Pecyn Dogfennau Cyhoeddus

Am unrhyw ymholiad yn ymwneud â'r agenda hwn cysylltwch â Sharon Hughes
(Rhif Ffôn: 01443 864281 Ebost: hughesj@caerphilly.gov.uk)
Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Hydref 2021

Annwyl Syr/Fadam,
Bydd cyfarfod o’r Pwyllgor Craffu Addysg yn cael ei gynnal trwy Microsoft Teams ar Dydd Mawrth, 2ail
Tachwedd, 2021 am 5.30 pm i ystyried materion a gynhwysir yn yr agenda canlynol. Gall cynghorwyr a'r
cyhoedd sy'n dymuno siarad am unrhyw eitem wneud hynny drwy wneud cais i'r Cadeirydd. Mae croeso i
chi ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn y cyfarfod, a dylid rhoi cyfnod rhybudd o 3 diwrnod gwaith os ydych yn
dymuno gwneud hynny.
Mae pob cyfarfod Pwyllgor yn agored i'r Wasg a'r Cyhoedd. Gofynnir i arsylwyr a chyfranogwyr ymddwyn
gyda pharch ac ystyriaeth at eraill. Sylwer y bydd methu â gwneud hynny yn golygu y gofynnir i chi adael
y cyfarfodydd ac efallai y cewch eich hebrwng o'r safle.
Yr eiddoch yn gywir,

Christina Harrhy
PRIF WEITHREDWR
AGENDA
Tudalennau
1

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2

Datganiadau o Ddiddordeb.
Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau
personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â
Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr
a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:3

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 21ain Medi 2021.
1-6

4

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg.
7 - 18

6

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:1. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif Band B - Diweddariad ar Gam 2 –
13eg Hydref 2021.

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu
dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn
10.00 a.m. ar Dydd Llun, 1af Tachwedd 2021.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:7

Rhaglen Band B Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif - Ymgynghoriad mewn perthynas â
Chynigion ar gyfer Ysgol Iau Llancaeach/Ysgol Fabanod Llanfabon, Ysgol Gynradd Plasyfelin a
Chanolfan ar gyfer Dysgwyr sy'n Agored i Niwed.
19 - 118

8

Diweddariad ar Beilot y Gwasanaeth Ieuenctid - Cyflwyniad.

9

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032.
119 - 178

Cylchrediad:
Cynghorwyr Mrs E.M. Aldworth, C. Andrews (Is Gadeirydd), P.J. Bevan, A. Collis, W. David, A. FarinaChilds, Mrs J. Stone, D.T. Hardacre, D. Havard, M.P. James, Mrs B. A. Jones, B. Miles, Mrs G.D. Oliver,
Mrs T. Parry (Cadeirydd), J.E. Roberts a J. Simmonds
Aelodau Cyfetholedig:
Cynrychiolwyr Archesgobaeth ROC Caerdydd dros Addysg (gyda hawliau pleidleisio ar faterion
addysgol)
Mr M. Western
Cynrychiolwyr Rhiant Lywodraethwyr (gyda hawliau pleidleisio ar faterion addysgol) G. James
(Cynrychiolydd Rhiant-lywodraethwr) a Tracy Millington (Cynrychiolydd Rhiant-lywodraethwr)
Cynrychiolwyr Cyrff Allanol (heb hawliau pleidleisio)
Mrs J. Havard (NEU) a Mrs P. Ireland (NEU)
Asiantaeth Llywodraethwyr Caerffili (heb hawliau pleidleisio)
Mr D Davies

A Swyddogion Priodol
SUT FYDDWN YN DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH
Bydd yr unigolion hynny sy’n mynychu cyfarfodydd pwyllgor i siarad/roi tystiolaeth yn cael eu henwi yng nghofnodion y cyfarfod
hynny, weithiau bydd hyn yn cynnwys eu man gweithio neu fusnes a’r barnau a fynegir. Bydd cofnodion o’r cyfarfod gan gynnwys
manylion y siaradwyr ar gael i’r cyhoedd ar wefan y Cyngor ar www.caerffili.gov.uk. ac eithrio am drafodaethau sy’n ymwneud ag
eitemau cyfrinachol neu eithriedig.
Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth, gan gynnwys yr hawl i gael mynediad at wybodaeth sydd gennym
amdanoch a’r hawl i gwyno os ydych yn anhapus gyda’r modd y mae eich gwybodaeth yn cael ei brosesu.
Am wybodaeth bellach ar sut rydym yn prosesu eich gwybodaeth a’ch hawliau, ewch i’r Hysbysiad Preifatrwydd Cyfarfodydd
Pwyllgor Llawn ar ein gwefan neu cysylltwch â Gwasanaethau Cyfreithiol drwy e-bostio griffd2@caerffili.gov.uk neu ffoniwch
01443 863028.

Gadewir y dudalen hon yn wag yn fwriadol

Eitem Ar Yr Agenda 3

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG
COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD DRWY MICROSOFT TEAMS DDYDD
MAWRTH, 21 MEDI 2021 AM 5.30PM
YN BRESENNOL:
Y Cynghorydd T. Parry – Cadeirydd
Y Cynghorydd C. Andrews – Is-gadeirydd
Cynghorwyr:
Mrs E. M. Aldworth, P.J. J. Bevan, A. Collis, A. Farina-Childs, B. Miles a J. E. Roberts.
Aelod o'r Cabinet: Cynghorydd R. Whiting (Dysgu a Hamdden).
Ynghyd â:
R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol), K. Cole
(Prif Swyddog Addysg), J. Southcombe, (Rheolwr Cyllid), A. West (Rheolwr Ysgolion yr 21ain
Ganrif), S. Ellis (Arweinydd Cynhwysiant ac ADY), L. Thomas (Prif Swyddog – Ysgolion yr
21ain Ganrif), C. Forbes-Thompson (Rheolwr Craffu), S. Hughes (Swyddog Gwasanaethau
Pwyllgor) a J. Lloyd (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor).
Hefyd yn Bresennol:
Aelodau Cyfetholedig: Mr G. James (Cynrychiolydd y Rhiant-Lywodraethwyr) a Mr D. Davies
(Cymdeithas Llywodraethwyr Caerffili).
Hefyd yn Bresennol:
R. Owen (Pennaeth, Ysgol Idris Davies 3-18 oed) ac N. Davies (Pennaeth, Ysgol Gynradd
Nant-y-Parc ac Ysgol Gynradd Tynewydd).

TREFNIADAU RECORDIO
Gwnaeth y Cadeirydd atgoffa’r rhai a oedd yn bresennol fod y cyfarfod yn cael ei recordio ac y
byddai ar gael i’w wylio trwy wefan y Cyngor, ac eithrio pan fyddai eitemau cyfrinachol neu
eithriedig yn cael eu trafod. Cliciwch yma i'w weld.
1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr W. David, Ms J. Gale, D. T.
Hardacre, D. Havard, M. P. James, Mrs B. A. Jones, Mrs G. D. Oliver a J Simmonds. Cafwyd
ymddiheuriadau am absenoldeb hefyd gan Mr M. Western (Cynrychiolydd Comisiwn Addysg
Archesgobaeth Gatholig Caerdydd), Mrs T. Millington (Cynrychiolydd y RhiantLywodraethwyr) a Mrs P. Ireland (NEU).
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2.

DATGAN BUDDIANNAU
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau ar ddechrau nac yn ystod y cyfarfod.

3.

COFNODION – 29 MEHEFIN 2021
PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Addysg a
gynhaliwyd ddydd Mawrth 29 Medi 2021 (cofnodion rhif 1 i 10) fel cofnod cywir ac y
dylai'r Cadeirydd eu llofnodi.

4.

YSTYRIED UNRHYW FATER A GYFEIRIWYD AT Y PWYLLGOR CRAFFU YN UNOL Â'R
WEITHDREFN GALW I MEWN
Ni chyfeiriwyd unrhyw faterion at y Pwyllgor Craffu yn unol â'r weithdrefn galw i mewn.

5.

BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG
Cyflwynodd y Rheolwr Craffu yr adroddiad, a oedd yn nodi manylion am Flaenraglen Waith y
Pwyllgor Craffu Addysg ar gyfer y cyfnod rhwng mis Medi 2021 a mis Mawrth 2022, ac a oedd
yn cynnwys yr holl adroddiadau a nodwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu Addysg a
gynhaliwyd ar 29 Mehefin 2021. Gofynnwyd i’r aelodau ystyried y Blaenraglen Waith, ochr yn
ochr â Blaenraglen Waith y Cabinet, cyn iddi gael ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor.
Ar ôl ystyried yr adroddiad, ac yn amodol ar y newidiadau a gynigiwyd, cafodd ei gynnig a'i
eilio y caiff yr argymhellion yn yr adroddiad eu cymeradwyo. Drwy bleidlais ar Microsoft
Forms, cytunwyd ar hyn gan y mwyafrif.
PENDERFYNWYD bod Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Addysg yn cael ei
gyhoeddi ar wefan y Cyngor.

6.

ADRODDIADAU'R CABINET
Ni chafodd yr un o adroddiadau’r Cabinet a restrwyd ar yr agenda eu galw gerbron i’w trafod
yn y cyfarfod.
ADRODDIADAU SWYDDOGION
Ystyriwyd yr adroddiadau canlynol.

7.

DYCHWELYD I'R YSGOL MIS MEDI 2021 – CYFLWYNIAD
Croesawodd y Cadeirydd R. Owen (Pennaeth, Ysgol Idris Davies 3-18 oed) ac N. Davies
(Pennaeth, Ysgol Gynradd Nant-y-Parc ac Ysgol Gynradd Tynewydd) i gyfarfod y Pwyllgor
Craffu Addysg a chafodd N. Davies ei llongyfarch am gael ei gwobrwyo ag MBE yn gynharach
eleni am ei gwasanaethau i Addysg.
Rhoddodd y Prif Swyddog Addysg gyflwyniad ar ddychwelyd i'r ysgol ym mis Medi 2021.
Amlinellwyd y ffordd y gwnaeth ysgolion ymateb i bandemig COVID-19, a roddodd yr heriau
cyson y wynebodd ysgolion dros y cyfnod hwnnw mewn cyd-destun. Pwysleisiodd y Prif
Swyddog Addysg agweddau mwyaf heriol a llwyddiannau 2020-2021 ac esboniodd beth sy'n
mynd i fod yn wahanol o fis Medi 2021 ymlaen.
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Gwnaeth Pennaeth Ysgol Idris Davies 3-18 a Phennaeth Ysgol Gynradd Nant-y-Parc ac
Ysgol Gynradd Tynewydd annerch y Pwyllgor Craffu a rhoesant eu barn ar yr agweddau
mwyaf heriol i ysgolion yn ystod pandemig COVID-19. Pwysleisiodd Pennaeth Ysgol Idris
Davies 3–18 nifer o feysydd heriol a dywedodd wrth y Pwyllgor Craffu mai un o'r heriau mawr
o safbwynt ysgolion uwchradd oedd yr effaith ar ddysgwyr cyfnod allweddol 4 a chyfnod
allweddol 5 ac mewn darparu rhywfaint o eglurder i ddisgyblion a rhieni am yr hyn yr oedd ei
angen. Pwysleisiodd Pennaeth Ysgol Gynradd Nant-y-Parc ac Ysgol Gynradd Tynewydd
hefyd nifer o feysydd heriol, gan gynnwys rheoli gorbryder aelodau'r gymuned ysgol ond hefyd
cymuned ehangach yr ysgol.
Soniodd Aelod am y cynnydd diweddar yn nifer yr achosion o'r coronafeirws a chwestiynodd a
oedd unrhyw gynlluniau i ailgyflwyno rhai o'r cyfyngiadau. Mewn ymateb, rhoddodd y Prif
Swyddog Addysg esboniad ar y fframwaith gwneud penderfyniadau a'r lefel asesu risg.
Rhoddodd Pennaeth Ysgol Idris Davies 3-18 hefyd drosolwg i'r Pwyllgor Craffu o'r mesurau
rheoli sydd ar waith yn Ysgol Idris Davies 3-18.
Mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod mewn perthynas â'r cyllid dysgu carlam, rhoddodd y
Rheolwr Cyllid wybod i'r Pwyllgor Craffu fod pob ysgol wedi cael hysbysiad o'u dyraniad gan
Lywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd ohoni. Cyfeiriwyd at Linell Gymorth
y Penaethiaid ac mewn ymateb i ymholiad Aelod, pwysleisiodd Pennaeth Ysgol Idris Davies
3-18 a Phennaeth Ysgol Gynradd Nant-y-Parc ac Ysgol Gynradd Tynewydd y cymorth ac
arweiniad rhagorol y derbynion nhw gan y Prif Swyddog Addysg a swyddogion eraill yn yr
awdurdod yn ystod pandemig COVID-19.
8.

