhieni y bydd 
unrhyw ehangu neu ddatblygu ar The Hollies yn y dyfodol yn digwydd ar 
un safle, ac yn croesawu dymuniad y Corff Llywodraethu i barhau i weithio 
gyda’r Cyngor i archwilio dewisiadau ar gyfer gwneud gwell ddefnydd o’r 
cyfleusterau a’r gofod presennol ar safle Pentwyn.  Mae astudiaeth o 
ddichonoldeb felly wedi ei chychwyn, gyda golwg ar drafodaeth bellach 
gyda’r corff llywodraethu.

71. Bydd adroddiad dilynol i’r Cabinet yn sefydlu cynigion ar gyfer defnyddio 
safle Ysgol Glan Morfa o fewn yr ystâd addysgol yn y dyfodol.
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Amserlenni 

72. Os nad yw’r cynllun i ddatblygu llefydd ychwanegol ar safle Glan Morfa yn 
mynd rhagddo, bydd gofyn i’r Cyngor ddatblygu dewisiadau amgen er 
mwyn datblygu llefydd CSA uwchradd i ymgynghori arnynt yn 
ddiweddarach eleni, er mwyn sicrhau y bydd digon o lefydd i blant sydd yn 
gadael The Hollies ac ysgolion eraill Caerdydd, yn 2019 a blynyddoedd 
dilynol.  

Ysgol Greenhill

73. Mae Ysgol Greenhill yn ysgol arbennig wedi ei dynodi ar gyfer disgyblion 
ag anghenion iechyd emosiynol a llesiant 11-16 oed. Mae’r ysgol yn 
Rhiwbeina.  

74. Un o’r cynlluniau a flaenoriaethwyd a nodwyd yn yr adroddiad a 
gymeradwywyd gan y cabinet ar 14 Rhagfyr 2017, Ysgolion yr 21ain Ganrif 
- Blaenoriaethau Band B Cyngor Caerdydd’, yw adeiladu ysgol uwchradd 
newydd i ddisgyblion ag anghenion iechyd emosiynol a llesiant.  Byddai’r 
cynllun Band B yn galluogi’r Cyngor i adnewyddu’r adeiladau presennol 
gradd “D” a ddefnyddir gan Ysgol Greenhill.  Byddai’r cynnig isod yn 
annibynnol ar y cynllun Band B, er y byddai’n braenaru’r tir ar gyfer 
cyflawni un o nodau’r cynllun Band B – i gynnwys darpariaeth ar gyfer 
addysg ôl-16 mewn ysgol newydd yn y dyfodol.

75. Er mwyn ateb yr angen am leoedd ôl-16 ar gyfer iechyd emosiynol a 
llesiant cynigir 

 ymestyn ystod oed Greenhill o 11-16 i 11-19 a
 cynyddu capasiti’r ysgol i hyd at 64 o leoedd.   

Barn a fynegwyd

76. Mynegodd y Corff Llywodraethu gefnogaeth ar gyfer y cynnig ac mae’n 
croesawu’r cyfle i ddatblygu darpariaeth ôl-16 i ddisgyblion nad sydd eto 
yn barod i bontio’n llwyddiannus i goleg neu gyflogaeth.

77. Mynegodd rhai ymatebwyr bryder y byddai’r dosbarth ôl-16 ond yn agored 
i ddisgyblion Greenhill, tra mynegodd un ymatebwr bryder pe byddai’n cael 
ei agor i ddisgyblion o ysgolion eraill, y gallai hyn fod yn bontio heriol 
iddynt, er mwyn ‘ffitio i mewn’ â disgyblion oedd yno eisoes yn Greenhill.

Ymgynghoriad Disgyblion

78. Roedd disgyblion Greenhill yn teimlo y byddai’r newid yn dda i’r ysgol ac 
y byddai’n helpu disgyblion i ennill mwy o gymwysterau er mwyn cael gwell 
swyddi.  Dywedont y byddai hefyd yn eu gwneud yn hapusach.

79. Y sylwadau a roddwyd gan y disgyblion parthed y rheswm eu bod yn teimlo 
yn hapus iawn neu’n hapus ynghylch y newid oedd:

 ‘Ei bod yn dda i’r disgyblion’
 ‘Gall disgyblion ennill mwy o gymwysterau a swyddi’
 ‘Mae ei angen ar yr ysgol’
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 ‘Mae’n hyfryd, cŵl ac yn fy ngwneud i'n hapus’

80. Ni soniodd y disgyblion am unrhyw bryderon parthed y newid arfaethedig.

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

81. O dan y cynllun arfaethedig hwn, bwriad y Cyngor yw i’r dosbarth gynnig 
llefydd cyfyngedig, dim ond i ddisgyblion sydd wedi mynychu Greenhill yn 
CA4. Bydd y lleoliadau am uchafswm o flwyddyn.  Byddai hyn yn gam dros 
dro tuag at ddatblygu adran ôl-16 mwy cynhwysfawr.  Byddai Cynllun Band 
B yn sefydlu ysgol uwchradd fwy i bobl ifanc ag anghenion iechyd 
emosiynol a llesiant, a gellid ystyried cynnig llefydd i bobl ifanc nad sydd 
wedi mynychu Greenhill yng Nghyfnod Allweddol 4 fel rhan o’r cynllun 
hwnnw.   

Amserlenni 

82. Os yw’r cynllun yn mynd rhagddo, bydd y gwaith i ddatblygu adeiladau’r 
gofalwr yn mynd rhagddo yn ystod gwyliau’r haf 2018. Fodd bynnag mae’r 
cynllun yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i addysg ôl-16, 
ac efallai na fydd ar gael i ddisgyblion tan y flwyddyn academaidd 2019-
20. 

Ysgol Arbennig Meadowbank 

83. Mae Meadowbank yn ysgol arbennig wedi ei neilltuo ar gyfer hyd at 40 o 
lefydd i ddisgyblion 4-11 oed sydd ag amhariadau ieithyddol penodol.  
Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn y Gabalfa ac yn derbyn disgyblion o bob cwr 
o’r awdurdod.  Mae’r nifer ar gofrestr yr ysgol wedi lleihau dros nifer o 
flynyddoedd ac ar hyn o bryd 15 sydd yno. 

84. Er mwyn ateb y galw am lefydd ysgol arbennig cynradd i ddysgwyr ag 
anghenion dysgu cymhleth, cynigir i:

 newid dynodiad Ysgol Meadowbank o: ‘amhariadau ieithyddol 
penodol’, i: ‘anghenion iaith lleferydd a chyfathrebu ac anableddau 
dysgu cymhleth’  

Corff Llywodraethu Meadowbank 

85. Roedd y Corff llywodraethu wedi croesawu cynigion yr AALl yn gyffredinol 
am eu bod yn sicrhau argaeledd llefydd ysgol arbennig ar gyfer anghenion 
iaith, lleferydd a chyfathrebu.  Byddai lledu’r meini prawf mynediad yn 
diogelu hyfywedd ariannol yr ysgol ac yn adlewyrchu’r duedd at 
ymagweddau mwy hybrid at addysg arbennig.

86. Pwysleisiodd y Corff Llywodraethu bwysigrwydd cynnal darpariaeth ysgol 
arbennig ar gyfer anghenion iaith a lleferydd.  Mae’n hanfodol bod y 
rhieni/disgyblion presennol heb eu hanfanteisio wrth i’r meini prawf ledu. 
Croesawodd y Corff Llywodraethu'r datganiad y byddai'r ‘ysgol yn pennu’r 
ymagwedd orau i gefnogi ystod o anghenion’, gan gynnwys sut yn benodol 
i ddarparu ar gyfer y rheiny ag angen cymorth iaith a lleferydd penodol.
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87. Mae’n edifar gan y Corff Llywodraethu nad yw’r AALl wedi dewis bwrw 
ymlaen ag argymhelliad y Grŵp Cyfeirio Iaith a Lleferydd i agor  
dosbarthiadau ymyrraeth gynnar yn Meadowbank ac yn gofyn i’r cynnig 
yma gael ei ystyried.

Pennaeth Dros Dro Meadowbank 

88. Cytunodd y Pennaeth dros dro â’r pwyntiau a wnaed gan y Corff 
Llywodraethu a gwnaeth rai pwyntiau ychwanegol: 

89. Mae’r Pennaeth yn cefnogi’r polisi o gynnig llefydd i blant ag anableddau 
dysgu cymhleth a fyddai’n cael budd o arbenigedd iaith a lleferydd Ysgol 
Meadowbank. Er enghraifft, mae gan ddisgyblion sydd â syndrom Downs 
anghenion dysgu cymhleth ond maen nhw hefyd ag angen lefelau 
arbenigol o gymorth iaith a lleferydd. Gellid dweud hynny hefyd am 
ddisgyblion â nam ar y golwg neu’r clyw. . 

90. Dylid rhoi ystyriaeth ofalus i bennu pa mor gymhleth oedd anghenion 
disgyblion sy’n derbyn cynnig o le yn Meadowbank. Fe fydd cohort o 
ddisgyblion ag amhariadau iaith a lleferydd yn parhau yn yr ysgol sydd ag 
angen derbyn addysgu a chymorth penodol. Mae’n bwysig nad yw eu 
dysgu hwy yn cael ei gyfaddawdu gan ddisgyblion oriog, cythryblus sydd 
ag angen lefelau uchel o gymorth ymddygiadol am nad yw’r staff presennol 
wedi eu hyfforddi yn ddigonol i reoli ymddygiadau o’r fath.

91. Ar hyn o bryd ceir nifer o ddisgyblion wedi eu gosod ar gam mewn 
darpariaeth Ysgol Arbennig. Dylai trafodaethau cydweithredol rhwng 
gwasanaethau allgymorth, swyddogion ALl a staff ysgolion arbennig helpu 
i benderfynu a yw lleoliad er budd gorau’r plentyn.  