BAND B Y RHAGLEN YSGOLION A CHOLEGAU AR GYFER YR 21AIN GANRIF –
DIWEDDARIAD AR GAM 2
Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
adroddiad a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am Gam 2 Band B y Rhaglen
Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif ac yn ceisio cymeradwyaeth yr Aelodau i'r
Cabinet fwrw ymlaen i ymgynghori mewn perthynas â phrosiectau cam 2 a oedd yn cynnwys
uno Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon, codi ysgol newydd ar gyfer Ysgol
Gynradd Plasyfelin a sefydlu Canolfan newydd ar gyfer Dysgwyr Agored i Niwed (Uned
Cyfeirio Disgyblion).
Derbyniodd yr Aelodau drosolwg o ddatblygiad cynigion Cam 2 Band B gan Reolwr Ysgolion
yr 21ain Ganrif a oedd yn cynnwys cynnig i uno Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod
Llanfabon, codi ysgol newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Plasyfelin a chreu Canolfan i Ddysgwyr
Agored i Niwed ym Mhontllanfraith. Mae'r Achosion Busnes Amlinellol a gyflwynwyd i
Lywodraeth Cymru wedi cael Cymeradwyaeth y Gweinidogion ac esboniwyd bod
cymeradwyaeth bellach yn cael ei cheisio ar yr argymhelliad i fwrw ati i ymgynghori ar y 3
chynllun ar yr un pryd, yn ogystal â'r cyllid a amlinellir yn yr adroddiad. Esboniwyd hefyd mai
dim ond 1 o'r 3 chynnig a oedd yn destun gofynion i ymgynghori dan God Trefniadaeth
Ysgolion 2018 Llywodraeth Cymru, ond er mwyn galluogi i benderfyniadau agored a thryloyw
gael eu gwneud, bydd yr un broses ymgynghori'n cael ei chynnal ar gyfer y 3 chynnig, gyda'r
bwriad o ymgymryd â chyfnod ymgynghori tua diwedd mis Hydref, os bydd y Cabinet yn
cymeradwyo hynny.
Ceisiodd aelodau gael gwybodaeth am gynigion Ysgolion yr 21ain Ganrif i'r dyfodol mewn
perthynas â chynlluniau ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Cymraeg. Gwnaeth y swyddogion atgoffa'r
Aelodau fod Cam 1 cynigion Band B yn cynnwys Ysgol Gyfun Cwm Gwyddon, yr oedd Craffu
a'r Cabinet wedi cytuno arnynt yn flaenorol ac a oedd bellach yn cael eu datblygu drwy'r
broses cais cynllunio. Byddai achos busnes llawn yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru o
gael cymeradwyaeth cynllunio, gyda dyddiad cwblhau disgwyliedig a safle ar gael erbyn mis
Medi 2023. Pwysleisiodd y Swyddog fod Rhaglen Band B yn mynd rhagddi mewn tameidiau
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ac y byddai camau i'r dyfodol yn ystyried darpariaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg o fewn
amlen cyllid gytûn.
Gofynnodd yr aelodau am eglurhad o ran a fyddai lleoli disgyblion yn y Ganolfan ar gyfer
Dysgwyr Agored i Niwed ym Mhontllanfraith yn ddarpariaeth amser llawn ac a fyddai staff
ychwanegol yn cael eu cyflogi. Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau y byddai'r safle'n awyddus i
letya rhwng 80 a 120 o ddisgyblion a byddai angen cyflogi staff ychwanegol gan fod hyn yn
ehangu'r ddarpariaeth gyfredol i ddysgwyr sydd angen y math hwn o ddarpariaeth yn yr
Awdurdod. Rhagwelir y bydd y lleoedd yn seiliedig ar anghenion unigol disgyblion. Disgwylir
y byddai mwyafrif y disgyblion yn mynychu'n llawn amser, ond y nod fydd darparu cymorth i
alluogi disgyblion i ailintegreiddio i ysgolion y brif ffrwd. Rhoddwyd gwybod i'r aelodau hefyd y
dylid ystyried yr uchelgais i'r cyfleusterau ar safle CVL fel 'Canolfan Rhagoriaeth' a byddant ar
gael at ddefnydd y gymuned y tu allan i oriau ysgol gan fod hyn yn rhag-amod sydd wedi'i
ymwreiddio ym mhob cynllun Band B.
Ar ôl ystyried yr adroddiad, cafodd ei gynnig a'i eilio y caiff yr argymhellion yn yr adroddiad eu
cymeradwyo. Drwy bleidlais ar Microsoft Forms, cytunwyd ar hyn yn unfrydol.
Nododd y Pwyllgor Craffu Addysg gynnwys yr adroddiad. Cyn cyflwyno adroddiad i'r Cabinet,
penderfynodd y Pwyllgor Craffu Addysg ar y canlynol:
(i)

Cymeradwyo'r argymhelliad i fwrw ymlaen â'r ymgynghoriad ar y cynnig i uno Ysgol Iau
Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion
2018 Llywodraeth Cymru.

(ii) Cymeradwyo'r argymhelliad i fwrw ymlaen â'r ymgynghoriad trwy'r broses a amlinellir yn
5.4.3 a 5.5.4 mewn perthynas ag Ysgol Gynradd Plasyfelin a'r Ganolfan i Ddysgwyr
Agored i Niwed nad ydynt yn ddarostyngedig i ofynion statudol Cod Trefniadaeth Ysgolion
2018 Llywodraeth Cymru.
(iii) Cymeradwyo'r argymhelliad i glustnodi £4.716m o Gronfa Wrth Gefn Llunio Lleoedd yr
Awdurdod mewn perthynas â chyfraniad ariannol yr Awdurdod at Gam 2 o Fand B y
Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif.
9.

ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Hamdden yr adroddiad i roi'r wybodaeth
ddiweddaraf i'r Pwyllgor Craffu am ddatblygiad yr Awdurdod Lleol (ALl) mewn perthynas â
Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (2018). Cafodd yr
aelodau wybod mai diben y Ddeddf yw creu'r fframwaith deddfwriaethol i wella'r gwaith o
gynllunio a chyflawni'r ddarpariaeth dysgu ychwanegol i blant a phobl ifanc. Mae'n
canolbwyntio ar nodi anghenion yn gynnar rhoi dulliau cymorth a monitro effeithiol ar waith ac
addasu ymyriadau i sicrhau eu bod yn cyflawni’r canlyniadau a ddymunir. Diolchodd yr Aelod
Cabinet dros Ddysgu a Hamdden i'r Arweinydd Cynhwysiant ac ADY, ei thîm a'r holl
bartneriaid am y swm enfawr o waith sydd wedi'i wneud ar hyn hyd yma a'r cyfan er budd
llawer o'n dysgwyr mwyaf agored i niwed.
Ymatebodd yr Arweinydd Cynhwysiant ac ADY i ymholiad mewn perthynas â chyllid i'r
ganolfan ddysgu ychwanegol yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni a rhoddodd wybod i'r Aelod fod
modd cynnal trafodaethau pellach gyda'r Corff Llywodraethu a'r athro o ran y ffordd y mae'r
ddarpariaeth honno'n datblygu ym mhob rhan o'r ysgol.
Gofynnwyd am eglurhad ar nifer o faterion, gan gynnwys cyflwyno proffiliau un tudalen i blant
ag anghenion dysgu ychwanegol a chadarnhawyd bod yr holl staff yn glir ynghylch y
disgwyliadau am broffiliau un tudalen a'u bod ar waith ar gyfer plant. Mewn ymateb i ymholiad
gan Aelod, darparodd yr Arweinydd Cynhwysiant ac ADY ragor o wybodaeth mewn perthynas
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â datblygu a chyflwyno'r pecyn hyfforddiant blynyddoedd cynnar i bob gwarchodwr plant.
Pwysleisiodd y Swyddog hefyd ei bod hi'n bwysig fod yr holl oedolion sy'n cefnogi plant yn
ymwybodol o'u cyfrifoldebau mewn perthynas â Deddf ADY.
Nododd yr aelodau gynnwys yr adroddiad a chefnogodd ymarfer yr Awdurdod Lleol wrth
ymgorffori Deddf ADY.
10.

ADRODDIAD DIWEDD BLWYDDYN 2020/21 ASESIAD O BERFFORMIAD Y
GYFARWYDDIAETH
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Hamdden yr adroddiad er mwyn rhoi Asesiad o
Berfformiad Cyfarwyddiaeth y Gwasanaeth Addysg diwedd y flwyddyn, sy'n rhan o Fframwaith
Rheoli Perfformiad y Cyngor, i'r Pwyllgor Craffu. Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau bod yr
Asesiad o Berfformiad Cyfarwyddiaeth yn rhan o weithgareddau hunanasesu cyffredinol y
Cyngor ac mae'n darparu gwybodaeth a dadansoddiad ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben
2020/21. Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
grynodeb i'r Aelodau o ddatblygiad a blaenoriaethau'r Gyfarwyddiaeth.
Adolygodd yr aelodau Asesiad o Berfformiad Cyfarwyddiaeth y Gwasanaeth Addysg a
gwnaethant drafod, herio a chraffu ar y wybodaeth ynddo.

Daeth y cyfarfod i ben am 6.51 pm.
Cymeradwywyd y cofnodion fel cofnod cywir, ac yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau neu
gywiriadau y cytunir arnynt ac a gofnodir yng nghofnodion y cyfarfod a gynhelir ar 2
Tachwedd 2021, cawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.

_______________________
CADEIRYDD
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Gadewir y dudalen hon yn wag yn fwriadol
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Eitem Ar Yr Agenda 5

EDUCATION SCRUTINY COMMITTEE –
2ND NOVEMBER 2021
SUBJECT:

EDUCATION SCRUTINY COMMITTEE FORWARD WORK
PROGRAMME

REPORT BY: CORPORATE DIRECTOR FOR EDUCATION AND CORPORATE

SERVICES

1.

PURPOSE OF REPORT

1.1

To report the Education Scrutiny Committee Forward Work Programme.

2.

SUMMARY

2.1

Forward Work Programmes are essential to ensure that Scrutiny Committee agendas
reflect the strategic issues facing the Council and other priorities raised by Members,
the public or stakeholder.

3.

RECOMMENDATIONS

3.1

That Members consider any changes and agree the final forward work programme
prior to publication.

4.

REASONS FOR THE RECOMMENDATIONS

4.1

To improve the operation of scrutiny.

5.

THE REPORT

5.1

The Education Scrutiny Committee forward work programme includes all reports that
were identified at the scrutiny committee meeting on Tuesday 21st September 2021.
The work programme outlines the reports planned for the period November 2021 to
March 2022.

5.2

The forward Work Programme is made up of reports identified by officers and
members. Members are asked to consider the work programme alongside the
cabinet work programme and suggest any changes before it is published on the
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council website. Scrutiny committee will review this work programme at every
meeting going forward alongside any changes to the cabinet work programme or
report requests.
5.3

The Education Scrutiny Committee Forward Work Programme is attached at
Appendix 1, which presents the current status as at 11th October 2021. The Cabinet
Work Programme is attached at Appendix 2. A copy of the prioritisation flowchart is
attached at appendix 3 to assist the scrutiny committee to determine what items
should be added to the forward work programme.

5.4

Conclusion
The work programme is for consideration and amendment by the scrutiny committee
prior to publication on the council website.

6.

ASSUMPTIONS

6.1

No assumptions are necessary.

7.

SUMMARY OF INTEGRATED IMPACT ASSESSMENT

7.1

As this report is for information only an Integrated Impact Assessment is not
necessary.

8.

FINANCIAL IMPLICATIONS

8.1

There are no specific financial implications arising as a result of this report.

9.

PERSONNEL IMPLICATIONS

9.1

There are no specific personnel implications arising as a result of this report.

10.

CONSULTATIONS

10.1

There are no consultation responses that have not been included in this report.

11.

STATUTORY POWER

11.1

The Local Government Act 2000.

Author:

Mark Jacques, Scrutiny Officer jacqum@carphilly.gov.uk

Consultees:

Richard Edmunds, Corporate Director for Education and Corporate
Services
Keri Cole, Chief Education Officer
Robert Tranter, Head of Legal Services/ Monitoring Officer
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Lisa Lane, Head of Democratic Services and Deputy Monitoring Officer,
Legal Services
Councillor Teresa Parry Chair Education Scrutiny Committee
Councillor Carol Andrews, Vice Chair Education Scrutiny Committee

Appendices:
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3

Education Scrutiny Committee Forward Work Programme
Cabinet Forward Work Programme
Forward Work Programme Prioritisation Flowchart
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Forward Work Programme - Education
Date

Title

Key Issues

Appendix 1
Author

Cabinet Member

For Members to give their views on any proposals subject to consultation as
West, Andrea;
statutory consultees prescribed by the School Organisation Code 2018

Cllr. Whiting, Ross;

Warren, Paul;

Cllr. Whiting, Ross;

Cole, Keri;

Cllr. Whiting, Ross;

02/11/21 17:30 Information Item - Budget Monitoring 2021-22 Period 5

Southcombe, Jane;

Cllr. Whiting, Ross;

02/12/21 17:30 Vocational Offer

Richards, Sue;

Cllr. Whiting, Ross;

10/01/22 17:30 Self Evaluation Update

Warren, Paul;

Cllr. Whiting, Ross;

West, Andrea;

Cllr. Whiting, Ross;

10/01/22 17:30 Information Item - Budget Monitoring 2021-22 Period 7

Southcombe, Jane;

Cllr. Whiting, Ross;

15/02/22 17:30 Directorate Performance Assessment (incl KS4/5)

Edmunds, Richard (Ed);

Cllr. Whiting, Ross;

15/02/22 17:30 EAS Business Plan 2022-2023

Cole, Keri;

Cllr. Whiting, Ross;

15/02/22 17:30 Information - WESP Annual report

Mutch, Sarah;

Cllr. Whiting, Ross;

02/11/21 17:30 21st Century Schools – Band B Update - Phase 2: Consultation

02/11/21 17:30 Youth Service Pilot Update

02/11/21 17:30 Welsh Education Strategic Plan 2022-2032

10/01/22 17:30 21st Century Schools – Band B - Phase 2: Consultation Report / Statutory Notice

For Cabinet to cosider and approve the new 10 year plan

For Members to consider the contents of 21st Century Schools consultation
report prior to determination to proceed to Statutory Notice by Cabinet.
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29/03/22 17:30 21st Century Schools – Band B - Phase 2: Objection Report

For Members to consider the contents of 21st Century Schools objection
report prior to determination by Cabinet in April 2022.

West, Andrea;

Cllr. Whiting, Ross;

29/03/22 17:30 Information - Education Capital Programme 2022/2023

To ensure Members are updated in relation to proposed spend.

West, Andrea;

Cllr. Whiting, Ross;

29/03/22 17:30 Information - Proposed Admission Arrangements 2023/24

Scrutiny members are asked to consider the proposed arrangements and
provide any relevant comments as part of the consultation process.

Strathdee, Emma J.;

Cllr. Whiting, Ross;

Southcombe, Jane;

Cllr. Whiting, Ross;

29/03/22 17:30 Information Item - Budget Monitoring 2021-22 Period 9

Gadewir y dudalen hon yn wag yn fwriadol
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Cabinet Forward Work Programme as at 26th October 2021
27/10/2021 Corporate Performance Assessments (CPA's)
10:30

Page 13

To provide Cabinet with information and
detailed analysis of performance for the
period 01/04/20 to 31/03/21 and forms
part of the Council's self-assessment
activity.

Richards, Sue;

Appendix 2
Cllr. Stenner, Eluned;

27/10/2021 Local Housing Strategy
10:30

To seek Cabinet approval for the
acquisition of the former Oakdale School
site from the General Fund to the HRA
and the development of the site by
Willmott Dixon on behalf of Caerphilly
Homes.

Roberts-Waite, Jane;

Cllr. Phipps, Lisa;

27/10/2021 Annual Performance Report and Corporate
10:30 Plan 2018-2023

For Cabinet to consider the Council's
Annual Performance Report which
provides information and analysis of
performance against the six well-being
objectives for the period 01/04/20 to
31/03/21.

Roberts, Ros; Richards,
Sue;

Cllr. Stenner, Eluned;

27/10/2021 Urgent Item – Land at Groveside Road,
10:30 Oakdale – Alternative Allotment Provisions –
Exempt Item

To seek Cabinet approval to purchase
land in Oakdale for alternative allotment
provision.

Roberts-Waite, Jane;

Cllr. Phipps, Lisa;

10/11/2021 Commercial & Investment Strategy
10:30

For Cabinet to note the progress made
against the actions and success measures
within the strategy during the first 12
months. To seek an extension of an
additional 12 months for the refresh of
the Commercial & Investment Strategy
to November 2022.

Camp, Victoria;

Cllr. Stenner, Eluned;

Cabinet Forward Work Programme as at 26th October 2021
10/11/2021 Homeless Project Plan
10:30
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To provide Cabinet with the Rapid
Rehousing and transitional plan which
needs to be submitted to WG by June
2022.

Denman, Kerry;

Appendix 2
Cllr. Phipps, Lisa;

10/11/2021 Dog Control PSPO Proposals
10:30

To consider the outcome of a public
consultation, together with any
recommendations from Scrutiny
Committee, on proposals to amend and
extend the Public Spaces Protection
Order (PSPO) relating to dog control to
include the exclusion of dogs from
marked sports pitches/areas.

Hartshorn, Robert;

Cllr. George, Nigel;

10/11/2021 ASB/street drinking PSPO
10:30

To consider the outcome of a public
consultation together, with any
recommendations from Scrutiny
Committee, on proposals to vary and
extend the Public Spaces Protection
Orders relating to anti-social behaviour
and drinking alcohol in a public place.

Hartshorn, Robert;

Cllr. George, Nigel;

10/11/2021 Town Centre Management Groups
10:30

Report on the revised format for the
Town Centre Management Group
meetings.

Wilcox, Steve;

Cllr. Whitcombe, Andrew;

10/11/2021 George Street Walls, Cwmcarn
10:30

To seek approval to deploy Private
Sector Housing Capital monies to assist
private sector homeowners at George
Street, Cwmcarn.

Wilkins, Fiona;

Cllr. Phipps, Lisa;

Cabinet Forward Work Programme as at 26th October 2021
24/11/2021 Team Caerphilly Transformation Programme
10:30 – 6 monthly update

Page 15

To provide Cabinet with an update on
progress against the Team Caerphilly
Transformation Strategy

Richards, Sue;

Appendix 2
Cllr. Stenner, Eluned;

24/11/2021 Grass Cutting Regime
10:30

To seek the views of Cabinet in relation
to grass cutting regimes across the
county borough and proposals to
enhance and promote bio-diversity
following consultation with local
members and presentation to Scrutiny
Committee.

Hartshorn, Robert;

Cllr. George, Nigel;

24/11/2021 The principles of a regional approach to
10:30 employability programme

To consider a regional approach to the
provision of employment support
programmes within the Cardiff Capital
Region.

Kyte, Rhian;

Cllr. Marsden, Philippa;

24/11/2021 Business Rate Relief - WG Funding’
10:30

To seek Cabinet approval of a proposal
for the distribution of targeted rated
relief.

Carpenter, John;

Cllr. Stenner, Eluned;

08/12/2021 Economic Recovery Framework Report
10:30

To update Cabinet on our strategic
approach in relation to assisting
businesses across the county borough to
recover from the pandemic and to
provide information on progress to date.

Hudson, Paul;

Cllr. Stenner, Eluned;

08/12/2021 Welsh Education Strategic Plan 2022-2032
10:30

For Cabinet to cosider and approve the
new 10 year plan.

Cole, Keri; Mutch, Sarah;

Cllr. Whiting, Ross;

Gadewir y dudalen hon yn wag yn fwriadol
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SCRUTINY
COMMITTEE
FORWARD
WORK
PROGRAMMES
SCRUTINY
COMMITTEE
FORWARD
WORK
PROGRAMMES
APPENDIX
3 3
APPENDIX

Scrutiny Committee Forward Work Programme Prioritisation

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Is the issue of strategic
importance?

There is concern of poor
performance or a significant
budgetary issue has been
identified
Issue highlighted by an
Auditor, Regulator or
Inspector, which identified
areas for improvement or
concern.
Issue identified as corporate
priority or identified as
service or corporate risk
Change to Legislation or
Guidance

Yes

Evidence of public
dissatisfaction (e.g. Public
Satisfaction Survey)

Yes

Is the topic timely? Will
scrutiny be able to make
recommendations?

No

No

No

No

No

No

No

Suitable for Scrutiny
Forward Work
Programme

Suitable as Task and Finish
group review
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Unsuitable for Scrutiny
Forward Work
Programme
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Eitem Ar Yr Agenda 7

EDUCATION SCRUTINY COMMITTEE –
2ND NOVEMBER 2021
SUBJECT:

21ST CENTURY SCHOOLS AND COLLEGES BAND B
PROGRAMME - CONSULTATION IN RESPECT OF PROPOSALS
FOR LLANCAEACH JUNIOR SCHOOL/LLANFABON INFANTS
SCHOOL, PLASYFELIN PRIMARY SCHOOL AND A CENTRE
FOR VULNERABLE LEARNERS

REPORT BY: CORPORATE DIRECTOR FOR EDUCATION AND CORPORATE
SERVICES

1.

PURPOSE OF REPORT

1.1

The purpose of the report is to officially consult with Members in respect of the 21st
Century Schools and Colleges Band B Programme proposals for Llancaeach Junior
School / Llanfabon Infants School, Plasyfelin Primary School and a Centre for
Vulnerable Learners (Pupil Referral Unit).

2.

SUMMARY

2.1

The purpose of the report is to consult with members and obtain views on each
individual proposal outlined below:


The amalgamation of Llancaeach Junior School and Llanfabon Infants School
to create a new Primary School provision



A new replacement Plasyfelin Primary School on the existing site



The establishment of a Centre for Vulnerable Pupils (Pupil Referral Unit) on the
former Pontllanfraith Comprehensive site

2.2

The Statutory consultation process for the Llancaeach Junior School and Llanfabon
Infants School proposal is proceeding in line with the requirements of Welsh
Government Statutory Code document no 011/2018 - School Organisation Code 2nd
Edition 2018.

2.3

The proposals for Plasyfelin Primary School and the Centre for Vulnerable Learners
(Pupil Referral Unit) are exempt from the statutory requirements to consult under the

Page 19

School Organisation Code 2018. However, for the purposes of progressing each
proposal and to enable transparent, balanced and open decision making, utilisation of
the Council’s Consultation and Engagement Framework’s “Spectrum of Engagement”
approach, is being utilised to enable an appropriate level of engagement in informing
and consulting stakeholders, mirroring the equivalent processes outlined in Section 3
of the School Organisation Code 2018 only.
2.4

The consultation period for all 3 proposals commenced on the 20th October 2021 and
concludes at midnight on the 1st December 2021.

3.

RECOMMENDATIONS

3.1

Members are asked to:
a) Note the information contained in the report and the attached consultation packs.
b) Provide views in their capacity as ‘consultees’ as part of the consultation
processes being followed for all 3 proposals.
c) Vote on each proposal separately, which will be noted as part of the minutes of
this meeting and included in the relevant reports for each proposal which will be
presented to Cabinet as part of the decision making process.

4.

REASONS FOR THE RECOMMENDATIONS

4.1

To ensure Members are consulted with regards to the outlined proposals

4.2

To assist the Council in discharging its duty in consulting stakeholders in line with the
Statutory requirements of the Welsh Government’s School Organisation Code 2018
in relation to the Llancaeach Junior School and Llanfabon Infants School proposal.

5.

THE REPORT

5.1

Consultation in respect of the Band B Phase 2 proposals.

5.1.1

The key aims of the 21st Century Schools and Colleges Band B investment
programme, outlined by Welsh Government, is to:
•
•
•

5.1.2

Reduce the number of poor condition schools.
Ensure that we have the right size schools in the right location, providing enough
places to deliver Welsh and English medium education.
Ensure the effective and efficient use of the educational estate for use by both
Schools and the wider Community.

The schemes identified as part of Phase 2 of the Band B programme include the
adaption and refurbishment of the old grammar school building on the former
Pontllanfraith High School site to accommodate 80 - 120 pupils in a Centre for
Vulnerable Learners (Pupil Referral Unit), the amalgamation of Llancaeach Junior
and Llanfabon Infants school via the expansion of the existing Llanfabon Infants site
to accommodate 275 pupils plus nursery, and a new build replacement Plas-y-felin
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Primary school in the grounds of the existing school site to accomodate 420 pupils
plus nursery.
5.1.3

As part of the requirements of the Welsh Government’s School Organisation Code
2018 and Section 42/44 of the School Standards and Organisation (Wales) Act
2013, proposals must be published when we make a ‘regulated alteration’ to a
maintained school and consultation must be undertaken with Members and wider
Stakeholders as outlined in the attached documentation.

5.1.4

Each scheme will be considered separately and has its own associated
documentation.

5.1.5

The consultation period for all 3 proposals commenced on the 20th October 2021 and
will close midnight on the 1st December 2021.

5.1.6

Following consultation, all the comments received during the consultation period will
be compiled into a Consultation Report as prescribed by Welsh Government in
respect of the Llancaeach Junior School and Llanfabon Infants School proposal.
Separate Community Engagement Reports will be produced for the proposals in
respect of Plasyfelin Primary and the Centre for Vulnerable Learners.

5.1.7 All 3 reports will be taken to Cabinet who will then decide as to whether to proceed,
make changes or not to proceed with each individual proposal.
5.1.8 Should Cabinet decide to proceed, the proposals for Plasyfelin Primary School and
the Centre for Vulnerable Learners would progress to Planning Application Process.
5.1.9

Should Cabinet decide to proceed, in the case of the proposal for Llancaeach Junior
School and Llanfabon Infants School, a Statutory Notice will be published providing a
28 day notice period for objections. The School Standards and Organisation (Wales)
Act 2013 provides that anyone wishing to make objections to a school organisation
proposal has the opportunity to do so. To be considered as statutory objections,
objections must be made in writing and sent to the Council within the notice period.
Formal Responses can only be registered following the publication of a statutory
notice.

5.1.10 Full details of the Consultation Processes for each individual proposal can be found
in the main Consultation Document for each respective proposal as part of the
attached consultation packs.

5.2

Conclusion

5.2.1

Members are asked to note the information contained in this report and the
supporting consultation pack documentation with a view to providing views on each
proposal in their capacity as a ‘consultee’.

5.2.2

Members views will be included in the Consultation and Community Engagement
Reports for each proposal which will be taken to Cabinet who will then decide on how
each proposal will progress as outlined in 5.1.7, 5.1.8 and 5.1.9.
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6.

ASSUMPTIONS

6.1

No assumptions have been made in relation to this report. The process outlined by
Welsh Government is being adhered to ensure transparency, balanced and open
decision making.

7.

SUMMARY OF INTEGRATED IMPACT ASSESSMENT

7.1

A full Integrated Impact Assessment (IIA) has been completed in relation to each
proposal to ensure compliance with the socio-economic duty, Sections 1 to 3 of Equality
Act 2010 that came into force on the 1st April 2021.
Link to Integrated Impact Assessment (Centre for Vulnerable Learners)
Link to Integrated Impact Assessment (Llancaeach Junior School/Llanfabon Infants
School
Link to Integrated Impact Assessment (Plasyfelin Primary School)

8.

FINANCIAL IMPLICATIONS

8.1

Phase 2 of the 21st Century Schools and Colleges Band B programme, currently
totals £18,500,000. The Authority’s contribution within this sum is £5,925,000 as
detailed below.
Project Name:

LA Contribution

WG contribution

Total Funding

Centre for Vulnerable
Learners
Llancaeach/Llanfabon
Plasyfelin Primary

£1,375,000 (25%)

£4,125,000

£5,500,000

£1,400,000 (35%)
£3,150,000 (35%)

£2,600,000
£5,850,000

£4,000,000
£9,000,000

8.2

The Authority’s contribution will be met from the remaining funding of £1.209m
already earmarked for 21st Century Schools and through the proposed earmarking of
a further sum of £4.716m from the Authority’s Place-Shaping Reserve.