92. Mae Meadowbank yn gweithredu rhaglen allgymorth Blynyddoedd Cynnar 
ECLIP llwyddiannus (y cytunwn y dylid ei gynnal ac yn wir ei ehangu) a 
rhaglen bontio ysgol sy’n annog ailintegreiddio disgyblion yn ôl i’w dewis 
lleoliad cynradd pan fyddant yn barod. Does dim dwywaith y byddai hyn 
yn well i rieni/disgyblion o’i gymharu ag ailintegreiddio yn rhannol o CAA 
Allensbank i Ysgol Gynradd Allensbank ac yna’r angen am bontio pellach 
yn ôl i’w hysgol ddalgylch. Mae staff wedi eu hyfforddi yn y swydd hon gan 
Meadowbank eisoes felly gallai’r gwaith yma fynd rhagddo ar unwaith yn 
y ddau Gyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 a byddent yn cael budd o 
weithio gyda disgyblion ag anghenion amrywiol yn sgil ein trefniadau 
grwpio hyblyg. 

93. Dylai’r All ystyried manteision lleoliad daearyddol Meadowbank a’i 
agosatrwydd at Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Glan Ceubal. Mae llawer 
o gyfleodd y gellid manteisio arnynt i gefnogi cynhwysiant ac integreiddio 
rhwng disgyblion o wahanol leoliadau.

Staff Meadowbank 

94. Mae staff yr ysgol  yn llwyr gefnogol o’r gydnabyddiaeth y bydd darpariaeth 
arbenigol ar gyfer disgyblion ag amhariadau iaith a lleferydd yng 
Nghaerdydd yn parhau ond yn teimlo y byddai hyn wedi ei leoli yn well yn 
Meadowbank.  Mae hyn am resymau ariannol ac er lles y disgyblion.
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95. Ar hyn o bryd mae gan ysgolion arbennig i blant ag anghenion dysgu 
cymhleth gymorth aml-asiantaeth.  Ai dyma’r bwriad ar gyfer Meadowbank 
a sut y gellid diogelu hyn yn ariannol.

96. Mae angen i broffil Iaith a Lleferydd disgyblion presennol Meadowbank fod 
ar wahân i ddisgyblion ag anghenion cymhleth, am fod gofyn cwricwla 
gwahanol iawn arnynt a rhagwelir y bydd lefelau gweithredol gwahanol 
iawn ganddynt a lefelau cyrhaeddiad disgwyliedig gwahanol hefyd.

97. Bydd y newid yn y ddarpariaeth gobeithio yn arwain at swyddi dysgu 
newydd wrth i’r ysgol dyfu.  A fydd angen i staff ymgeisio am eu swyddi eu 
hunain?

Disgyblion Meadowbank

98. Teimlai disgyblion Meadowbank y byddai mwy o bobl yn eu dosbarth yn 
beth da ac roedd sylwadau cadarnhaol yn cynnwys:

 ‘Mwy o bobl i chwarae tu fas â nhw’
 ‘Mwy o bobl i rannu â nhw’

99. Roedd mwyafrif y disgyblion wedi eu cyffroi gan y posibilrwydd o fwy o 
ofod yn y dosbarth ac heb unrhyw bryderon am y newidiadau.  I leiafrif 
bychan fodd bynnag, roedd y syniad o fwy o bobl ac amgylchedd fwy 
prysur yn codi pryder gyda sylwadau yn cynnwys:

 ‘Bydd hi braidd yn gyfyng’
 ‘Mae stafelloedd mwy yn codi ofn arnaf’
 ‘Rwy’n poeni y bydd hi’n fwy swnllyd’

Rhieni Meadowbank

100. Mynegodd rhieni/gofalwyr gefnogaeth i’r cynigion ac roeddent yn falch o 
gael gwybod y gallai darpariaeth eu plant barhau yn Meadowbank.  
Mynegont eu pryder na ddylid cyfaddawdu ar y cymorth iaith a lleferydd 
drwy dderbyn plant ag ystod wahanol o anghenion i’r ysgol. 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

101. Mae’r Cyngor yn croesawu ymatebion cadarnhaol rhanddeiliaid ac yn 
dymuno mynegi ei ddiolch i lywodraethwyr, staff a rhieni sydd wedi 
ymgysylltu gyda’r adolygiad ar gymorth iaith a lleferydd yng Nghaerdydd, 
sydd wedi bwydo’r cynigion presennol.  Roedd cydweithio i gael 
dealltwriaeth well o farn y rhanddeiliaid yn hanfodol i ddatblygu’r cynigion 
presennol. 

102. Nododd y Cyngor yn y ddogfenn ymgynghori, y rhesymau dros beidio 
gosod dosbarth ymyrraeth gynnar mewn ysgol arbennig.  Mae’r Cyngor yn 
parhau i fod o’r farn fod y math yma o ddarpariaeth yn fwy cost effeithiol 
ac yn cynnig gwell gyd-destun i ailintegreiddio cynnar os yw wedi ei leoli 
mewn ysgol prif ffrwd.  Mae’r Cyngor hefyd yn ymwybodol o’r ymdeimlad 
cryf sy’n parhau, y mae rhan fwyaf o rieni plant ag anghenion iaith a 
lleferydd wedi ei fynegi, sy’n ffafrio llefydd prif ffrwd.   
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103. Mae’r Cyngor yn croesawu dymuniad yr ysgol i barhau i ddatblygu 
gwasanaethau allgymorth, ac i gyfrannu at hyfforddi a datblygiad 
proffesiynol ar draws y ddinas.  Bydd y Cyngor yn parhau i weithio gyda’r 
ysgol i ddatblygu’r swyddogaethau hyn ymhellach. 

104. Mae’r Cyngor yn cytuno y bydd angen rheoli’r derbyn yn ofalus er mwyn 
sicrhau cymysgedd priodol o ddisgyblion, ynghyd â chymorth a 
hyfforddiant i staff.  Mae pob derbyniad i ysgol arbennig yn amodol ar 
ymgynghoriad llawn gyda’r corff llywodraethu, er mwyn sicrhau bod yr 
ysgol yn gallu ateb anghenion y plant.  

105. Mae’r Cyngor wedi gweithio gyda’r ysgol i nodi’r addasiadau fyddai eu 
hangen i hwyluso derbyn plant ag anableddau dysgu. 

106. Nododd y Bwrdd Iechyd na fydd unrhyw adnoddau ychwanegol i ddarparu 
staff iechyd wedi eu lleoli ym Meadowbank, ond maent wedi cadarnhau y 
darperir cymorth therapiwtig i blant ag angen wedi ei asesu ar sail 
“mewngymorth’. Mae hyn yn gyson â’r ddarpariaeth iechyd yn holl ysgolion 
arbennig Caerdydd ac eithrio Tŷ Gwyn, lle mae peth staff nyrsio a therapi 
wedi eu lleoli yn yr ysgol. Eir i’r afael â chwestiwn darpariaeth iechyd hefyd 
ym mharagraffau 13-15.  

107. Mae’r Cyngor yn cytuno y gall cysylltiadau cryf rhwng ysgolion arbennig 
ac ysgolion prif ffrwd ger llaw fod o fudd i’r ddwy ysgol a bydd yn archwilio 
dewisiadau i feithrin cysylltiadau agosach â’r ysgol prif ffrwd ar y safle.  

108. Os yw cofrestr yr ysgol yn tyfu fel y disgwylir, bydd gofyn recriwtio 
athrawon ychwanegol a staff cymorth.  Bydd hyn yn ychwanegol i staff sy’n 
bodoli eisoes.  Bydd AD ar gael i gefnogi a chynghori’r corff llywodraethu 
a’r staff i reoli ac ymateb i’r newidiadau.  

Amserlenni

109. Os aiff y cynllun yn ei flaen, bydd y gwaith i addasu a gwella cyfleusterau’r 
ysgol yn mynd rhagddo yn ystod gwyliau’r haf 2018. 

110. Mae Swyddogion yn gweithio gyda’r Penaethiaid dros dro i gynllunio a rhoi 
rhaglen datblygiad proffesiynol i staff ar waith, ac i ystyried dewisiadau ar 
gyfer datblygu swyddogaeth allgymorth yr ysgol ymhellach.  Nid yw’r 
datblygiadau hyn yn amodol ar yr ymgynghoriad, a byddant o fudd i staff 
a’r ysgol boed y cynllun yn mynd rhagddo ai peidio, ac felly bydd yn mynd 
yn ei flaen yn ystod tymor yr haf 2018, ac wedi hynny fel sy’n briodol. 

Ysgol Gynradd Allensbank

111. Ysgol gynradd gymunedol yw Allensbank wedi ei lleoli yn Cathays.  Mae 
gan yr ysgol ganolfan adnoddau arbenigol (CAA) â lle wedi ei neilltuo i 16-
20 o ddisgyblion ag amhariadau ieithyddol penodol.   

112. I ateb y galw am leoedd ymyrraeth gynnar ar gyfer anghenion iaith a 
lleferydd, cynigir 
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 Dirwyn y Ganolfan Adnoddau Arbenigol yn Ysgol Allensbank i ben yn 
raddol, gan gau’r dosbarth fis Gorffennaf 2020,neu pan fydd yr holl 
ddisgyblion presennol wedi cwblhau eu lleoliad, os yn gynt na hynny.  

 Agor dosbarth ymyrraeth gynnar ag wyth lle i blant ag anghenion iaith 
a lleferydd yn Ysgol Allensbank, gan dderbyn y cohort cyntaf fis Medi 
2019.  

Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Allensbank

113. Yn gyffredinol mae’r Corff Llywodraethu yn gefnogol o’r cynigion ac yn 
cydnabod bod y model o ymyrraeth gynnar a gynigir yn un cadarn. 
Dymuna’r corff llywodraethu fodd bynnag danlinellu eu pryderon ynghylch 
y staff sydd wedi eu lleoli o fewn y CAA ar hyn o bryd ac yn dymuno gofyn 
am gymorth i staff yn ystod y broses o’r ALl a gwasanaethau megis AD.

Tîm Athro Arbenigol (cymorth iaith a lleferydd) 

114. Mynegodd y Tîm gefnogaeth mewn egwyddor i’r cynnig gan ofyn am 
eglurder parthed meini prawf derbyn a sut bydd y dosbarth yn gweithredu.  

Barn arall a fynegwyd

115. Gofynnodd ymatebwyr a oedd y meini prawf derbyn o ran y math o blant 
fyddai'n mynychu wedi ei gadarnhau mewn trafodaeth gyda’r Uwch Dîm 
Rheoli. 

116. Roedd rhai ymatebwyr yn amau os oedd wyth lle yn ddigonol parthed yr 
angen / galw.

117. Holodd ymatebwyr a fyddai mecanwaith i blant ddychwelyd i’r brif ffrwd 
unwaith i ddeilliannau gael eu cyrraedd.

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

118. Mae’r Cyngor yn croesawu'r ymatebion cadarnhaol gan y Corff 
Llywodraethu ac yn cadarnhau y bydd cymorth o safbwynt unrhyw 
oblygiadau AD i staff.  Mae’r Cyngor yn rhagdybio y bydd cyfleoedd i staff 
a ddisodlir i geisio cael eu hadleoli mewn swyddi arbenigol eraill ar draws 
y ddinas.

119. Ymgysylltodd y Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd yn y gwerthusiad 
ledled y ddinas ar y cymorth iaith a lleferydd i Ysgolion Caerdydd gan 
fynegi cefnogaeth mewn egwyddor i’r syniad o ddosbarth ymyrraeth 
gynnar, i ddarparu cymorth dwys dan derfynau amser i blant yn y Cyfnod 
Sylfaen.

120. Rhagdybir y bydd y dosbarth yn:

 Cynnig wyth lle yn y Cyfnod Sylfaen
 Yn darparu ar gyfer plant  ag anawsterau penodol, nad sy’n gwneud 

cynnydd digonol, ond sydd a rhagolygon da o ddychwelyd i’w hysgol 
leol 

 Cynnig lleoliadau am 1-3 blynedd, gan ddibynnu ar gynnydd y plentyn
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 Darparu ailintegreiddiad â chymorth i ysgol leol yn dilyn lleoliad
 Byddai’r plant wedi eu cofrestru’n ddeuol, yn Allensbank ac mewn 

ysgol leol, gyda chyfleoedd i dreulio diwrnod yr wythnos yn yr ysgol leol 
er mwyn cynnal cyfeillgarwch lleol

 Byddai gan yr ysgol leol swyddogaeth wedi ei diffinio yn eglur i gynnig 
cefnogaeth i gyfleoedd cynhwysol ac i gefnogi ailintegreiddio unwaith 
y deuai’r lleoliad yn Allensbank i ben.

121. Mae’r Cyngor wedi adolygu’r holl ddisgyblion ag anghenion iaith a 
lleferydd yng Nghaerdydd ac wedi nodi y byddai wyth lle yn ddigonol i ateb 
y galw presennol ar gyfer y math yma o ddarpariaeth.  Cedwir lefel yr 
angen a’r galw dan adolygiad a rhoddir ystyriaeth i agor dosbarthiadau 
ychwanegol yn y dyfodol pe byddai angen.

Amserlenni

122. Os yw’r cynllun yn mynd rhagddo, bydd y dosbarth CAA yn cau yn 2020, 
neu’n gynharach, gan ddibynnu pa bryd y bydd y disgyblion olaf wedi 
gadael y dosbarth.  Bydd y Cyngor yn gweithio gyda’r ysgol i sicrhau bod 
y disgyblion presennol i gyd yn derbyn cymorth addas o ansawdd uchel. 

123. Os aiff y cynllun yn ei flaen, bydd y Dosbarth Ymyrraeth Gynnar yn derbyn 
y cohort cyntaf ym mis Medi 2019. Byddai’r meini prawf derbyn, y 
cwricwlwm a’r dull gweithredu yn cael eu hystyried yn llawn i ddechrau a’u 
cytuno mewn partneriaeth gyda’r corff llywodraethu a’r gwasanaeth 
therapi, ac mewn ymgynghoriad ag ysgolion eraill.  Bydd Cytundeb 
Gweithredu yn sefydlu swyddogaethau a chyfrifoldebau, meini prawf a 
chyllid, yn cael eu cytuno rhwng y Cyngor a’r Corff Llywodraethu.  Byddai 
taflenni i rieni, ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill yn cael eu datblygu 
er mwyn sicrhau bod y wybodaeth am y dosbarth, meini prawf derbyn a’r 
dull gweithredu ar gael i’r holl randdeiliaid.

124. Os aiff y cynllun rhagddo fe fydd oblygiadau i staff y CAA yn yr ysgol.  Bydd 
AD yn cefnogi’r staff a’r corff llywodraethu i reoli’r newidiadau.  

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair 

125. Mae'r Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair yn ysgol Wirfoddol a 
Gynorthwyir sydd wedi ei lleoli yn Butetown.  Nid oes unrhyw ddarpariaeth 
arbenigol yn yr ysgol ar hyn o bryd.

126. Er mwyn ateb y galw am leoedd canolfan adnoddau arbenigol cynradd i 
ddysgwyr ag anableddau dysgu cymhleth, cynigir 

 Agor canolfan adnoddau arbenigol (CAA) yn Ysgol Gynradd yr Eglwys 
yng Nghymru y Forwyn Fair, ar gyfer hyd at 20 lle. 

Barn Corff Llywodraethu yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair

127. Mae’r Corff Llywodraethu yn gefnogol i CAA fod yn rhan o’r ddarpariaeth 
yn yr ysgol fel elfen o gynllun Band B Ysgolion y 21ain Ganrif.
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128. Mae’r Corff Llywodraethu yn nodi fel rhan o gyllido Band B, disgwylir i’r 
ysgol gael ei hailddatblygu ac mae adeilad newydd wedi ei gynllunio a’r 
ddealltwriaeth yw y bydd CAA yn ffurfio rhan o’r adeilad newydd.

129. Yn amlwg mae yna angen am lefydd ar draws y ddinas ac roedd y Corff 
Llywodraethu eisoes wedi tanlinellu’r angen am ddarpariaeth arbenigol yn 
y rhan hon o’r ddinas.  Mae profiad yn dweud bod rhai teuluoedd lleol yn 
amharod i dderbyn llefydd CAA i’w plant mewn ysgolion sydd â CAA ar 
hyn o bryd oherwydd eu lleoliad a phryder am blant yn teithio ar draws y 
ddinas.

130. Mae’r Corff llywodraethu yn cydnabod mai’r Awdurdod Lleol sydd yn 
dyrannu llefydd i ddisgyblion yn y CAA. Tra bod plant yn cael eu lleoli o 
bob cwr o’r ddinas, pa ddarpariaeth a wneir ar gyfer disgyblion sydd â 
Saesneg fel Iaith Ychwanegol ar ben eu hanghenion penodol.  

131. Mae’r Corff Llywodraethu yn cydnabod y byddai cymorth yn dod gan yr 
Awdurdod Lleol i sefydlu’r CAA, gan gynnwys recriwtio staff o ansawdd 
uchel.  Cydnabyddir hefyd y budd y gallai CAA ei gynnig i’r ysgol brif ffrwd 
yn ogystal.

Barn arall a fynegwyd

132. Nododd ymatebydd na fu erioed ddarpariaeth arbenigol yn Ysgol Gynradd 
yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair felly bod yr ysgol yn ddiffygiol o ran 
yr ethos ddaw gyda phrofiad o gynnal CAA.

133. Holodd ymatebydd os oedd 20 lle yn ddigonol o ystyried yr angen/galw 
presennol

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

134. Mae’r Cyngor yn cydnabod pe digwyddai i’r corff llywodraethu fwrw ymlaen 
â’r cynllun, byddai’n rhaid cynnwys lle i’r CAA yn y cynllun Band B ar gyfer 
adeilad newydd i’r ysgol.  Byddai dyddiad agor y CAA felly yn ddibynnol ar 
gwblhau cynllun Band B yn llwyddiannus, a’r amser i’r ysgol drosglwyddo 
i’r adeilad newydd. 

135. Byddai’r gefnogaeth i ddisgyblion CAA y mae’r Saesneg yn Iaith 
Ychwanegol iddynt yn amodol ar yr hyn oedd mewn grym ar y pryd. Mae’r 
Cyngor yn cadarnhau y byddai disgyblion CAA yn cael eu cynnwys wrth 
ystyried unrhyw gymorth neu gyllid fel y bo’n briodol. 

136. Mae’r Cyngor yn hyderus bod profiad sylweddol gan yr ysgol o gefnogi 
disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol cymhleth, ynghyd ag ethos 
cynhwysol cref.  Mae nifer o deuluoedd y cynigiwyd llefydd CAA iddynt 
neu lefydd mewn ysgol arbennig wedi bod yn amharod i’w plentyn fynd y 
tu hwnt i’r ardal leol i gael eu haddysg ac wedi dewis cadw eu plant yn y 
Forwyn Fair.  Mae’r ysgol wedi darparu cymorth gwych i’r disgyblion hyn, 
ac wedi meithrin arbenigedd sylweddol ac wedi datblygu partneriaethau 
priodol gydag iechyd a gwasanaethau cynhwysol.   
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137. Caiff y galw am lefydd CAA ei ystyried ar lefel y ddinas, nid ar y lefel leol.  
Mae’r Cyngor yn rhagdybio na fydd angen llefydd CAA ychwanegol ar 
draws y ddinas dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.  Bydd cynlluniau 
pellach yn cael eu dwyn ger bron i’w hystyried yn hydref 2018, a nod y 
Cyngor fydd sicrhau y ceir dosbarthiad daearyddol da o ddosbarthiadau, 
fel y gall disgyblion, cyn belled ag y bo modd, fynychu CAA yn eu hardal 
leol. 