8.3

The Welsh Government Grant allocation for individual projects within the 21st Century
Schools Band B programme is calculated consistently across Wales using the Building
Bulletin regultions BB98 - Secondary, BB99 – Primary and BB104 – Special/Pupil
Referral Units. There are a number different elements which have been included in the
calculations provided for each of the Phase 2 proposals, which include:




8.4

Proposed standard price per square metre
Furniture fitting and equipment per pupil
ICT per pupil

Largely due to a combination of the impact of Covid-19 and Brexit there are currently
significant inflationary increases within the construction sector. This is being kept
under close review but the current projected costs for the 21st Century Schools
Programme will be subject to change. Members will be updated further as matters
progress.
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9.

PERSONNEL IMPLICATIONS

9.1

This will be dependent on specific proposals and will be considered as part of the
consultation process.

10.

CONSULTATIONS

10.1

The draft report was distributed as detailed below. All comments received have been
reflected in this version of the report.

11.

STATUTORY POWER

11.1

School Organisation Code 2018 (Welsh Government)
School Standards & Organisation (Wales) Act 2013

Author:

Andrea West, 21st Century Schools Manager

Consultees:
Dave Street, Acting Chief Executive
Richard Edmunds, Corporate Director of Education and Corporate Services
Mark S Williams, Corporate Director for Economy and Environment
Councillor Ross Whiting, Cabinet Member for Learning and Leisure
Councillor Teresa Parry, Chair of Education Scrutiny Committee
Councillor Carol Andrews, Vice Chair of Education Scrutiny Committee
Steve Harris, Head of Financial Services and S151 Officer
Keri Cole, Chief Education Officer
Sue Richards, Head of Education Planning and Strategy / Head of
Transformation
Sarah Ellis, Lead for Inclusion & ALN
Sarah Mutch, Early Years Manager
Paul Warren, Strategic Lead for School Improvement
Jane Southcombe, Financial Services Manager
Lynne Donovan, Head of People Services
Anwen Cullinane, Senior Policy Officer, Equalities, Welsh Language &
Consultation
Rob Tranter, Head of Legal Service and Monitoring Officer
Ros Roberts, Business Improvement Officer
Mark Williams, Interim Head of Property Services
Steve Pugh, Corporate Communications Manager

Appendices:
Appendix 1 - Consultation Document - Llancaeach Junior School / Llanfabon Infants School
Appendix 2 - Consultation Document - Plasyfelin Primary School
Appendix 3 - Consultation Document - Centre for Vulnerable Learners (Pupil Referral Unit)
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Atodiad 1

Ysgolion yr 21ain Ganrif
Dogfen Ymgynghori

SGANIWCH FI

Cynnig i sefydlu Ysgol Gynradd
Uno Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon

20 Hydref 2021 - 1 Rhagfyr 2021

Mae’r ddogfen hon ar gael yn electronig yn
https://www.caerffili.gov.uk/Services/Schools-and-learning/21st-Century-Schools?lang=cy-gb
Gellir hefyd gofyn am y wybodaeth mewn fformatau ac ieithoedd eraill, yn ogystal ag ar ffurf copi caled.
Cysylltwch â ni ar 01443 864817 i drefnu hyn.
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TABL CYNNWYS
Rhagarweiniad
➢ Beth yw cynnwys y llyfryn hwn?
➢ Beth yw'r Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif?
➢ Beth rydym yn cynnig ei wneud?

Tudalen 3
Tudalen 3
Tudalen 4

Y Broses Ymgynghori
➢ Pwy rydym yn cynnal trafodaethau â nhw?
➢ Sut y gallwch gael rhagor o wybodaeth?
➢ Safbwyntiau plant am y cynnig

Tudalen 5
Tudalen 6
Tudalen 7

Pam ein bod yn cynnig y newidiadau hyn?
➢ Gwybodaeth Gefndir
➢ Cynllunio Lleoedd Ysgol
➢ Cyflwr ac Addasrwydd adeiladau'r ysgol
➢ Prif Gynllun Enghreifftiol

Tudalen 7
Tudalen 10
Tudalen 11
Tudalen 14

Sut y bydd hyn yn effeithio ar ysgolion eraill?
➢ Darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar a'r Galw a Ragamcenir
➢ Trefniadau'r Dalgylch
➢ Effaith ar Ysgolion Eraill
➢ Amharu ar ddisgyblion
➢ Darpariaeth Uwchradd

Tudalen 15
Tudalen 15
Tudalen 16
Tudalen 18
Tudalen 18

Beth fydd effaith y cynnig?
➢ Arweinyddiaeth, Ansawdd a Safonau Addysg
➢ Trefniadau Llywodraethu a Chategoreiddio'r Ysgol
➢ Materion yn ymwneud â'r Staff
➢ Materion Ariannol
➢ Effaith ar y Ddarpariaeth Gymraeg
➢ Trefniadau Teithio gan Ddysgwyr
➢ Cydraddoldebau
➢ Cyfleusterau Arbenigol / Anghenion Dysgu Ychwanegol
➢ Effaith ar y Gymuned a Budd i'r Gymuned

Tudalen 19
Tudalen 21
Tudalen 21
Tudalen 21
Tudalen 22
Tudalen 22
Tudalen 23
Tudalen 24
Tudalen 24

Beth yw manteision y cynnig?
➢ Manteision, Anfanteision, Risgiau
➢ Fframwaith Opsiynau
➢ Opsiwn a Ffefrir ac Opsiynau sydd wedi cael eu Diystyru

Tudalen 26
Tudalen 28
Tudalen 33

Y Camau Nesaf
➢ Y Cyfnod Ymgynghori a Dyddiadau Allweddol
➢ Hysbysiadau Statudol, Cyflwyno Adroddiadau a Gwneud Penderfyniadau
➢ Dweud eich dweud

Tudalen 33
Tudalen 34
Tudalen 34

Gwybodaeth Ategol
➢ Cwestiynau Cyffredin

Tudalen 35
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2

RHAGARWEINIAD
Beth yw cynnwys y llyfryn hwn?
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dechrau ar daith gyffrous, ond heriol, i gyflwyno
gwelliannau a newidiadau.
Mae angen i Ysgolion yng Nghymru fod mewn cyflwr da ac yn addas i ddarparu addysg.
Mewn rhai achosion, gellir moderneiddio, trwsio, adnewyddu, ehangu neu ailadeiladu ysgolion
yn rhannol i gyrraedd y safonau sydd eu hangen ar gyfer dulliau addysgu a dysgu cyfoes.
Fodd bynnag, nid yw pob ysgol yn y lleoliad cywir ar hyn o bryd ac mewn rhai achosion, efallai
y byddwn yn cynnig adeiladu ysgolion newydd neu newid ysgolion sydd eisoes yn bodoli.
Rydym yn anelu at barhau i godi safonau ysgolion a gwella safonau'r amgylchedd dysgu i greu
ysgolion yr 21ain ganrif a rhoi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i bob plentyn yng
Nghaerffili.
Mae'r llyfryn hwn yn berthnasol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysg yng Nghaerffili a
gall fod o ddiddordeb penodol i rieni/gwarcheidwaid plant sy'n mynychu, neu sy'n disgwyl
mynychu, safleoedd presennol Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon.
Mae'r llyfryn hwn yn nodi'r newidiadau rydym yn eu hawgrymu i'r cyfleuster addysg cynradd
hwn yn y Fwrdeistref a'r rhesymau dros y newidiadau arfaethedig hyn.
Mae'r broses ymgynghori yn cynnig cyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a
chyflwyno sylwadau a gaiff eu cofnodi a'u crynhoi mewn adroddiad ar yr ymgynghoriad. Bydd
yr adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor a'i ystyried pan fydd y Cabinet yn
penderfynu sut i weithredu.

Beth yw'r Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif?
Mae'r rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif yn rhaglen buddsoddi cyfalaf
strategol, bwysig yn yr hirdymor. Caiff ei hariannu ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru ac
awdurdodau lleol a'i nod yw creu cenhedlaeth o ysgolion yr 21ain ganrif yng Nghymru.
Cafodd rhan gyntaf y rhaglen (Band A) ei chynnal o 2014 i fis Mawrth 2019.
Mae Caerffili wedi cael llawer o fudd o fuddsoddiadau yn sgil rhaglen gychwynnol “Band A”
Ysgolion yr 21ain Ganrif, gyda tua £56.5 miliwn o fuddsoddiad at ddefnydd addysgol a
chymunedol.
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3

Cafodd cyllid Band A yng Nghaerffili ei ddefnyddio ar gyfer y canlynol:
Enw’r Prosiect

Buddsoddiad
Band A

✓ Ysgol Uwchradd Islwyn

£22.6m
✓ Ysgol Gymraeg Cwm Rhymni, Campws y £19.2m

Gwyndy

Delwedd o Ysgol Uwchradd Islwyn

✓ Ysgol Idris Davies 3-18

£8m

✓ Estyniad i Ysgol Trecelyn

£2.6m

✓ Gwelliannau i Ysgol Gyfun y Coed-duon

£2m

✓ Cae 3G Ysgol Gyfun y Coed-duon
✓ Gwelliannau i Ysgol Cae'r Drindod

£865k
£1.3m

✓

Erys trawsnewid addysg yn un o ganlyniadau hanfodol ein buddsoddiad ym Mand B y
Rhaglen. Dechreuodd ail ran y cyllid hwn (Band B) ym mis Ebrill 2019, ac roedd y meysydd
o flaenoriaeth yn cynnwys:
•
•
•
•

Lleihau nifer yr ysgolion sydd mewn cyflwr gwael
Sicrhau bod gennym ysgolion o'r maint cywir, yn y lleoliadau cywir
Cynnig digon o leoedd i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg
Sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o'r ystâd addysgol

Cyflwynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Raglen Amlinellol Strategol a chafodd
gymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru mewn egwyddor ar gyfer buddsoddiad a nodwyd o
£78 miliwn, yn amodol ar gymeradwyaeth ac ymgynghoriad unigol ar y prosiect.
Mae'r rhaglen yn nodi'r weledigaeth strategol ar gyfer rhaglen Band B yng nghyd-destun
blaenoriaethau a nodau llesiant y Cyngor.
Gwnaethom nodi bod angen buddsoddi mewn gwella adeiladau ein hysgolion, ateb y galw
am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, lleihau nifer y lleoedd gwag a datblygu
cyfleusterau a rennir ac sydd wedi'u cyd-leoli. Ein dyhead yw darparu seilwaith addysgol
effeithlon ac effeithiol a fydd yn ateb y galw presennol am leoedd, a'r galw yn y dyfodol, ac i'r
holl gyfleusterau y buddsoddir ynddynt fod yn ymrwymedig i wneud y defnydd gorau o'r
seilwaith a'r adnoddau, gan sicrhau bod asedau ar gael i'r gymuned eu defnyddio.

Beth rydym yn cynnig ei wneud?
Rydym yn cynnig gwneud y canlynol:
o Uno Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon i greu darpariaeth Ysgol
Gynradd newydd ar safle presennol yr ysgol fabanod i blant rhwng 3 ac 11 oed.
Disgwylir y caiff y prosiect ei gwblhau ym mis Medi 2024.
o Cynigir y bydd safle presennol Ysgol Fabanod Llanfabon yn cael ei ad-drefnu er mwyn
cynnal yr Ysgol Gynradd newydd. Caiff adeilad newydd ei godi i ddarparu ar gyfer
disgyblion Cyfnod Allweddol 2 (oed iau) a chaiff adeilad presennol yr Ysgol Fabanod ei
adnewyddu'n rhannol ar y safle. Bydd yr Ysgol Gynradd gyfan yn darparu ar gyfer 275 o
ddisgyblion yn ogystal â 40 o leoedd meithrin, gan sicrhau bod darpariaeth ysgol
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gynradd gyflawn a chynhwysol yn cael ei datblygu a'i chyflwyno, gan ddarparu'r
cwricwlwm llawn i ddisgyblion mewn amgylchedd modern, diogel ac ysbrydolus.
o Bydd ardal ddysgu awyr agored a chyfleusterau gwell ar safle'r ysgol gynradd newydd a
fydd yn darparu amgylchedd addysgu a dysgu ysgogol gyda chyfleusterau’r 21 ain ganrif
sy’n canolbwyntio ar ddysgu, hunan-barch a llesiant yr holl ddisgyblion.
o Bydd y prosiect arfaethedig yn ystyried y dyhead i annog a hwyluso'r gymuned i
ddefnyddio'r ased. Y bwriad yw cynnwys mesurau yn y dyluniad fel y gellir creu
‘parthau’ diogel y gall y gymuned ehangach eu defnyddio.

Y BROSES YMGYNGHORI
Pwy rydym yn cynnal trafodaethau â nhw?
Drwy fodel TîmCaerffili - Yn Well gyda'n Gilydd, mae'r Cyngor yn ymrwymedig i sicrhau y
darperir gwasanaethau o ansawdd uchel, sy'n canolbwyntio ar ddinasyddion i'r cymunedau yn
ein bwrdeistref sirol. Wrth sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn addas i'r dyfodol, rydym
yn cydnabod bod angen defnyddio gweithgareddau ymgysylltu effeithiol sy'n rhan ganolog o'n
proses benderfynu - Darllenwch fwy am ein dull o Ymgynghori ac Ymgysylltu yma
Ar gyfer y cynnig hwn, mae'n rhaid i'n proses ymgynghori ddilyn canllawiau statudol
Llywodraeth Cymru fel y nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 2018.
Rhaid cyhoeddi cynigion pan fyddwn yn gwneud ‘newid a reoleiddir’ i ysgol a arbennig o dan
Adran 42 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.
Mae rhwymedigaeth arnom i hysbysu'r canlynol o'n cynigion mewn llythyr neu dros e-bost:
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Tabl 1: Rhestr o Ymgyngoreion
Disgyblion/Cynghorau Disgyblion *

Gweinidogion Cymru

Rhieni, darpar rieni, gwarcheidwaid a
gofalwyr holl ddisgyblion*

Pob Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol sy'n
cynrychioli'r ardal a wasanaethir gan yr
ysgolion y mae'r cynnig yn effeithio arnynt yn
uniongyrchol*

Pennaeth, Staff a Chyrff Llywodraethu*

Aelodau lleol o Gyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili

Cyfarwyddwyr Addysg Awdurdodau Cyfagos

Cynghorau Cymuned a Thref lleol

Cymdeithasau Staff Addysgu a Staff Cymorth Estyn
Y Rhwydwaith Rhieni

Y Fforwm Addysg Gymraeg

Cyfarwyddwyr / Byrddau Addysg
Esgobaethol

Consortiwm De Ddwyrain Cymru (EAS)

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu Heddlu Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru
Gwent a Heddlu De Cymru
(SEWTA)
Y Bartneriaeth Datblygu'r
Cynnar a Gofal Plant

Blynyddoedd Mudiad Meithrin, Menter Iaith a
darparwyr meithrin gwirfoddol

*ysgolion y bydd y cynnig yn effeithio'n uniongyrchol arnynt, neu y mae'r cynnig yn debygol o
effeithio arnynt, yn unig
Noder:
• Caiff yr holl ymatebion a geir yn ystod y cyfnod ymgynghori eu cofnodi a'u crynhoi mewn
Adroddiad ar yr Ymgynghoriad.
• Caiff yr Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ei gyflwyno gerbron y Pwyllgor Craffu Addysg ar
gyfer adolygiad cychwynnol a chymeradwyaeth, a'r Cabinet fydd yn gyfrifol am y
gymeradwyaeth derfynol i barhau i'r cam nesaf.
• Bydd aelodau'r Cabinet yn cael copïau o'r holl ymatebion a geir yn ystod y cyfnod
ymgynghori ac yn eu fformat gwreiddiol fel rhan o'r broses benderfynu.
• Ni chaiff unrhyw ymatebion negyddol a wneir yn ystod y cyfnod ymgynghori eu cyfrif fel
gwrthwynebiadau i'r cynnig, yn hytrach cânt eu cofnodi fel sylwadau anffafriol.
• Dim ond ar ôl i hysbysiad statudol gael ei gyhoeddi, sef ail gam y cynnig, yn amodol ar
gymeradwyaeth gan y Cabinet, y gellir cofrestru gwrthwynebiadau i gynnig.

Sut y gallwch gael rhagor o wybodaeth?
Mae'n hollbwysig cynllunio a datblygu cynigion effeithiol ar gyfer trefnu ysgolion er mwyn
cyflawni nod Llywodraeth Cymru o drawsnewid addysg yng Nghymru a darparu deilliannau
addysgol gwell, gydag ymrwymiad i wella effeithiolrwydd ysgolion a lleihau anghydraddoldebau
ymhlith ardaloedd, grwpiau ac unigolion breintiedig a difreintiedig.
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Yn ôl Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018, rhaid i'r Cyngor gyhoeddi gwybodaeth i wneud
penderfyniadau mewn ffordd dryloyw, gytbwys ac agored wrth gwblhau proses ymgynghori
mewn cysylltiad â chynnig ar gyfer ysgol.
Fel rhan o'r cynnig hwn, mae'r dogfennau canlynol wedi'u creu:
•
•
•

Dogfen Ymgynghori yn nodi'r cynnig (y ddogfen hon)
Crynodeb o Hawliau Plant a Phobl Ifanc
Asesiad Effaith Integredig

Darperir gwybodaeth ar wefan y Cyngor a chaiff yr holl ddogfennaeth ei chyhoeddi yn
Gymraeg ac yn Saesneg ac mae ar gael mewn ieithoedd neu fformatau eraill ar gais.
Ceir rhagor o fanylion mewn perthynas â'r prosesau a'r amserlenni yn ddiweddarach yn y
ddogfen hon yn adran ‘Y Camau Nesaf’.
Bydd Adran Gwasanaethau Eiddo yr Awdurdod yn ymgymryd â Phroses Cais Cynllunio ar
wahân yn amodol ar wneud y penderfyniad terfynol a chymeradwyaeth y Cabinet i barhau
gyda'r cynnig hwn. Ceir manylion yr holl geisiadau ar wefan y Cyngor pan fydd y broses yn fyw.

Safbwyntiau plant am y cynnig
Mae'r Cyngor wedi cydnabod bod rhoi llais i bobl ifanc yn golygu eu cynnwys fel cyfranogwyr
yn y broses o ddatblygu, cyflawni, rheoli a gwella eu profiadau addysgol ac fel myfyrwyr a bod
angen iddynt fod wrth wraidd y gwaith o gynllunio, darparu a gwerthuso.
Mae gan bobl ifanc hawl i fynegi eu barn ar bob mater sy'n effeithio arnynt a dylid sicrhau bod
pwys priodol yn cael ei roi ar eu barn yn unol â'u hoedran a'u haeddfedrwydd. Mae'r Cyngor yn
cydnabod y gallai pobl ifanc wella'r broses o wneud penderfyniadau yn ogystal â rhannu
safbwyntiau a chymryd rhan fel dinasyddion a hwyluswyr newid.
Mae hyn hefyd yn amlwg yn adroddiad Estyn ‘Cyfranogiad disgyblion: canllaw arferion gorau’,
sy'n dangos sut y gellir cyflawni buddiannau i ddisgyblion a helpu ysgolion i wella drwy alluogi
pobl ifanc i gymryd rhan yn y broses.
Bydd Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghaerffili yn sicrhau y caiff trefniadau addas eu
gwneud i ymgynghori â phobl ifanc a'u cynnwys yn y broses, yn ogystal ag ar ôl i'r gwaith ddod
i ben, wrth gyflwyno unrhyw gynnig. Caiff fersiwn o'r Ddogfen Ymgynghori sy'n addas i blant ei
chynhyrchu a chaiff unrhyw adborth gan ddisgyblion a Chynghorau Ysgol ei gynnwys yn y
ddogfennaeth a anfonir ymlaen i'r Cabinet i'w hystyried unwaith i'r cyfnod ymgynghori ddod i
ben.

PAM EIN BOD YN CYNNIG Y NEWIDIADAU HYN?
Gwybodaeth Gefndir
Gall adeiladau newydd chwarae rhan allweddol fel lleoedd i ysbrydoli ac addysgu ein plant, ond
hefyd fel amgylcheddau dysgu bywiog a dynamig i alluogi disgyblion o bob oedran i ddysgu a
thyfu, ac at ddefnydd teuluoedd a'r gymuned ehangach. Ein nod yw sicrhau mynediad cyfartal
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drwy hyrwyddo a chefnogi'r broses o ddatblygu addysg gynhwysol ac ymrwymo i ddarparu
addysg a gwasanaethau o'r radd flaenaf gyda'r adnoddau sydd ar gael.
Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddarparu addysg o ansawdd uchel i bob plentyn a pherson
ifanc, sydd wedi'i theilwra i ddiwallu eu hanghenion gan ddatblygu eu potensial, ehangu eu
gorwelion, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a chyfrannu at adfywiad economaidd yr ardal.
Er bod cynnydd wedi'i gyflawni, mae gwaith ar ôl i'w wneud i wella canlyniadau a llesiant plant
a phobl ifanc.
Ar hyn o bryd, mae Ysgol Iau Llancaeach (Cyfnod Allweddol 2 : 7-11 oed) ac Ysgol Fabanod
Llanfabon (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 1 : 3-7 oed) yn gweithredu dros ddau safle ar
wahân o fewn 0.5 milltir i'w gilydd yn ardal Nelson, Gorllewin Caerffili.

Ysgol Iau Llancaeach

Ysgol Fabanod Llanfabon

Mae'n rhaid i bob ysgol ddarparu cwricwlwm sydd â chynnwys eang a chytbwys ac sy'n
berthnasol i anghenion pob dysgwr. Dylai taith ddysgu'r plentyn fod yn ddi-dor drwy gydol ei
amser yn yr ysgol, gan adeiladu ar brofiadau, sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth wrth iddo
wneud cynnydd.
Fel y mae ESTYN wedi'i ddangos, mae cysylltiad amlwg rhwng adeiladau ysgolion newydd
gwell a pherfformiad gwell.
Mae'r adroddiadau arolygu diweddaraf gan Estyn ar gyfer Ysgol Iau Llancaeach (2018) ac
Ysgol Fabanod Llanfabon (2019), yn cydnabod bod y disgyblion yn gwneud cynnydd da ac yn
gweld eu hunain fel dysgwyr hyderus a galluog. Mae'r adroddiadau yn adlewyrchu'r ffaith bod y
ddwy ysgol yn creu amgylchedd gofalgar lle mae'r disgyblion yn teimlo yn ddiogel, yn hapus
a'u bod yn cael eu gwerthfawrogi. Mae'r rhain yn nodweddion nodedig sy'n annog disgyblion i
feithrin agweddau cadarnhaol at ddysgu.
Bydd datblygu darpariaeth ysgol gynradd gyflawn yn ardal Nelson yn adeiladu ar gryfderau
unigol yr ysgol fabanod a'r ysgol iau er mwyn sicrhau y caiff profiadau eu gwella ymhellach, fel
y gellir darparu safonau addysg sydd hyd yn oed yn uwch. Bydd yn galluogi safbwynt ysgol
gyfan a dull cyson mewn perthynas â dysgu ac addysgu, cyflwyno'r cwricwlwm a chyflawniad,
drwy un weledigaeth sydd ag ethos cyson a fydd o fudd i'r disgyblion, y staff a rhieni/gofalwyr.
Mewn ysgol gynradd, mae'r holl blant – iau a hŷn – yn cael cyfleoedd i rannu canlyniadau eu
dysgu a datblygu dealltwriaeth ddatblygedig o'r amrywiaeth o gyflawniadau personol ar draws
y cyfnodau allweddol.
Mae ysgol gynradd yn darparu amgylchedd lle gall plant weithio a chwarae gyda'i gilydd am
gyfnod hwy, gan ddatblygu gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o gryfderau, sgiliau a
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phersonoliaethau amrywiol ei gilydd. Dangoswyd bod hyn yn cael effaith gadarnhaol ar sgiliau
cymdeithasol, datrys problemau a datblygu cydberthnasau rhwng holl aelodau'r gymuned.
Tabl 2: Buddiannau Darpariaeth Ysgol Gynradd
Cwricwlwm

•
•
•
•
•
•

Addysgegol

•
•
•

•
Adeiladau ac •
ystafelloedd
•

Cymuned

•

Proffesiynol

•
•
•
•
•
•

Un weledigaeth ac ethos cyson er budd y disgyblion, y staff a
rhieni/gofalwyr
Parhad a chynnydd dysgu
Parhad profiad a darpariaeth
Un tîm staff a rheoli yn arwain ac yn rheoli'r cwricwlwm, addysgu a
dysgu a datblygiad cymdeithasol mewn ffordd unedig ac wedi'i
arwain gan un Cynllun Gwella Ysgol
Mynediad at ystod fwy o ddoniau ac arbenigedd staff gan fod nifer
mwy o staff a chyfleoedd cyfoethogi ehangach sy'n rhan annatod
o'r cwricwlwm ehangach
Defnydd effeithlon o adnoddau, gan gynnwys adnoddau dynol ac
adnoddau addysgol
Trefniadaeth addas (gyda setiau unigol o bolisïau a gweithdrefnau
dysgu ac addysgu) ar gyfer cyflwyno'r cwricwlwm cenedlaethol
Cyfleoedd ar gyfer mwy o gyswllt addysgol â phlant iau a hŷn a'r
cyfle i rannu deilliannau dysgu ar draws y cyfnodau allweddol
Cyfleoedd ar gyfer mwy o ddatblygiad cymdeithasol, er enghraifft,
drwy roi rhywfaint o gyfrifoldeb bugeiliol dros y plant iau i'r
disgyblion hŷn
Gwybodaeth well am y staff, trefniadaeth a'r cwricwlwm
Rhwyddineb cynnal a chadw'r safle
Mwy o bosibiliadau ar gyfer defnyddio'r adeiladau a'r ystafelloedd
mewn ffordd effeithiol, effeithlon a hyblyg a'r gallu i gynnal a
chadw'r safle'n fwy effeithlon
Mwy o allu i gefnogi'r agenda ysgolion estynedig a datblygu
ysgolion "o fore gwyn tan nos" sy'n cynnig gofal plant yn ystod
amser brecwast a chlybiau ar ôl ysgol mewn ffordd fwy cydlynol i
rieni/gofalwyr
Canolbwynt ar gyfer y gymuned
Cyfleoedd i fagu profiad proffesiynol ehangach drwy weithio gydag
ystod ehangach o oedrannau
Cyfle i'r staff feithrin cydberthnasau gyda'r disgyblion, rhieni a
theuluoedd dros gyfnod hwy
Defnyddio adnoddau mewn ffordd fwy effeithiol ac effeithlon na
fyddai'n bosibl mewn sefydliadau llai a threfnu adnoddau yn unol â
blaenoriaethau lleol yn well
Seilwaith gweinyddol symlach a chryfach sy'n osgoi dyblygu
adnoddau
Y gallu i fodloni'r agenda dysgu wedi'i bersonoli sydd wrth wraidd y
Strategaeth Gynradd a Diwygio'r Gweithlu

Bydd y staff yn rhan hanfodol o'r buddiannau a amlinellir uchod. Gall uno ysgolion ddarparu
buddiannau penodol i'r staff, fel unigolion ac fel tîm. Elfen sylfaenol o hyn yw'r cyfle i feithrin
dealltwriaeth ehangach a dyfnach o sut i gefnogi a herio lefelau dealltwriaeth, sgiliau a
gwybodaeth plant ar draws cyfnodau allweddol. Yn ogystal, mae strwythur staffio mwy yn
helpu i ymgorffori trefniadau cynllunio ar gyfer olyniaeth ac felly mae'n helpu i gadw athrawon
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da fel y gallant ddatblygu eu gyrfaoedd yn yr ysgol ac mae'n darparu mwy o gyfleoedd i gynnig
addysgu arbenigol.