Amserlenni

138. Os aiff y cynllun yn ei flaen, ni fyddai’r CAA yn agor hyd nes bod cynllun 
Band B wedi darparu’r adeiladau angenrheidiol a’r ysgol wedi trosglwyddo 
i’r adeilad newydd.

139. Bydd swyddogion yn gweithio gyda’r ysgol i gynnig hyfforddiant a chodi 
ymwybyddiaeth ac i gefnogi staff priodol cymwys a phrofiadol i’r CAA.  
Bydd Cytundeb Gweithredu yn sefydlu’r swyddogaethau a’r cyfrifoldebau 
perthnasol, trefniadau cyllido a meini prawf yn cael ei gytuno rhwng y Corff 
Llywodraethu a’r Cyngor. 

Ysgol Pwll Coch

140. Ysgol gynradd gymunedol yn Nhreganna yw Ysgol Pwll Coch.  Does dim 
darpariaeth arbenigol yn yr ysgol ar hyn o bryd

141. Er mwyn ateb y galw am lefydd CAA ar gyfer plant ag anableddau dysgu 
cymhleth a chyflyrau ar y sbectrwm awtistig yn y sector Cymraeg, cynigir: 

 agor canolfan adnoddau arbenigol yn Ysgol Pwll Coch yn cynnig hyd 
at 10 lle i ddechrau, ond gyda modd cynyddu i 20 yn y dyfodol, wrth i’r 
galw gynyddu.  

Corff Llywodraethu Ysgol Gymraeg Pwll Coch

142. Mae’r Corff llywodraethu yn llwyr gytuno bod angen mwy o Unedau 
Anghenion Arbennig (UAA) yn y sector cynradd Cymraeg yng 
Nghaerdydd. Mae hefyd yn cytuno y byddai’n well cael darpariaeth o’r fath 
yng nghlwstwr Ysgol Glantaf ac yn nodi mantais cael arbenigedd staff CAA 
fel rhan o gymuned yr ysgol.

143. Mae’r Corff Llywodraethu yn cefnogi’r cynnig i gael CAA ar gyfer hyd at 20 
disgybl ag anghenion dysgu cymhleth a chyflyrau ar y sbectrwm awtistig.  

144. Noda’r Corff Llywodraethu na fyddai’r CAA yn derbyn mwy na deg disgybl 
yn y lle cyntaf ac fe groesawa’r ffaith y byddai’r Awdurdod Lleol yn 
ymgynghori ar unrhyw gynlluniau i gynyddu’r niferoedd yn uwch na’r nifer 
cychwynnol o ddeg disgybl.

145. Mae’r Corff Llywodraethu yn gwahodd yr ALl i nodi y bydd yr ysgol ond yn 
gallu cynnig gofod ar gyfer y CAA drwy osod dau o’i ddosbarthiadau 
presennol mewn dosbarthiadau dros dro. Er bod y rhain o ansawdd uchel, 
maent yn annhebygol o bara cyn hired â gweddill adeiladau’r ysgol.
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146. Mae’r Corff Llywodraethu yn croesawu'r sicrwydd a roddwyd gan 
swyddogion yr ALl y bydd y CAA yn gost niwtral i’r ysgol o safbwynt refeniw 
ac y caiff hyn ei gadarnhau yn ysgrifenedig. Mae hefyd yn nodi 
pwysigrwydd y Rhaglen waith Addasu Ysgolion ar gyfer gwariant cyfalaf 
ac yn croesawu’r ffaith y bydd peth gwaith adnewyddu yn cael ei wneud 
er mwyn cynnig cyfleusterau addas i’r CAA newydd. 

147. Mae’r Corff Llywodraethu yn pryderu am effaith bosib sefydlu Ysgol 
Hamadryad ar yr ysgol ac yn credu bod diffyg dalgylch clir a phriodol yn 
debygol o gael effaith wirioneddol ar niferoedd derbyn yr ysgol ac yn sgil 
hynny ei chyllideb. Mae’n pryderu am effaith posib y CAA os bydd gofyn 
i’r ysgol wynebu lleihad yn ei chyllideb, ac mae’n galw ar yr ALl i adolygu’r 
dalgylchoedd cyn gynted ag y bo modd.

148. Noda’r CLl y bydd y CAA yn gwasanaethu ardal sydd lawer iawn yn fwy 
na dalgylch presennol Ysgol Gymraeg Pwll Coch. Byddai felly yn fanteisiol 
i’r CAA ac i’r ysgol yn gyffredinol pe gosodid arwyddion ar Heol Lecwydd i 
gyfeirio tuag at yr ysgol.

Disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Pwll Coch 

149. Roedd disgyblion Blwyddyn 6 yn cefnogi’r cais ond rydym am sicrhau bod 
digon o adnoddau ar gyfer y dosbarth. 

150. Y disgyblion:

 Yn hoffi’r ffaith y bydd y disgyblion yn rhan o’r dosbarthiadau cofrestru 
ac yn cael gwersi arbenigol ar wahân 

 Yn credu y bydd yn braf i’r disgyblion hyn fod yng nghwmni eraill â’r un 
anghenion a hwy fel y gallant uniaethu â nhw 

 Yn credu y bydd hyn yn gyfle da i’r disgyblion gwrdd â ffrindiau newydd 
 Yn croesawu disgyblion o ysgolion eraill 
 Yn edrych ymlaen at weithio gyda’r disgyblion i wneud gwersi fel 

Dylunio a Thechnoleg, tripiau, cofrestru, gwasanaethau ayb 
 Yn credu y dylai’r ganolfan fod yng nghanol yr ysgol.  Ni fyddai plentyn 

ym Mlwyddyn 6 am gael ei addysgu yn yr ysgol isaf.  Rydym yn credu’n 
gryf na ddylai dosbarth arbenigol fod yn y caban, fel ein bod ni’n 
gynhwysol.  Nid ydym yn dymuno i’r plant deimlo yn wahanol. 

 Yn credu y dylai’r plant fwyta yn y neuadd a mynd allan i chwarae gyda 
gweddill yr ysgol. 

 Yn credu y bydd y staff arbenigol yn gallu trin y disgyblion yn effeithiol 
 Wedi eu cyffroi ynghylch y syniad o gael ystafell ddosbarth arbenigol 

ac yn dymuno cael y cyfle i ymweld a gweithio gyda’r disgyblion yn y 
dosbarth. 

Barn arall a fynegwyd 

151. Bydd cyflwyno canolfan ychwanegol o fewn YPC yn ychwanegiad hynod 
gadarnhaol.  Cadarnhaol i athrawon, rhieni a disgyblion o bob gallu sy’n 
dymuno dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ond eto sydd angen cymorth 
ychwanegol.  Mae’r ymagwedd fwy cynhwysol hwn yn cefnogi’r safonau a 
nodwyd ym Mesur y Gymraeg a deddfwriaeth ehangach, gan gynnwys y 
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Ddeddf Plant sy’n cefnogi cael plant i aros a chyrchu gwasanaethau i ateb 
eu hanghenion gyda’r lefel mwyaf priodol o gymorth i’w galluogi nhw i 
wneud hynny.

152. Rhaid cael ymwybyddiaeth uwch ymhlith athrawon o fewn Ysgol Pwll Coch 
o anghenion dysgu ychwanegol fel nad yw’r swyddogaeth yma yn syrthio’n 
unig ar ysgwyddau’r Cydlynydd ADY.   Bydd  y cynnydd hwn yn yr 
hyfforddiant a'r ddealltwriaeth yn cefnogi ethos mwy cynhwysol yn yr ysgol 
fel na fydd yna ddiwylliant “nhw a ni” o safbwynt y plant a fydd yn cyrchu’r 
ganolfan adnoddau.

153. Pryder a fydd adnoddau digonol yn cael eu dyrannu i gynnig amgylchedd 
dysgu addas i’r holl ddisgyblion yn yr ysgol a safon uchel o gyfleusterau 
ar gael i ateb anghenion plant ag anghenion penodol.  Bydd angen darparu 
lefel staffio priodol er mwyn sicrhau bod cymarebau addas o athrawon i 
blant.

154. Mae’r sefyllfa barcio yn wael.  A oes modd edrych ar hyn parthed cynnig 
dewisiadau parcio ychwanegol?

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

155. Mae’r Cyngor yn croesawu'r ymateb cadarnhaol gan y Corff Llywodraethu.  

156. Mae Canolfannau Adnoddau Arbenigol wedi eu hariannu yn llawn  gan y 
Cyngor, fel cydnabyddiaeth mai adnodd i’r ddinas gyfan yw hon ac na 
ddylai gael effaith negyddol ar adnoddau’r brif ysgol.  

157. Byddai swyddogion yn gweithio gyda’r ysgol i gynnig hyfforddiant a chodi 
ymwybyddiaeth i staff yr ysgol, a gallant hefyd gyfrannu at sesiynau 
gwybodaeth i rieni a phartneriaid eraill fel sy’n briodol, er mwyn sicrhau 
bod holl gymuned yr ysgol yn derbyn cefnogaeth i groesawu a chefnogi’r 
disgyblion CAA a’r staff i’r ysgol. 