Cynllunio lleoedd ysgol
Rhaid i bob Cyngor yng Nghymru sicrhau ei fod yn darparu digon o leoedd mewn ysgolion i
ddisgyblion o bob oedran er mwyn darparu addysg o'r radd flaenaf iddynt a sicrhau bod cyllid
Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol. Rhaid i bob Cyngor yng Nghymru hefyd
ddarparu lleoedd sy'n diwallu anghenion disgyblion drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a
ffydd yn ogystal â bod yn addas ar gyfer unrhyw anghenion dysgu ychwanegol.

Ysgol Fabanod Llanfabon
• Mae lle i 120 o ddisgyblion ar y safle ar hyn o bryd, yn ogystal â lleoedd meithrin
• Y nifer derbyn cyhoeddedig yw 40
• Mae 10.83% o leoedd dros ben ar hyn o bryd
• Mae nifer presennol y disgyblion ar y gofrestr yn cyfateb i 107 o blant, heb gynnwys y
dosbarth meithrin, y mae 85.45% ohonynt yn dod o'r dalgylch.
Ysgol Iau Llancaeach
• Mae lle i 188 o ddisgyblion ar y safle ar hyn o bryd
• Y nifer derbyn cyhoeddedig yw 46
• Mae 26.60% o leoedd dros ben ar hyn o bryd
• Mae nifer presennol y disgyblion ar y gofrestr yn cyfateb i 138 o blant, y mae 84.17%
ohonynt yn dod o'r dalgylch.
• Mae Ysgol Iau Llancaeach yn bwydo Ysgol Lewis i Ferched / Lewis Pengam.

Tabl 3: Niferoedd Gwirioneddol ac Amcanestynedig sy'n Mynychu
Ysgol Fabanod Llanfabon

Ysgol Iau Llancaeach

Blwyddyn

Nifer ar y Gofrestr

Nifer ar y Gofrestr

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

130
123
122
121
130
131
129
149
155
155
155

Heb gynnwys y
Dosbarth Meithrin
107
90
90
89
99
98
98
120
124
125
125

138
147
142
148
138
132
127
146
154
156
155

*Mae'r ffigurau yn ystyried nifer amcanestynedig y disgyblion o ddatblygiadau adeiladu newydd yn y
dalgylch

O ystyried amcanestyniadau disgyblion a cheisiadau cynllunio sylweddol ar gyfer tai newydd
(cytunwyd ar tua 380 o unedau hyd at 2030 a chynigir adeiladu 90 o unedau ychwanegol ar ôl
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y cyfnod hwnnw), mae'n amlwg na fyddai'r trefniant presennol yn gallu ymdopi â'r galw, gan
dybio na chollir disgyblion rhwng grwpiau oedran.

Cyflwr ac Addasrwydd adeiladau'r ysgol
Ar hyn o bryd, caiff darpariaeth addysgol i blant 3-11 oed (Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau
Allweddol 1 a 2) yn ardal Nelson ei darparu mewn dau leoliad ar wahân.

Ysgol Iau Llancaeach
Agorodd Ysgol Iau Llancaeach yn 1909. Cyfanswm arwynebedd y safle yw tua 0.67 hectar ac
mae'n cynnwys pedwar adeilad ac ardaloedd chwarae cyfyngedig yn yr awyr agored.
Arwynebedd mewnol gros adeilad yr ysgol yw 1479 metr sgwâr ac mae ganddo radd cyflwr C+
yn ôl methodoleg Faithful & Gould.

Y safle presennol

Cynllun o'r safle

Tabl 4: Gwybodaeth am Safle Ysgol Iau Llancaeach
Dynodiad Cynllun
Cyfleusterau a Ddarperir
CAD
Y Prif Adeilad 95 a Neuadd, Ystafell Staff, 2 Swyddfa, 4 Ystafell Ddosbarth, Ystafelloedd
1562
Cotiau Disgyblion
Adeilad 96
Llyfrgell, 3 Ystafell Ddosbarth, Ystafell Staff, Ystafelloedd Cotiau
Disgyblion
Adeilad 97

Bloc y Ffreutur a Cheginau'r Ysgol

Adeilad Allanol 1825

Defnyddir ar gyfer storio

Mae'r safle yn gwbl amgaeedig ac, ar hyn o bryd, ceir mynediad i'r ysgol o stryd ochr sy'n
arwain o'r brif B4255 sy'n rhedeg drwy'r pentref. Mae hyn yn creu problemau mynediad a
pharcio gan fod llawer o rieni yn defnyddio maes parcio lleol ar gyfer casglu a gollwng y plant
sy'n golygu bod angen croesi'r ffordd. Mae eiddo preswyl/busnes gyferbyn â chwrtil yr ysgol
hefyd sy'n golygu na ellir ehangu'r safle ymhellach.
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Ysgol Fabanod Llanfabon
Agorwyd Ysgol Fabanod Llanfabon yn ffurfiol ym mis Gorffennaf 1992. Cyfanswm arwynebedd
y safle yw tua 1.0 hectar ac mae'n cynnwys pedwar adeilad ac ardaloedd chwarae cyfyngedig
yn yr awyr agored. Arwynebedd mewnol gros adeilad yr ysgol yw 1189 metr sgwâr ac mae
ganddo radd cyflwr C+ yn ôl methodoleg Faithful & Gould.

Y safle presennol

Cynllun o'r safle

Tabl 5: Gwybodaeth am Safle Ysgol Fabanod Llanfabon
Dynodiad Cynllun
CAD
Y Prif Adeilad 329

Cyfleusterau a Ddarperir

6 ystafell ddosbarth, 1 dderbynfa, 2 swyddfa, neuadd, ystafell staff,
ceginau'r ysgol
Adeilad modiwlar parod 2 ystafell ddosbarth
unllawr dwbl
1381 a 1382
Adeilad Allanol 1793
Defnyddir ar gyfer storio
Mae cynllun presennol y safle yn golygu bod modd ei ddatblygu. Mae ffyrdd mynediad da a lle i
adeiladu, heb lawer o darfu, er mwyn darparu ar gyfer y garfan lawn a'r ddarpariaeth gynradd
amcanestynedig.
Yn ogystal â sicrhau bod y nifer cywir o leoedd ar gael mewn ysgolion, rhaid i'r cyngor sicrhau
bod cyfleusterau'r ysgol yn addas at y diben. Rhaid i ysgolion gefnogi'r broses o ddarparu
addysg o ansawdd uchel. Mae pob ysgol sydd eisoes yn bodoli yng Nghaerffili wedi derbyn
arolwg o Gyflwr yr Adeilad yn ddiweddar. Mae arolygon o gyflwr yn gofnodion archwiliadwy sy'n
seiliedig ar dystiolaeth a chânt eu cynnal gan bersonél sy'n meddu ar y cymwysterau a'r
profiadau addas.
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Nododd arolygon cyflwr y Cyngor, a gynhaliwyd yn 2018, fod y ddwy ysgol a nodir fel rhan o'r
prosiect uno hwn yng nghategori C+ ar gyfer cyflwr yr ystad addysgol a chategori C ar gyfer
addasrwydd.

Er bod y ddau leoliad wedi cael eu hystyried i ddechrau fel y safle ar gyfer adeiladu'r
ddarpariaeth gynradd newydd, penderfynwyd diystyru lleoliad presennol Ysgol Iau
Llancaeach oherwydd oedran yr adeilad, y math o adeilad, y mynediad cyfyngedig a'r
opsiynau ad-drefnu cyfyngedig sydd ar gael ar ei gyfer, yn ogystal â'r ardaloedd chwarae
cyfyngedig yn yr awyr agored ac agosrwydd y safle at ffordd brysur drwy bentref Nelson heb
unrhyw opsiynau parcio na gollwng y gellir eu datblygu o fewn cwrtil yr ysgol. Felly, nodwyd
mai safle Ysgol Fabanod Llanfabon yw'r lleoliad datblygu a ffefrir.
Mae Ysgol Fabanod Llanfabon ym mhentref Nelson, lai na 0.5 milltir o'r ysgol iau. Mae'r
adeilad o arddull mwy newydd ac mae nifer o opsiynau ar gael ar gyfer ad-drefnu ac
ehangu'r ardal fewnol ac allanol, gan gynnwys cael gwared ar y dosbarth meithrin a'r adeilad
modiwlar fel rhan o gynlluniau cyfredol i wella darpariaeth gofal plant ar y safle a'r potensial i
gynyddu cwrtil safle'r ysgol. Rhagwelir buddsoddiad yn adeilad presennol Ysgol Fabanod
Llanfabon fel rhan o'r cynnig hwn er mwyn gwneud gwaith ad-drefnu mewnol i greu
ystafelloedd dosbarth sy'n cydymffurfio â gofynion maint a sicrhau y bydd y broses symud i'r
adeilad newydd arfaethedig, a fyddai'n cynnwys dau ddosbarth babanod yn ogystal â'r garfan
iau, yn mynd rhagddi'n ddidrafferth.

Tabl 6: Cymharu Gwybodaeth am Safleoedd yr Ysgolion

Blwyddyn Adeiladu /
Blwyddyn Agor
Nifer yr adeiladau ar y safle
Nifer yr ystafelloedd
dosbarth
% yr ystafelloedd dosbarth
sy'n cydymffurfio â gofynion
maint
Adeiladau parod
Gradd Cyflwr Cyffredinol
Addasrwydd Cyffredinol
Arwynebedd y safle
Mynediad

Ysgol Fabanod
Llanfabon
1992

Ysgol Iau Llancaeach

3
8

5
7

86%

86%

2
C+
B
10,564 metr sgwâr
1 hectar
Mynediad ar hyd ffordd
oddi ar Bryncelyn

0
C+
B
6,749 metr sgwâr
0.67 hectar
Mynediad ar hyd ffordd
ochr gul oddi ar y B4255
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Parcio / Ffyrdd i mewn ac
allan

Opsiynau i ehangu.

Lleoedd parcio ar y safle,
gan gynnwys man troi
gydag opsiynau i wella'r
cyfleusterau ymhellach.
Oes, posibilrwydd i
ehangu cwrtil yr ysgol a
chreu campws
cymunedol

Dim lleoedd parcio ar y
safle.

Ardal gyfyngedig o fewn y
cwrtil presennol a mynediad
gwael i gerbydau

Mae'r ganolfan gymunedol leol a darn o dir diangen y mae'r Awdurdod Lleol yn berchen arno
yn rhannu ffin â pherimedr gogleddol yr ysgol a bwriad yr Awdurdod fel rhan o'r cynnig hwn yw
ymchwilio i'r syniad o ddefnyddio'r tir fel rhan o gampws ehangach a fydd yn cynnwys
cyfleusterau parcio a gollwng gwell a threfniadau posibl o ran rhannu defnydd o'r neuadd
gymunedol. Mae trafodaethau cychwynnol yn cael eu cynnal er mwyn penderfynu ar hyfywedd
yr elfen hon, yn amodol ar gymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru i barhau gyda'r cynnig.
Yn ogystal, gellid ystyried datblygu'r tir diffaith cyfagos y mae'r Cyngor yn berchen arno er
mwyn lleddfu tagfeydd o ganlyniad i barcio a threfniadau gollwng ar y ffordd gyfagos.
Ymchwilir i'r awgrym hwn fel rhan o'r cynnig wrth symud ymlaen.

Prif Gynllun Enghreifftiol
Mae'r ‘Sylfaen ar gyfer Llwyddiant’ yn darparu fframwaith ar gyfer adfywio'r Fwrdeistref Sirol yn
y dyfodol hyd at 2023. Mae'r ddogfen yn nodi'r blaenoriaethau strategol ar gyfer yr adfywiad
mewn pedair thema allweddol:
•
•
•
•

Helpu Pobl (lleihau anghydraddoldeb, meithrin gallu a gwydnwch i greu cymunedau iachach,
ffyniannus, cydlynol);
Helpu Busnes (creu cyfleoedd cyflogaeth, cynyddu gweithgareddau entrepreneuraidd, annog
arloesi a gwella mynediad at gyflogaeth);
Helpu Ansawdd Bywyd (darparu'r amgylchedd ffisegol cywir ar gyfer ein cymunedau a fydd
yn eu hannog i ffynnu);
Cysylltu Pobl a Lleoedd (gwella cysylltedd yn lleol, yn rhanbarthol ac yn fyd-eang).
Mae cyfres o gynlluniau gweithredu a strategaethau wedi'u targedu yn ategu'r Strategaeth
Adfywio sydd wedi'u hanelu at achub ar gyfleoedd adfywio a datblygu safleoedd allweddol
ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae'r Prif Gynllun yn nodi sawl prosiect yn yr ardal a allai arwain at fudd economaidd a
chymunedol sylweddol, a bydd yn darparu fframwaith ar gyfer rhedeg y prosiectau hynny.
Yn ogystal, disgwylir y bydd nifer y plant oed ysgol yn cynyddu o fewn Ardal yr Uwchgynllun o
ganlyniad i ddatblygiadau newydd ac mae'n bwysig bod cyfleoedd i ysgolion ehangu er mwyn
darparu ar gyfer disgyblion ychwanegol. Cytunodd y Cyngor mewn egwyddor yn ddiweddar i
ddarparu lleoedd ysgol ychwanegol yn yr ardal ehangach yn amodol ar gadarnhau cyllid ar
gyfer prosiectau unigol a chael cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer achosion
busnes, a chaiff canlyniad ymgyngoriadau unigol ei ystyried fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain
Ganrif.
Mae'r cynnig hwn yn rhan o'r Strategaeth honno wrth symud ymlaen.

Page 38

14

SUT Y BYDD HYN YN EFFEITHIO AR YSGOLION
ERAILL?
Caiff newidiadau mewn un rhan o'r sector Addysg yn y Sir effaith ehangach ar ysgolion eraill
a'u disgyblion. Wrth ystyried pob cynnig, caiff y dull o sicrhau bod y rhwydwaith addysg yn
gynaliadwy ac yn cael ei gwella yn ogystal â'r ardal ehangach eu hystyried. Rhoddir ystyriaeth
briodol i effaith y cynnig hwn a chaiff ymgynghoriad ei gynnal â phob ysgol y mae'n effeithio
arni.

Darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar a'r Galw a Ragamcenir
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cydnabod gwerth a phwysigrwydd gofal plant fel elfen
hanfodol o'r agenda gwrthdlodi yn ogystal â darparu amgylchedd cyfoethog, diogel ac anogol
lle y gall plant a phobl ifanc y fwrdeistref sirol ffynnu a chael hwyl. Yn hynny o beth, mae gan y
Cyngor faes gwasanaeth y Blynyddoedd Cynnar sy'n ymrwymedig i reoli pob agwedd ar y
farchnad gofal plant mewn modd cydgysylltiedig.
Dyfarnodd Llywodraeth Cymru £403,374 i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili o dan Grant
Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant i ddatblygu uned gofal plant bwrpasol â 24 o leoedd ar safle'r
ysgol yn Ysgol Fabanod Llanfabon, Nelson. Gan weithio gyda'r darparwr gofal sesiynol lleol,
gallem ehangu nifer y lleoedd a gynigir fesul sesiwn gan alluogi hyd at 52 o leoedd posibl ar
gyfer y Cynnig Gofal Plant drwy amrywiaeth o ddarpariaeth gofleidiol, ar ôl ysgol ac yn ystod y
gwyliau, yn ogystal â chynnig lleoedd mewn cylch chwarae i blant 2 oed a phlant hŷn. Byddai
creu'r adeilad newydd penodol hwn ar gyfer gofal plant yn galluogi'r darparwr lleol i gael
perchenogaeth dros y lleoliad a datblygu darpariaeth o safon sy'n gwasanaethu'r gymuned
leol.
Byddai'r datblygiad hwn yn sicrhau bod y ddarpariaeth bresennol yn parhau yn ogystal â chreu
lleoedd gofal plant drwy ddiwrnodau hwy a mwy o ymreolaeth:
•
•
•

24 o leoedd cylch chwarae / gofal cofleidiol yn y bore a'r prynhawn (24 o leoedd posibl
ar gyfer y cynnig gofal plant)
24 o leoedd ar ôl ysgol (12 lle posibl ar gyfer y cynnig gofal plant)
24 o leoedd yn ystod y gwyliau (16 o leoedd posibl ar gyfer y cynnig gofal plant)

Bydd datblygu darpariaeth gofal plant ar safle'r ysgol a gyferbyn â'r ddarpariaeth feithrin mewn
modd strategol yn golygu y gall plant drosglwyddo'n llyfn o ddarpariaeth feithrin yr ysgol i'r
uned gofal plant. Bydd hyn yn sicrhau y ceir y budd mwyaf o gydleoli ac yn sicrhau'r trefniadau
trosglwyddo gorau i blant a fydd ar y safle o bosibl o 2 oed ymlaen.

Trefniadau'r Dalgylch
Mae'r Awdurdod o'r farn mai’r cynnig hwn yw’r cyfle gorau i ddiogelu a chynnal safonau
addysgol ymhellach ar gyfer y dyfodol a'i fod yn cynnig ffordd o wella drwy fuddsoddi’n
sylweddol mewn cyfleusterau parhaol newydd ar gyfer y cyfnod cynradd mewn un lleoliad.
Bydd yn darparu amgylchedd addysgu a dysgu ysgogol gyda chyfleusterau'r 21 ain Ganrif, gan
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gynnwys cyfleusterau TGCh gwell, ardal chwarae yn yr awyr agored a mynediad i'r gymuned
sy'n canolbwyntio ar ddysgu, hunan-barch a llesiant pawb.
Tabl 7: Dalgylch yr ysgolion presennol
Mae safleoedd presennol Ysgol Iau Llancaeach
ac Ysgol Fabanod Llanfabon yn ward Nelson.

Mae Ysgol Fabanod Llanfabon yn bwydo Ysgol
Iau Llancaeach.
Mae proffil y ward yn seiliedig ar wybodaeth o
Gyfrifiad 2011 yn dangos bod 13.9% o
boblogaeth y ward rhwng 5 a 15 oed.
Cynigir cadw'r dalgylch fel y mae fel rhan o'r
datblygiad hwn.
Map o Fwrdeistref Sirol Caerffili

Effaith ar ysgolion eraill
Yn ddaearyddol, mae dwy ysgol gynradd Saesneg gymunedol a dwy ysgol gynradd Gymraeg
gymunedol yn agos (o fewn radiws o 3.5 milltir) at y safle presennol, sef:
•
•
•
•

Ysgol Gynradd Greenhill
Ysgol Gynradd Ystrad Mynach
Ysgol Gymraeg Bro Allta
Ysgol Gymraeg Penalltau
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Tabl 8: Niferoedd Gwirioneddol ac Amcanestynedig sy'n Mynychu (Ysgolion Cyfagos)

Capasiti
Derbyniadau
Blwyddyn

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Ysgol
Gynradd
Greenhill
167
23

Ysgol Gynradd
Ystrad Mynach

YG Bro Allta

YG Penalltau

420
59

308
44

240
34

Nifer ar y
Gofrestr
(heb gynnwys
y Dosbarth
Meithrin)
152
162
162
165
162
156
157

Nifer ar y
Gofrestr (heb
gynnwys y
Dosbarth
Meithrin)
380
381
383
383
381
380
383

Nifer ar y
Gofrestr (heb
gynnwys y
Dosbarth
Meithrin)
266
274
274
287
292
293
303

Nifer ar y Gofrestr
(heb gynnwys y
Dosbarth Meithrin)

198
202
206
210
214
217
221

Yn ogystal ag ystyried ysgolion sy'n agos yn ddaearyddol, dadansoddwyd nifer y disgyblion o'r
dalgylch sy'n mynychu'r ddwy ysgol hefyd er mwyn deall effaith bosibl symud disgyblion yn
well.

Tabl 9: Ysgol Fabanod Llanfabon - Gwybodaeth am y Nifer sy'n mynychu, Medi 2020
Grŵp
Blwyddyn

Dosbarth
Derbyn
Blwyddyn 1
Blwyddyn 2
Cyfanswm

Disgyblion
o'r
dalgylch
sy'n byw
yn yr ardal

Disgyblion
o'r
dalgylch
sy'n
mynychu'r
ysgol

Disgyblion
o'r tu allan
i'r sir sy'n
mynychu'r
ysgol

Disgyblion
o'r
dalgylch
sy'n
mynychu
ysgol arall

Disgyblion
o'r
dalgylch
sy'n
mynychu
ysgol ffydd

32

Disgyblion
o'r tu allan
i'r
dalgylch
sy'n
mynychu'r
ysgol
2

3

3

0

Disgyblion
o'r
dalgylch
sy'n
mynychu
ysgol
Gymraeg
12

47
35
48
130

28
34
94

3
1
6

3
4
10

4
3
10

0
0
0

3
11
26

Mae'r ysgolion eraill y mae disgyblion o'r dalgylch hon yn eu mynychu yn cynnwys: Coedybrain
(1 disgybl), Cwm Ifor (1 disgybl), Glyngaer (1 disgybl), Greenhill (4 disgybl), Hengoed (2
ddisgybl), Maesycwmmer (1 disgybl), Pengam (1 disgybl), Pontllanfraith (1 disgybl), Santes
Gwladys (1 disgybl), Ystrad Mynach (3 disgybl).

Page 41

17

Tabl 10: Ysgol Iau Llancaeach - Gwybodaeth am y Nifer sy'n mynychu, Medi 2020
Grŵp
Blwyddyn

Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Cyfanswm

Disgyblion
o'r
dalgylch
sy'n byw
yn yr ardal

Disgyblion
o'r
dalgylch
sy'n
mynychu'r
ysgol

Disgyblion
o'r tu allan
i'r dalgylch
sy'n
mynychu'r
ysgol

Disgyblion
o'r tu allan
i'r sir sy'n
mynychu'r
ysgol

Disgyblion
o'r
dalgylch
sy'n
mynychu
ysgol arall

43
42
51
40
176

31
28
37
24
120

1
1
1
1
17

4
4
4
6
0

1
8
4
4
17

Disgyblion Disgyblion
o'r
o'r
dalgylch
dalgylch
sy'n
sy'n
mynychu
mynychu
ysgol
ysgol
ffydd
Gymraeg
0
11
0
6
0
10
0
12
0
39

Mae'r ysgolion eraill y mae disgyblion o'r dalgylch hwn yn eu mynychu yn cynnwys: Cefn
Fforest (1 disgybl), Ysgol Iau Cwmaber (1 disgybl), Derwendeg (1 disgybl), Glyngaer (2
ddisgybl), Greenhill (6 disgybl), Maesycwmmer (1 disgybl), St James (1 disgybl), Ystrad
Mynach (4 disgybl).
Yn seiliedig ar y wybodaeth a amlinellwyd uchod a'r ffigurau amcanestynedig, caiff yr ysgol
gynradd newydd ei sefydlu a'i hagor ar ei chapasiti llawn, sef 275. Bydd hyn yn sicrhau y gellir
darparu ar gyfer yr holl ddisgyblion yn y dalgylch ond heb ddadsefydlogi darpariaethau
addysgol eraill sydd eisoes wedi'u sefydlu yn yr ardal.

Amharu ar ddisgyblion
Mae'r cynnig yn bwriadu ehangu cyfleuster presennol Ysgol Llanfabon. Y Cyngor sy'n berchen
ar y safle ac mae eisoes wedi'i ddynodi at ddefnydd Addysgol fel rhan o'r pecyn gweithredoedd
ac o fewn y dynodiad at ddibenion y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd.
Drwy ddefnyddio safle sydd eisoes yn bodoli, bydd y Cyngor yn gweithio gyda'r contractwr yn
ystod y cam adeiladu i sicrhau bod y gwaith yn tarfu cyn lleied â phosibl ar weithrediadau
dyddiol carfan bresennol yr ysgol ar safle Ysgol Llanfabon. Ni fyddai'r datblygiad yn cael
unrhyw effaith ar yr ysgol iau nes y byddai'r safle yn barod ac, ar yr adeg honno, byddai'r
dysgwyr yn cael eu cefnogi drwy'r broses symud.

Darpariaeth Uwchradd
Mae Ysgol Iau Llancaeach yn bwydo Ysgol Lewis i Ferched ac Ysgol Lewis Pengam. Er bod
addysg uwchradd yn cael ei hadolygu yn yr awdurdod ar hyn o bryd, sy'n cynnwys darpariaeth
un rhyw, nes y gwneir penderfyniad, mae'r cynnig hwn yn tybio y byddai'r drefn fwydo gyfredol
yn parhau. Yn seiliedig ar amcanestyniadau presennol a'r data sydd ar gael, ychydig iawn o
effaith y byddai'r cynnig hwn yn ei chael ar ddarpariaeth uwchradd.
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BETH FYDD EFFAITH Y CYNNIG?
Arweinyddiaeth, Ansawdd a Safonau Addysg
Estyn a'r Awdurdod Lleol sy'n monitro ansawdd a safonau ysgolion yng Nghaerffili. Estyn yw
swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae'n un o
gyrff y Goron a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992. Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad
Cenedlaethol Cymru ond yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 o Ddeddf
Llywodraeth Cymru 1998. Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau darparwyr addysg a
hyfforddiant yng Nghymru.
Mae Estyn yn arfarnu effeithiolrwydd darparwr gan ddefnyddio graddfa bedwar pwynt ar gyfer
barnau:
Tabl 11: Graddfa Barnau Estyn
Rhagorol
Da
Digonol ac angen gwelliant
Anfoddhaol ac angen gwelliant ar
frys

Perfformiad ac arferion cryf iawn, cynaledig
Nodweddion cryf, er y gall fod angen gwella mân
agweddau
Mae cryfderau’n gorbwyso gwendidau, ond mae angen
gwelliant ar agweddau pwysig
Mae gwendidau pwysig yn gorbwyso cryfderau

Caiff canlyniadau arolygiadau diweddaraf yr ysgol Iau a'r ysgol Fabanod bresennol eu
hamlinellu isod. Ceir copïau o adroddiadau llawn yr ysgolion unigol ar wefan Estyn.
Crynodeb Estyn – Ysgol Iau Llancaeach
1.
2.
3.
4.
5.

Safonau: da
Lles ac agweddau at ddysgu: da
Addysgu a phrofiadau dysgu: da
Gofal, cymorth ac arweiniad: da
Arweinyddiaeth a rheolaeth: da

Yn ei hadroddiad yn 2018, nododd Estyn fod gan y pennaeth a'r uwch-arweinwyr weledigaeth
glir ar gyfer gwella'r ysgol a'u bod yn rhannu hon yn dda â'r holl staff. Mae ymdeimlad clir o
waith tîm ac mae pawb yn cydweithio'n dda i sicrhau y darperir addysg o ansawdd da i'r
disgyblion.
Nododd amrywiaeth o sylwadau ansoddol gryfderau yn yr adroddiad hefyd. Roedd y rhain yn
cynnwys:
•
•
•
•

Safon uchel o ymddygiad gan bron bob disgybl mewn gwersi ac o gwmpas yr ysgol.
Bod bron pob disgybl wedi gwneud cynnydd da mewn mathemateg a bod sgiliau rhifedd
yn cael eu cymhwyso'n effeithiol ar draws y cwricwlwm.
Disgyblion moesgar sy'n ymddwyn yn dda ac yn dangos parch at eraill.
Disgyblion sy'n gweithio'n dda mewn parau neu mewn grwpiau mwy.
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•

Disgyblion sydd â dealltwriaeth dda iawn o'r angen i fwyta'n iach a gwneud ymarfer corff
rheolaidd.