158. Mae’r Cyngor wedi gweithio gyda’r ysgol i nodi ystafelloedd dosbarth 
addas a gofod i’r CAA ac i gytuno ar gynllun i ailwampio.  

159. Mae mater dalgylch yn fater ymgynghoriad ar wahân, ond mae’r Cyngor 
yn cydnabod y pwynt a wnaed gan y Corff Llywodraethu. 

160. Mae asesiad trafnidiaeth lawn wedi ei gwblhau ac fe gaiff unrhyw 
argymhellion eu hystyried er mwyn gweithredu arnynt. 

Amserlenni

161. Os aiff y cynllun yn ei flaen caiff y gwaith i ailwampio’r dosbarthiadau ei 
gwblhau yn ystod gwyliau’r haf 2018.  

162. Byddai’r CAA yn agor fis Ionawr 2019, a bydd angen amser ar y corff 
llywodraethu i hysbysebu a phenodi i’r swyddi arbenigol. 

163. Bydd Cytundeb Gweithredu yn sefydlu swyddi a chyfrifoldebau perthnasol, 
gan gynnwys cyllido a meini prawf yn cael eu cytuno rhwng y Cyngor a’r 
corff llywodraethu. 
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Ysgol Glantaf

164. Ysgol uwchradd gymunedol yn Llandaf (Ystum Taf) yw Ysgol Glantaf.  
Mae gan yr ysgol ganolfan adnoddau arbenigol wedi ei neilltuo ar gyfer 
anableddau dysgu cymhleth a chyflyrau ar y sbectrwm awtistig.   

165. Er mwyn ateb y galw am lefydd CAA uwchradd ar gyfer disgyblion ag 
anableddau dysgu cymhleth a chyflyrau ar y sbectrwm awtistig yn y sector 
Cymraeg, cynigir:

 cynyddu nifer y lleoedd dynodedig yn CAA Ysgol Glantaf i hyd at 30 o 
leoedd

 ehangu a gwella ar leoliad presennol y CAA  

Barn a fynegwyd

166. Mae’r CAA yn Ysgol Glantaf yn ganolfan lwyddiannus i ddisgyblion ag 
anawsterau dysgu cymhleth sydd yn wirioneddol gael eu cynnwys ym 
mywyd yr ysgol gyfan. Mae’r gofod presennol fodd bynnag ar gyfer y 
dysgwyr hyn yn gyfyngedig a bydd gofyn am fuddsoddiad sylweddol a 
helaeth i ateb yr anghenion unigol a’r heriau amrywiol a gaiff eu profi gan 
nifer llawer mwy o ddisgyblion ag anghenion amrywiol.

167. Mae’n hanfodol bod y cyllid yn briodol i sicrhau y bydd yr addasiadau 
angen rheidiol yn galluogi Staff i gynnal eu gofal a’u haddysgu ardderchog 
ar ein plant sydd ag ADY trwy’r Gymraeg.

168. Dylid cwblhau cynllunio ariannol amserol a manwl a’i gytuno gyda’r ysgol 
a’r corff llywodraethu o ran gofod dysgu priodol, ystafelloedd arbenigol a 
recriwtio staff a hyfforddiant. Dylai bod eglurder ynghylch unrhyw newid 
na/neu ychwanegiad i CAA Ysgol Glantaf gyda staff priodol wedi eu 
cadarnhau, hyfforddiant parhaus ac adnoddau i ateb anghenion unigol ac 
amrywiol y disgyblion ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig.

Ymgynghoriad Disgyblion

169. Roedd disgyblion yn gadarnhaol ynghylch y posibilrwydd o gynyddu 
niferoedd y disgyblion yn y CAA gan ddweud y byddai hyn yn golygu gallu 
gwneud ‘ffrindiau newydd’ a ‘mwy o bobl i chwarae a nhw.’  Roedd yna 
bryderon fodd bynnag y gallai cynnydd yn y niferoedd arwain at orlenwi.

170. Roedd y posibilrwydd o gael mwy o le yn cael ei weld fel peth cadarnhaol 
a disgyblion yn gobeithio y byddai hyn yn eu galluogi nhw i ‘symud o 
gwmpas yn fwy rhydd’ ac i beidio teimlo mor ‘glawstroffobaidd’.

171. Ar ben hynny roedd disgyblion yn gobeithio am fwy o adnoddau ac yn 
benodol mwy o gyfrifiaduron i alluogi mwy i’w defnyddio. Yn gyffredinol 
mynegodd y disgyblion lefel uchel o gefnogaeth i’r cynlluniau i gael gofod 
mwy a mwy o ddisgyblion.



Page 23 of 32

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

172. Croesawa’r Cyngor yr ymatebion cadarnhaol i’r cynnig i gynyddu’r 
ddarpariaeth Gymraeg. 

173. Mae’r Cyngor yn cydnabod nad yw cynllun i ehangu’r gofod CAA wedi ei 
gytuno eto gyda’r ysgol ac y bydd gofyn sicrhau lle addas er mwyn i’r 
disgyblion ychwanegol gael eu derbyn yn y blynyddoedd i ddod.  

174. Bydd y cyllid ar gyfer llefydd CAA yn adlewyrchu’r twf mewn niferoedd, a 
bydd yn adlewyrchu oblygiadau adnoddau ychwanegol megis adnoddau 
TG. 

175. Bydd y swyddogion yn gweithio gyda’r ysgol i sicrhau fod staff yn gallu 
ehangu eu sgiliau ymhellach i ateb anghenion yr holl ddisgyblion a gaiff eu 
derbyn i’r ganolfan.

Amserlenni

176. Os yw’r cynllun yn mynd rhagddo, bydd y gwaith i wella’r gofod yn digwydd 
yn ystod gwyliau’r haf 2018. Efallai y bydd rhaid gwneud y gwaith i ehangu 
yn raddol, gyda gwaith pellach i ddigwydd yn ystod gwyliau’r haf 2019.  

177. Mae disgwyl i’r niferoedd yn y ganolfan gynyddu 3-4 lle yn ystod 2018, 
gyda chynnydd o 2-4 lle arall bob blwyddyn wedi hynny.  Bydd y twf at 30 
o lefydd felly yn un graddol.  

178. Bydd y Cytundeb Gweithredol yn sefydlu swyddogaethau a 
chyfrifoldebau'r Cyngor a’r corff llywodraethu yn cael ei adolygu a’i 
ddiweddaru i adlewyrchu’r newidiadau. 

Ymatebion Eraill i’r cynlluniau a gynigiwyd

Adnoddau Ychwanegol 

179. Os yw’r ddarpariaeth ddosbarth i gael ei ehangu, pa adnoddau y mae’r 
AALl yn eu rhyddhau i’r ysgolion hyn i gynnig clybiau ar ôl ysgol, 
darpariaeth yn ystod gwyliau a gweithgareddau cymunedol i’r plant hynny 
na all gyrchu cyfleusterau cymunedol. 

180. Pa effaith ar yr adnoddau presennol fydd yna gyda’r cynnydd yn y 
dosbarthiadau/niferoedd yn cyrchu darpariaeth. e.e. Lle yn neuaddau 
ysgolion, mynediad at rannau arbenigol o’r ysgol. A fydd y mannau 
arbenigol yma yn cael eu cynyddu yn unol â’r cynnydd yn y llefydd i 
ddisgyblion?

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

181. Mae disgyblion CAA wedi eu cofrestru fel disgyblion llawn yn yr ysgol ac 
yn gallu cyrchu’r un ddarpariaeth ar ôl ysgol a gwyliau â disgyblion eraill.   
Mae nifer y disgyblion gaiff eu derbyn i CAA yn fach a phrin fydd yr effaith 
ar ofod arall yn yr ysgol.  Mae’r awdurdod lleol wedi ystyried hyn wrth 
gyflwyno’r cynigion, ac nid oes pryderon wedi eu mynegi gan y cyrff 
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llywodraethu, parthed effaith negyddol ar ofod mewn neuadd neu y tu 
allan.

Canolfan Ieuenctid Trelái 

182. Dylid ail agor Canolfan Ieuenctid Trelái fel canolfan ieuenctid. Mae angen 
i ni amddiffyn pob plentyn a pherson ifanc. Arferai Trelái gael grŵp 
ffantastig ar gyfer plant AAY yn caniatáu iddynt fod yn ‘normal’ yn ystod 
oriau cymdeithasol ac mae angen hynny hefyd. Mae angen canolfan 
ieuenctid ar blant eraill yn yr ardal hefyd, os na wnawn ni rywbeth nawr 
bydd y genhedlaeth iau hon yn gwaethygu.

183. A fydd Canolfan Ieuenctid Trelái yn parhau i fod ar agor i ieuenctid a 
gwasanaethau eraill os caiff dosbarthiadau eu rhoi ar y safle.  

184. Gellid gwneud gwell ddefnydd ar Ganolfan Ieuenctid/Ysgubor Trelái er 
mwyn helpu'r holl ysgolion yn yr ardal honno e.e. canolfannau ymyrraeth 
gynnar/llesiant i wahanol oedrannau, ardal ganolog i wasanaethau yn yr 
ysgolion eu rhannu.  

185. Agwedd byr-olwg yw ymgorffori Ysgubor Trelái yn ffederasiwn yr ysgolion 
arbennig pan fo ysgolion cynradd prif ffrwd yn ymrafael gydag anghenion 
disgyblion sydd yn galw am gefnogaeth arbenigol i’r un graddau, gydag 
ysgolion cynradd yn gorfod ymdopi â dosbarthiadau o 30.

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

186. Mae’r Cyngor yn cefnogi’r cysyniad o gyfleoedd cymdeithasol ‘cymysg’ i 
bobl ifanc ag anableddau a/neu anghenion dysgu ychwanegol, i 
gymdeithasu a mwynhau cyfleusterau hamdden a rhai nad sy’n anabl, 
pobl ifanc nad sydd ag ADY, i wella darpariaeth a chyfleoedd cynhwysol 
i’r ddwy garfan.   

187. Os aiff y cynllun yn ei flaen y bwriad yw y bydd yr adeilad yn parhau i fod 
ar gael i’w ddefnyddio y tu allan i oriau’r ysgol, ac y byddai’r potensial ar 
gyfer defnydd cymunedol wedi ei warantu i’r dyfodol.  Mae’r Cyngor wedi 
ystyried y bydd yr Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd 
newydd a fydd wedi ei chwblhau yn 2019, hefyd yn cynnig ystod o 
gyfleusterau chwaraeon hygyrch i’r gymuned leol. 

188. Ni fyddai’r Ysgubor/Canolfan ieuenctid yn safle priodol i ddatblygu 
dosbarthiadau ymyrraeth gynnar/llesiant i blant o oed cynradd.  Mae 
angen i’r dosbarthiadau hyn fod ar safleoedd cynradd prif ffrwd, gyda 
Phennaeth cynradd yn eu goruchwylio, am resymau diogelu a hefyd i 
alluogi ailintegreiddio buan i’r brif ffrwd ar gyfer y disgyblion hyn.  Bydd y 
Cyngor yn parhau i weithio gydag ysgolion cynradd lleol i nodi safleoedd 
addas i CAA a darpariaeth llesiant ychwanegol yn yr ardal leol, gyda golwg 
ar ddwyn cynlluniau pellach ger bron i ymgynghori arnynt yn y dyfodol. 

Darpariaeth i ferched

189. Nid yw’r cynigion yn mynd i’r afael â’r angen am fwy o gymorth llesiant i 
ferched ar y lefel uwchradd.
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Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

190. Mae ystod o ddarpariaeth llesiant i ferched ar gael ar hyn o bryd yn Ysgol 
Bryn y Deryn (yr Uned Cyfeirio Disgyblion) ac yn y dosbarthiadau llesiant 
drysau troell sydd wedi eu lleoli yn Ysgol Uwchradd Cantonian.  Bydd y 
cynllun Band B ar gyfer darpariaeth uwchradd newydd yn mynd i’r afael 
ymhellach â’r angen i ddarparu ar gyfer merched. 

Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

191. Beth am safle newydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd? 
Pam nad oes unrhyw ddarpariaeth CAA yn hwn gan fod cymaint o blant 
yn gadael yr ystâd fawr hon i gael cymorth arbenigol.

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

192. Mae’r safle newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin 
Caerdydd yn cynnwys gofod sylweddol a chyfleusterau ar gyfer 
darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol, gan gydnabod anghenion y 
boblogaeth leol.  Bydd y Cyngor yn parhau i archwilio potensial gyda’r 
ysgol ac ysgolion uwchradd eraill i ddatblygu’r ddarpariaeth CAA 
ymhellach lle bo’n briodol. 

Darpariaeth prif ffrwd yn ysgol Pwll Coch ac Ysgol Glantaf 

193. Pryder am y ddarpariaeth i’r ysgol brif ffrwd ac amheuaeth mai’r bwriad yn 
y pen draw yw i droi’r ysgolion prif ffrwd yn ganolfannau Anghenion Dysgu 
Ychwanegol llawn. Y canlyniad wedyn yw y bydd disgyblion eraill dan 
anfantais. Yr ail brif bryder yw pam fod yr ysgolion rhain wedi eu targedu.

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

194. Does dim cynlluniau i droi unrhyw ysgol prif frwd yn ganolfannau sy’n 
canolbwyntio yn llwyr ar Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Gwerth CAA yw 
ei fod yn galluogi nifer bychan o blant gydag anghenion ychwanegol 
cymhleth i gael eu haddysgu ochr yn ochr â’u cyfoedion prif ffrwd.  Mae 
gan Ysgol Glantaf CAA hynod lwyddiannus eisoes ac mae’r galw am 
lefydd yn cynyddu: dyma paham y cynigiwyd cynyddu’r niferoedd. 
Cynigiwyd agor CAA yn Ysgol Pwll Coch am y rhesymau canlynol: mae’n 
ysgol gynhwysol ag iddi ddarpariaeth ADY dda, sy’n sicrhau deilliannau 
da i ddisgyblion ag anghenion cymhleth; mae gofod gan yr ysgol i dderbyn 
dosbarth CAA; mae’r ysgol yng nghlwstwr pontio Ysgol Glantaf, a fydd yn 
ei gwneud yn haws i blant bontio o’r safle cynradd i’r ganolfan uwchradd 
wrth gynnal cyfeillgarwch â’u cyfoedion prif ffrwd. 

Cynigion yn gyffredinol 

195. Cynigion gwych. Mae'n rhaid i ni gynnig cymorth i’n holl bobl ifanc waeth 
beth yw eu galluoedd neu anableddau; addysg gefnogol hygyrch yn yr 
amgylcheddau iawn.

196. Hapus bod yna ddatblygiad parthed darpariaeth a datblygiad llefydd 
Cymraeg sydd â mawr eu hangen.
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197. Does dim cyfleuster i’w weld yng ngogledd Caerdydd i’r oed ysgol cynradd 
Cymraeg.

198. Mae Ysgol Gynradd Howardian yn dal i gael ei adeiladu, ond does dim 
darpariaeth arbennig yn ei le i gael canolfan adnoddau.  Pam fod ysgolion 
eraill yn cael eu hehangu pan allai ysgol newydd gael y cyfleusterau hyn?

199. Mae ardal Trelái a Chaerau angen dosbarthiadau ymyrraeth gynnar 
arbenigol sydd yn therapiwtig a hynny ar gyfer gwahanol oedrannau.

200. Fel bod cyllidebau yn caniatáu, gwneud y mwyaf o lefydd darpariaeth 
llesiant emosiynol i reoli’r ôl-gronni ac i gefnogi ysgolion yn enwedig mewn 
ardaloedd economaidd-gymdeithasol isel fel Trelái lle rydym yn ceisio 
gwneud ein gorau i gefnogi disgyblion o ddydd i ddydd.

201. Nid oes unrhyw sylw yn unman am gefnogaeth i ddisgyblion ag anghenion 
ymddygiadol ychwanegol. Does dim digon o lefydd ar gyfer ymyriadau 
drysau troi sy’n cael effaith negyddol ar eraill yr amherir ar eu dysgu yn 
rheolaidd.

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

202. Mae’r cyngor yn croesawu’r ymatebion cadarnhaol ac yn cydnabod nad 
yw’r wyth cynnig yn cwmpasu yr holl flaenoriaethau i ddatblygu 
darpariaeth arbenigol ychwanegol.  Mae’r Cyngor yn datblygu cynigion 
pellach gyda golwg ar ymgynghori ar gynlluniau ychwanegol yn hydref 
2018. 

203. Mae’r wyth cynllun yn cynnwys un cynnig i gynyddu darpariaeth i 
ddisgyblion ag ‘anghenion ymddygiad’ neu anghenion iechyd emosiynol a 
llesiant drwy sefydlu rhai llefydd ôl-16 yn Greenhill.  

Crynodeb

204. Mae’r cyngor wedi ymrwymo i addysg gynhwysol a gwella capasiti i ateb 
pob angen i sicrhau pob plentyn yn briodol a bod cefnogaeth amlwg i’r 
cynigion i gynyddu darpariaeth ADY yn gyffredinol.

205. Cydnabyddir y pryderon yn ymwneud a’r cynnig i estyn ystod oed The 
Hollies a rhoddir ystyriaeth bellach i ddewisiadau amgen ar gyfer datblygu 
llefydd Cyflwr Sbectrwm Awtistig uwchradd er mwyn ymgynghori arnynt yn 
ddiweddarach eleni.

206. Bydd pryderon ynghylch y ddarpariaeth iechyd yn cael eu codi trwy’r 
sianelau priodol.

207. Wrth ddwyn y cynigion yma yn eu blaen bydd y Cyngor yn parhau i weithio 
gydag ysgolion i sicrhau fod llety ac adnoddau addas digonol ar gael.

208. Mae’r cynlluniau yn cynrychioli set gyntaf o gynigion i ail-siapio’r 
ddarpariaeth ledled Caerdydd a chydnabyddir y bydd angen gwaith 
pellach, gan gynnwys darpariaeth yn y Gymraeg, yn y cyfnod uwchradd 
ac ar gyfer merched ag anghenion iechyd emosiynol a llesiant ac mae 
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gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ddatblygu ystod darpariaeth ADY 
ymhellach.

Buddion Addysgol
 
209. Bydd y cynlluniau yn cynnig y buddion addysgol canlynol:

 Mynd i’r afael ag anghenion digonolrwydd ADY a ragwelir ar gyfer 
2018-21, gan sicrhau y gall plant a phobl ifanc gyrchu addysg o safon 
uchel yn ysgolion arbennig Caerdydd neu mewn Canolfannau 
Adnoddau Arbenigol, yn y sectorau Cymraeg a Saesneg. 

 Bydd datblygu Canolfan Ieuenctid Trelái yn cynnig cyfleusterau 
chwaraeon ychwanegol i’w defnyddio ar draws Campws Dysgu 
Ffederasiwn y Gorllewin, mynediad i’r gymuned ei ddefnyddio, a 
chyfleoedd i ddatblygu cydweithrediad aml-asiantaeth ar y safle 
ymhellach, gan gynnwys darparu gwasanaethau allgymorth, fydd o 
fudd i ddysgwyr ADY 0-25 oed. 

 Dyfodol cynaliadwy i ysgol Meadowbank, gan sicrhau bod plant sydd 
ag anghenion iaith a lleferydd neu anableddau dysgu cymhleth yn gallu 
parhau i fanteisio ar arbenigedd a chyfleusterau’r ysgol. 

 Gwell gyfleoedd ôl-16 i bobl ifanc sydd  ag anghenion iechyd emosiynol 
a llesiant dwys.  

 Bydd agor CAA newydd yn ardal De Canolog Caerdydd yn gwella 
mynediad at ddarpariaeth arbenigol i blant yr ardal, gan leihau'r angen 
am gludiant AAA.

 Mwy o gapasiti ar gyfer ymyrraeth gynnar i gefnogi plant sydd ag 
anghenion iaith a lleferydd.  

Effaith y cynnig ar y Gymraeg

210. Mae’r cynigion i sefydlu darpariaeth CAA yn Ysgol Pwll Coch ac i ehangu’r 
ddarpariaeth CAA yn Ysgol Glantaf yn ymateb i alw am ddarpariaeth 
Gymraeg i’r rhai sydd ag anableddau dysgu cymhleth a chyflyrau ar y 
sbectrwm awtistig ar lefel cynradd ac uwchradd.

211. Mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr, RCT, 
Merthyr a Bro Morgannwg, mae archwiliad rhanbarthol o ddarpariaeth 
ADY yn cael ei gynnal i nodi cyfleoedd ar gyfer datrysiadau rhanbarthol ac 
i rannu arfer gorau. Ar draws y pum awdurdod, mae niferoedd y disgyblion 
ADY yn sylweddol is nag yn y sector Saesneg.  Bydd yr archwiliad yn 
ystyried y rhesymau dros hyn ac yn ceisio barn gan rieni ac ysgolion.  

212. Rhagwelir y bydd cynlluniau pellach i ddatblygu darpariaeth yn y Gymraeg 
yn cael eu datblygu dan y Cynllun Datblygu ADY, a’i gyflwyno i’r Cabinet 
i’w ystyried. 

Ymgynghoriad Aelod Lleol

213. Ymgynghorwyd ag Aelodau lleol fel rhan o’r ymgynghoriad
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Rheswm dros yr Argymhellion

214. I wella deilliannau i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol, drwy ehangu nifer y llefydd mewn ysgolion arbennig a CAA 
sydd ar gael yn y ddinas.  

215. Mae’r cynlluniau arfaethedig yn ffurfio rhan o’r Strategaeth ADY ehangach, 
i wella cymorth a darpariaeth mewn pob ysgol a lleoliad, gan gynnwys 
ymrwymiad i ddatblygu ymhellach natur gynhwysol ein hysgolion prif ffrwd.  

Goblygiadau Ariannol

216. Mae’r adroddiad hwn yn argymell bod nifer o gynigion ar gyfer darpariaeth 
CAA newydd ac ehangach, a chynyddu’r ddarpariaeth ysgolion arbennig, 
yn cael eu gyrru ymlaen. Bydd gofyn i’r holl gostau sy’n codi o’r cynigion 
hyn i gael eu cyllido unai o fewn cyllidebau presennol neu unrhyw 
ddyraniad cyllidebol a gaiff ei gymeradwyo fel rhan o brosesau gosod 
cyllidebau’r Cyngor yn y dyfodol. 

217. O safbwynt gwariant cyfalaf, bydd costau yn codi parthed addasu 
adeiladau sy’n bod eisoes ac adeiladau newydd lle bo angen hynny. Bydd 
gofyn i’r costau hyn ddod o fewn Rhaglen Gyfalaf y Cyngor, fel y 
cymeradwywyd gan y Cyngor ar 22 Chwefror 2018, ac unrhyw gyllid grant 
allanol a ddaw ar gael yn ystod y cyfnod y bydd y cynlluniau hyn yn cael 
eu rhoi ar waith. Yn ychwanegol i’r papur Strategaeth ADY a 
gymeradwywyd gan y Cabinet yn Ionawr 2018, roedd y Rhaglen Gyfalaf 
pum mlynedd yn cynnwys dyraniadau adnewyddu asedau ac addasrwydd 
ychwanegol oedd yn dod i £25 miliwn. Y dyraniadau hyn fydd prif 
ffynhonnell y cyllid ar gyfer y cynigion hyn, fodd bynnag fe fyddant hefyd 
yn ariannu rhaglen adnewyddu asedau cyffredinol gwell ac, o ganlyniad, 
bydd gofyn sicrhau bod y defnydd ar adnoddau a fwriedir yn adlewyrchu'r 
ddwy flaenoriaeth yn briodol.

218. O safbwynt gwariant refeniw, bydd costau yn codi parthed costau rhedeg 
gweithredol pob math o ddarpariaeth. Ysgwyddir y costau hyn gan yr 
ysgolion a fydd yn cynnal y ddarpariaeth ac, felly, darperir cyllid fel rhan o 
gyllideb gyffredinol yr ysgol a’i ddosbarth i’r ysgolion perthnasol at sail y 
costau arfaethedig. Bydd gofyn adolygu proffil yr ariannu ar sail barhaus 
a’i ystyried fel rhan o broses gosod cyllideb yn flynyddol gan y Cyngor. 
Bydd gofyn rhoi ystyriaeth bellach parthed costau trafnidiaeth ychwanegol 
a fydd yn codi ac unrhyw gostau yn ymwneud â chau’r ddarpariaeth 
bresennol.

Oblygiadau Cyfreithiol
 
219. Dan Ddeddf Addysg 1996, mae gan y Cyngor rwymedigaeth statudol 

gyffredinol i hyrwyddo safonau uwch mewn addysg ac i ystyried dewis 
rhieni sy’n cynnwys dewis am addysg Gymraeg. Mae oblygiadau hefyd ar 
y Cyngor ar hyn o bryd dan Ddeddf Addysg 1996 i gynnal asesiadau 
statudol, creu, diwygio a chynnal datganiadau Anghenion Addysgol 
Arbennig ac i ddarparu ar gyfer disgyblion ag AAA.
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220. Cytunwyd ar Fesur Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru ar 12 Rhagfyr 2017. Mae’r adroddiad yn nodi’r 
newidiadau y bydd hyn yn ei wneud, un o’r mwyaf arwyddocaol fydd 
ehangu’r ystod oed y bydd y Cyngor yn gyfrifol amdano i’r holl ddisgyblion 
rhwng eu geni a 25 mlwydd oed ac y bydd hyn yn arwain at ehangu’r 
hawliau apelio i Dribiwnlys Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru (gaiff ei 
ailenwi yn Dribiwnlys Addysgol Cymru). 

221. Rhaid gwneud penderfyniad ar ba un ai i gyhoeddi hysbysiad statudol ai 
peidio yng nghyd-destun dyletswyddau cydraddoldeb sector gyhoeddus y 
Cyngor. Rhaid i’r Cyngor hefyd fodloni dyletswyddau sector cyhoeddus 
dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (gan gynnwys dyletswyddau penodol 
sector cyhoeddus Cymru). Yn unol â’r dyletswyddau cyfreithiol hyn, rhaid 
i’r Cyngor, wrth wneud penderfyniadau, roi ystyriaeth briodol i'r angen i (1) 
osgoi gwahaniaethu anghyfreithlon; (2) hybu cyfle cyfartal a (3) meithrin 
perthnasoedd da ar sail y nodweddion a ddiogelir. Y Nodweddion a 
Ddiogelir yw:

• Oedran

• Ailbennu rhywedd

• Rhyw

• Hil – gan gynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu 
genedligrwydd

• Anabledd

• Beichiogrwydd a mamolaeth

• Priodas a Phartneriaeth Sifil

• Cyfeiriadedd rhywiol

• Crefydd neu gred - gan gynnwys diffyg cred

222. Cynhaliodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru asesiad o’r effaith ar 
gydraddoldeb ym mis Tachwedd 2017 parthed Mesur Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (Cymru) gan nodi nad oedd effaith negyddol ar unrhyw 
grwpiau oedd â nodweddion a ddiogelir; roedd yr asesiad yn cydnabod 
bod potensial i waredu gwahaniaethu wrth drawsnewid gwasanaethau i’r 
holl ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Os bydd yr argymhellion 
yn yr adroddiad yn cael eu derbyn ac yr eir ati i gyhoeddi hysbysiadau 
statudol, bydd yn rhaid i’r Cyngor ystyried ymhellach yr oblygiadau 
cydraddoldeb ac efallai y bydd gofyn cwblhau Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb. Rhaid i’r Cyngor fod yn ystyriol o Fesur y Gymraeg (Cymru) 
2011 a Safonau’r Gymraeg wrth wneud unrhyw benderfyniadau ar bolisi 
ac ystyried yr effaith ar y Gymraeg, mae’r adroddiad a’r Asesiad O’r Effaith 
Ar Gydraddoldeb yn mynd i’r afael â’r holl rwymedigaethau hyn. Mae’n 
rhaid i’r Cyngor ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 a’r modd y gall y strategaeth hon wella llesiant cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.
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223. Mae’n rhaid i’r Cyngor hefyd ystyried ei oblygiadau dan adran 88 ac 
atodlen 10 Deddf Cydraddoldeb 2010 i baratoi a rhoi strategaeth 
hygyrchedd ar waith. Dylai’r strategaeth gynyddu mynediad disgyblion 
anabl i’r cwricwlwm a gwella’r amgylchedd ffisegol a’r ddarpariaeth ar 
wybodaeth. Mae Adran 84 ac 85 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 
(Cymru) 2013 a Rheoliadau Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ac 
Asesu'r Galw am Addysg Gymraeg (Cymru) 2013 yn nodi’r 
rhwymedigaethau statudol i’r holl awdurdodau lleol baratoi, cyflwyno, 
cyhoeddi ac adolygu Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 
(CSCA). 

224. Byddai’r cynigion a wneir yn y cynlluniau arfaethedig yn yr adroddiad hwn 
yn ddiwygiadau wedi eu hystyried a’u rheoleiddio dan Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. Gall awdurdod lleol wneud cynigion 
i wneud diwygiadau wedi eu rheoleiddio ac mae gofyn iddo cyn cyhoeddi’r 
cynigion i gwblhau ymgynghoriad ar y cynigion hynny yn unol ag adran 48 
y Ddeddf a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion. Mae’r argymhelliad yn ceisio 
awdurdod i gynnal yr ymgynghoriad statudol hwnnw. Rhaid i unrhyw 
gynigion fod yn destun ymgynghoriad llawn a theg a dylid rhoi ystyriaeth 
deilwng gan y Cabinet i’r ymatebion cyn i unrhyw benderfyniad terfynol 
gael ei wneud.

225. Mae’r cynigion yn gymwys fel diwygiadau wedi eu rheoleiddio sydd angen 
cydymffurfio a gofynion Rhan 3 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 
(Cymru) 2013, sy’n cynnwys darpariaeth ar gyfer ymgynghori a chyhoeddi 
hysbysiadau statudol. Ategir at y rheiny gan God Trefniadaeth Ysgolion 
Llywodraeth Cymru.

226. Mae’r argymhelliad yn yr adroddiad hwn i gyhoeddi hysbysiad statudol yn 
dilyn cyfnod o ymgynghori rhwng 30 Ionawr cyn cau ar 13 Mawrth 2018. 
Mae’r adroddiad hwn (ynghyd â’r atodiadau iddo) yn cynrychioli’r 
adroddiad ymgynghori y mae’r Cod yn mynnu ei fod yn cael ei gyhoeddi. 
Rhaid i’r Cabinet fod yn ystyriol o’r ymatebion a dderbynnir yn ystod yr 
ymgynghoriad cyn dod i benderfyniad ar un ai gyhoeddi hysbysiad statudol 
ai peidio.

227. Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion yn mynnu bod rhaid cyhoeddi’r 
hysbysiad statudol o fewn 26 wythnos i ddiwedd y cyfnod ymgynghori oni 
bai bod estyniad i’r amser yn cael ei ganiatáu gan Weinidogion Cymru.

228. Yn dilyn cyhoeddi’r hysbysiadau statudol fe fyddai cyfnod ar gyfer 
gwrthwynebiadau o 28 diwrnod o leiaf ac yn dilyn hynny byddai Adroddiad 
pellach angen ei gwblhau i’r Cabinet yn crynhoi’r gwrthwynebiadau 
statudol ac yn ymateb i’r gwrthwynebiadau hynny. Mater wedyn i’r Cabinet 
fyddai adolygu’r gwrthwynebiadau hynny a phenderfynu gweithredu’r 
cynigion ai peidio.

Traffig a Thrafnidiaeth 

229. Mae Asesiadau Trafnidiaeth wedi eu cwblhau ar bob cynnig ag eithrio 
cynnig ysgol gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Y Forwyn Fair a gaiff ei 
gwblhau fel rhan o’r broses gynllunio ar gyfer cynllun Band B Ysgolion yr 
21ain Ganrif i godi adeilad ysgol newydd.    Mae’n amlwg bod y 
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ddarpariaeth drafnidiaeth gyhoeddus yn ddigonol ac ystyrir bod safleoedd 
mewn lleoliadau cynaliadwy gan eu bod ger llaw mannau aros i fysus a 
gorsafoedd rheilffyrdd, o fewn pellter cerdded a beicio cyfforddus ac mae’r 
amgylchedd hefyd yn ffafriol i gerdded a beicio. Barn gyffredinol yr 
Asesiadau Trafnidiaeth yw, yn nhermau priffyrdd a thrafnidiaeth, ni fydd y 
cynigion yn cael effaith wael ar y rhwydwaith briffyrdd o’u cylch. Mae hyn 
oherwydd y cynnydd bychan yn niferoedd y disgyblion. 

230. Fodd bynnag, cydnabyddir fod i ddarpariaeth ADY ychwanegol ddalgylch 
ledled y ddinas ac felly efallai na fydd disgyblion yn byw gerllaw'r safle. O 
ganlyniad, efallai na fydd llwybrau cerdded, beicio, gwasanaethau bysus 
na rheilffyrdd yn addas o ran pellter nac anghenion disgyblion. Ar ben 
hynny, tra bod rhai disgyblion yn gallu teithio yn annibynnol gyda chymorth 
cydnabyddir na all eraill ac felly bydd gofyn i Gludiant Ysgolion weithio 
gyda disgyblion, ysgolion a rhieni/gofalwyr i edrych ar y ffyrdd mwyaf 
priodol o gludo disgyblion a’u hanghenion. 

231. I’r perwyl hwnnw, mae amrywiaeth o argymhellion wedi eu gwneud ar 
gyfer pob cynllun fel y nodir yn yr Asesiadau Trafnidiaeth unigol a wnaed 
gan Opws yn ystod y cyfnod ymgynghori. Bydd Trefniadaeth a Chynllunio 
Ysgolion yn edrych i weithio gyda Priffyrdd i ystyried yr argymhellion a’u 
rhoi ar waith lle’n briodol ac angenrheidiol. 

Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb 

232. Mae Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ar y cynnig hwn wedi ei gynnal.  
Daeth yr asesiad i’r casgliad na fyddai’r cynnig hwn yn effeithio’n andwyol 
ar unrhyw grŵp penodol yn y gymdeithas.  Pe byddai’r cynnig yn mynd yn 
ei flaen, byddai Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb pellach yn cael eu 
cwblhau gan gynnwys asesiad ar unrhyw adeiladau ychwanegol.  (Mae 
manylion yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb i’w gweld yn Atodiad 4)

Asesiad Cynaliadwyedd 

233. Mae Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) o’r cynnig wedi ei gynnal yn 
unol â Deddfwriaeth Ewropeaidd.  Nid yw’r cynigion yn gofyn am 
gydsyniad datblygu ac ni fydd yn cael effaith gadarnhaol na negyddol 
sylweddol ar yr amgylchedd.

Effaith Gymunedol

234. Rhoddir ystyriaeth i’r canlynol wrth ystyried cynnig: Gofod Agored 
Cyhoeddus, parciau, sŵn a thagfeydd traffig.  Byddai swyddogion yn 
gweithio gyda’r ysgol ac unrhyw grŵp cymunedol i sicrhau bod unrhyw 
gynnig(ion) sy’n cael eu dwyn ger bron yn osgoi effeithiau negyddol  lle 
bo’n bosibl. 

ARGYMHELLION

Argymhellir i’r Cabinet wneud y canlynol:

1. Cyhoeddi hysbysiadau statudol ar gyfer y cynlluniau canlynol:
a) Cynyddu capasiti Ysgol Tŷ Gwyn i hyd at 198 o lefydd. 



Page 32 of 32

Addasu rhan o adeilad Canolfan ieuenctid Trelái, i gynnig tair ystafell 
ddosbarth newydd i Ysgol Tŷ Gwyn ac i gysylltu’r ysgol gydag adeiladau’r 
ganolfan ieuenctid.

b) Ehangu ystod oed Greenhill o 11-16 i 11-19 ac i gynyddu capasiti’r ysgol 
i hyd at 64 o lefydd.  

 
Addasu tŷ’r gofalwr nas defnyddir ar y safle i gynnig mwy o ofod.

c) Newid y math o angen addysgol arbennig a ddarperir gan Ysgol 
Meadowbank o: ‘anghenion iaith lleferydd a chyfathrebu’, i: ‘anghenion 
iaith lleferydd a chyfathrebu ac anableddau dysgu cymhleth’  

Addasu’r adeilad i wella mynediad i’r anabl. 

d) Dirwyn Canolfan Adnoddau Arbenigol yn Ysgol Allensbank i ben yn 
raddol, gan gau'r dosbarth fis Gorffennaf 2020, neu pan fydd yr holl 
ddisgyblion presennol wedi cwblhau eu lleoliad, os yn gynt na hynny.  

Agor dosbarth ymyrraeth gynnar ag wyth lle i blant ag anghenion iaith a 
lleferydd yn Ysgol Allensbank, gan dderbyn y cohort cyntaf fis Medi 2019.  

e) Yn amodol ar benderfyniad Corff Llywodraethu Ysgol y Forwyn Fair, 
bwrw ymlaen i hysbysiad statudol: cymeradwyo cynnwys lle i CAA yn y 
cynllun Band B ar gyfer adeiladau newydd Ysgol y Santes Fair Forwyn.

f) Agor canolfan adnoddau arbenigol yn Ysgol Pwll Coch, yn cynnig hyd at 
10 lle i ddechrau, ond gyda modd cynyddu i 20 yn y dyfodol, wrth i’r galw 
gynyddu.  

g) Cynyddu niferoedd y llefydd yn y CAA yn Ysgol Glantaf i 30 lle.

Addasu a gwella’r gofod ar gyfer niferoedd uwch. 

2. Noder cyn rhoi’r argymhellion ar waith bydd adroddiad pellach yn cael ei 
roi i’r Cabinet yn manylu ar unrhyw wrthwynebiadau gaiff eu derbyn, yr 
ymatebion arfaethedig i’r gwrthwynebiadau hynny ac argymhellion i fwrw 
ymlaen a’r cynigion neu fel arall.

NICK BATCHELAR
Cyfarwyddwr
13 Ebrill 2018

Atodir yr Atodiadau canlynol:
Atodiad 1 – Dogfen ymgynhori Atodiad 2 – Dadansoddiad o ymatebion gan 
gynnwys ymgynghoriad disgyblion 
Atodiad 3 – Asesiadau Trafnidiaeth
Atodiad 4 - Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb
Atodiad 5 - Adnodd Sgrinio Statudol