Crynodeb Estyn – Ysgol Fabanod Llanfabon
1.
2.
3.
4.
5.

Safonau: digonol ac angen gwelliant
Lles ac agweddau at ddysgu: digonol ac angen gwelliant
Addysgu a phrofiadau dysgu: digonol ac angen gwelliant
Gofal, cymorth ac arweiniad: digonol ac angen gwelliant
Arweinyddiaeth a rheolaeth: anfoddhaol ac angen gwelliant ar frys.

O ganlyniad i'r barnau uchod a grynhowyd yn Adroddiad 2017, nododd Estyn fod angen
gwelliant sylweddol ar yr ysgol. Rhoddwyd cymorth ychwanegol i'r ysgol a gyflymodd y
cynnydd ym mhob un o'r argymhellion ac, o ganlyniad, tynnwyd yr ysgol o'r broses fonitro ym
mis Ebrill 2019.
Nodwyd gwelliannau yn erbyn yr argymhellion yn adroddiad dilynol Estyn. Roedd y rhain yn
cynnwys:
•

•
•

•

•

Staff, llywodraethwyr a rhieni sy'n gwybod beth yw blaenoriaethau strategol yr ysgol ac
yn eu deall. Mae'r uwch-arweinwyr yn gweithio ochr yn ochr â'r holl staff i asesu
cynnydd yn erbyn y camau gweithredu strategol yn rheolaidd. Mae hyn wedi gwella
llesiant y staff a helpu i greu hinsawdd briodol ar gyfer newid.
Ffocws effeithiol ar gefnogi disgyblion i ddatblygu fel dysgwyr annibynnol.
Cylch monitro a hunanwerthuso blynyddol cadarn. Mae hyn yn rhoi tystiolaeth gywir ac
â phwyslais penodol i'r staff i fwydo i mewn i hunanwerthusiad yr ysgol. Mae'r uwcharweinwyr a'r arweinwyr canol yn gwneud gwaith monitro â phwyslais penodol sy'n
cynnwys craffu ar lyfrau, gwrando ar ddysgwyr a chyfleoedd i fynd am dro dysgu.
Nododd Estyn fod ansawdd gwaith cynllunio strategol a gwella'r ysgol wedi gwella'n
sylweddol ers yr arolygiad craidd.
Cyfleoedd effeithiol, wedi'u cynllunio gan uwch-arweinwyr, i staff gymryd rhan mewn
dysgu proffesiynol. Mae'r holl staff yn cymryd rhan mewn gweithgareddau datblygu
addas sydd wedi'u cynllunio'n dda ac sy'n gysylltiedig â llesiant disgyblion, arferion ac
addysgeg y cyfnod sylfaen.
Monitro ac olrhain presenoldeb disgyblion yn ofalus. Mae hyn yn galluogi'r staff i nodi
unrhyw ddisgyblion y mae eu presenoldeb yn destun pryder ac i gymryd camau dilynol
priodol yn unol â hyn.

Ar ôl cael ei thynnu o gategori monitro Estyn, nododd adroddiadau gwella'r ysgol fod yr ysgol
yn parhau i wneud cynnydd da. O ganlyniad i hyn, roedd angen llai o gymorth gan yr Awdurdod
Lleol ar yr ysgol.
Pandemig COVID-19
Mae'r ddwy ysgol wedi darparu cymorth da i ddysgwyr yn ystod pandemig COVID-19, gan
ddangos ymrwymiad, dyfalbarhad a gwydnwch. Mae llesiant wedi parhau i fod yn flaenoriaeth
yn ystod y cyfnod hwn, a rhoddwyd cymorth penodol i deuluoedd agored i niwed sy'n byw yn y
gymuned.
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Mae'r ddwy ysgol wedi darparu rhaglen hyfforddiant i'r staff hefyd. Mae hyn wedi galluogi'r
athrawon i ddefnyddio technolegau newydd yn llwyddiannus i gyflwyno gwersi o bell a
strategaethau dysgu cyfunol.

Trefniadau Llywodraethu
Byddai'r trefniadau arfaethedig yn cael eu cynllunio'n ofalus er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl
ar strwythur arweinyddiaeth a llywodraethu'r ysgolion a lleihau unrhyw effaith negyddol ar
ddeilliannau addysgol.
Yn ystod (ac ar ôl) y cynnig, bydd yr Ysgol Gynradd newydd yn parhau i dderbyn cyngor a
chymorth gan yr awdurdod lleol, y gwasanaeth gwella ysgolion ac unrhyw randdeiliaid
perthnasol er mwyn helpu i wneud yn siŵr bod yr ysgol yn defnyddio dulliau arwain effeithiol ac
yn darparu profiadau addysgu a dysgu o ansawdd uchel.

Materion yn ymwneud â'r Staff
Mae gan staff yr ysgol rôl bwysig i'w chwarae er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn dysgu
mewn amgylchedd dysgu diogel a chefnogol. Gallant feithrin cydberthnasau cadarnhaol, sy'n
seiliedig ar ymddiriedaeth gyda disgyblion ac yn gwella hinsawdd yr ysgol drwy annog rhieni a
theuluoedd i fod yn rhan o addysg.
Drwy feithrin cydberthnasau cadarn, gall y staff ddylanwadu ar bron pob agwedd ar fywydau eu
disgyblion, drwy addysgu gwersi bywyd pwysig iddynt a fydd yn eu galluogi i lwyddo y tu hwnt i
addysg hefyd. Nid yw bob amser yn hawdd newid bywyd disgybl, sef pam bod angen athro
rhagorol i wneud hynny.
Mae'r Cyngor yn cydnabod y bydd cadw profiadau a chymorth aelodau presennol o staff yr
ysgol yn helpu'r disgyblion yn ystod y cyfnod pontio. Ni fydd y cynnig yn ystyried gwneud
unrhyw doriadau yn y trefniadau presennol. Yn hytrach, mae'r cynnig yn cefnogi'r posibilrwydd
o ehangu'r ddarpariaeth, yr amrywiaeth o wybodaeth sydd ar gael i ddisgyblion ac annog y
gweithlu i ddatblygu drwy rannu arfer gorau.

Materion Ariannol
Mae cyllid eisoes wedi cael ei neilltuo ar gyfer cyfran y Cyngor o gostau cyfalaf y prosiect. Caiff
y costau rheolaidd (refeniw) eu hystyried fel rhan o'r broses o gynllunio'r gyllideb wrth symud
ymlaen. Ystyrir pob cost ychwanegol neu arbedion yng Nghynllun Ariannol Tymor Canolig y
Cyngor.
Mae Aelodau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili eisoes wedi cytuno i neilltuo cronfa wrth gefn
fel y gall y Cyngor gyfrannu at y costau cyfalaf sy'n gysylltiedig â chynigion Band B yr 21ain
Ganrif yr Awdurdod. Gwerth y gronfa wrth gefn hon yw £6.975m ar hyn o bryd.
Ar hyn o bryd, amcangyfrifir bod yr Awdurdod wedi cyfrannu £6.413 miliwn at Gam 1 o'r
rhaglen. Mae'r ffigur hwn yn cynnwys cyfraniad o £647k o gronfa wrth gefn Cyfalaf
Gwasanaethau Cymdeithasol a glustnodir er mwyn cefnogi gwariant ychwanegol ar Brosiect
Cae'r Drindod, yn amodol ar gymeradwyo'r cais cynllunio llawn. O ganlyniad, ar hyn o bryd, y
balans sydd heb ei neilltuo o'r £6.975 miliwn yw £1.209 miliwn.
Amcangyfrifir bod yr Awdurdod wedi cyfrannu £5,952,000 at Gam 2 y rhaglen, fel y nodir
uchod. Caiff y gost hon ei thalu o'r cyllid sy'n weddill, sef £1.209 miliwn, sydd eisoes wedi'i
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glustnodi ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif, a ffigur o £4.716 miliwn o Gronfa Wrth Gefn Llunio
Lleoedd yr Awdurdod.
Mae'r cynnig i uno Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon yn un o'r tri phrosiect a
nodwyd yng Ngham 2 o'r rhaglen. Er bod cynnydd yn y gost gychwynnol wedi cael ei nodi fel
rhan o'r gwaith cychwynnol i uno'r ddarpariaeth, rhagwelir y bydd dull strategol gwell o reoli
ystad ysgol unigol ac ôl-groniad llai o waith cynnal a chadw ar ddau safle yn cefnogi'r agenda
ysgolion cynaliadwy. Yn ogystal â hyn, yn amodol ar gymeradwyaeth y Cabinet, os caiff yr
opsiwn a ffefrir ei fabwysiadu, nodir bod safle presennol Ysgol Iau Llancaeach yn ddiangen yn
ôl gofynion yr Awdurdod Addysg Lleol ac, yn ei dro, gallai greu Derbyniad Cyfalaf a fyddai'n
helpu i gefnogi cynlluniau strategol yn y dyfodol neu gellid ei gynnig ar gyfer datblygiad preswyl
fel rhan o bortffolio Tai yr Awdurdod.

Effaith ar y Ddarpariaeth Gymraeg
Mae rhaglen y Prif Weinidog ar gyfer Llywodraeth 2016-2020, Symud Cymru Ymlaen, yn
gweithio tuag at gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)
2013, yn darparu cyfres o safonau ac yn rhoi dyletswydd statudol ar y Cyngor i asesu'r galw
am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Mae un o'r safonau allweddol yn cynnwys gofyniad
i ddatblygu strategaeth Gymraeg bum mlynedd, gyda'r nod o gynyddu nifer y siaradwyr
Cymraeg a'n galluogi i hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn y fwrdeistref sirol.
Fel y nodir yn ei Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg, mae ymrwymiad Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili i hyrwyddo'r Gymraeg a darparu cyfleusterau addysgol
deniadol o ansawdd, yn amlwg. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu cyfleoedd i
ddarpariaeth gael ei chyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg lle y bo'n bosibl.
Ysgol cyfrwng Saesneg fydd yr ysgol gynradd newydd arfaethedig ond, drwy ei chwricwlwm,
bydd yn annog y disgyblion i feithrin sgiliau Cymraeg sylfaenol a ddangosir drwy'r gwaith y
mae Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon yn ei gynhyrchu ar hyn o bryd.
Byddai'r cynnig hwn yn ceisio cefnogi a hyrwyddo mwy o ddefnydd o'r Gymraeg ymhlith y
disgyblion, gan gefnogi'r argymhellion o arolygiad Estyn ar gyfer Ysgol Iau Llancaeach o ran
cynyddu'r cyfleoedd i ddisgyblion ddefnyddio'r Gymraeg. Yn ogystal, caiff arwyddion
dwyieithog eu gosod y tu mewn i'r cyfleusterau newydd a sicrheir y byddai'r gallu i siarad
Cymraeg yn ddymunol fel rhan o'r broses recriwtio.

Trefniadau Teithio gan Ddysgwyr
Mae'r cynnig am greu cyfleuster cynradd newydd a gwell drwy godi adeilad newydd ar safle
presennol Ysgol Fabanod Llanfabon.
Mae Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon yn llai na 0.5 milltir oddi wrth ei gilydd,
felly rhagwelir na fydd y trefniadau teithio gwahanol yn sgil y cynnig yn cael fawr ddim effaith ar
ddisgyblion, er y cydnabyddir y bydd rhai ohonynt yn byw'n agosach i safle'r ysgol newydd ac
eraill, i’r gwrthwyneb, yn eu cael eu hunain yn byw ymhellach, ond nad yw'r ddau safle ymhell
iawn oddi wrth ei gilydd.
Rhagwelir hefyd y bydd uno'r ysgolion er mwyn creu'r ddarpariaeth gynradd newydd yn cael
effaith gadarnhaol ar draffig a theithio yn yr ardal, gan dynnu llawer iawn o draffig a thagfeydd
parcio o'r brif ffordd drwy bentref Nelson a lleihau nifer y teithiau hefyd gan y bydd brodyr a
chwiorydd bellach yn mynychu'r un lleoliad.
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Mae Caerffili yn bodloni gofynion Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 drwy ddarparu
trafnidiaeth i ysgolion cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion oedran ysgol statudol yn unol â'n polisi
trafnidiaeth unigol. Mae polisi trafnidiaeth Caerffili yn fwy hael na'r gofyniad deddfwriaethol, gan
ei fod yn darparu trafnidiaeth i'r ysgol ‘berthnasol’ (h.y. yn y dalgylch neu'r ysgol agosaf) ar
gyfer pellter dros 1.5 milltir i ysgolion cynradd a dwy filltir i ysgolion uwchradd.
Mae'r tabl isod yn dangos yr ysgolion agosaf eraill:
Tabl 12: Ysgolion Amgen sydd Agosaf yn Ddaearyddol
Ysgol Agosaf Arall
Ysgol Gynradd Greenhilly, CF82 9EU
Ysgol Penallta, CF82 6AP
Ysgol Gynradd Ystrad Mynach, CF82
7AQ
YG Bro Allta, CF82 7XQ

Cyfrwng
Saesneg
Cymraeg
Saesneg

Cyflwr
C+
C+
C+

Pellter / Teithio
2.4 milltir
3.2 milltir
3.3 milltir

Cymraeg

C+

3.3 milltir

Nod y Cyngor bob amser yw darparu system drafnidiaeth sy'n ceisio sicrhau bod disgyblion yn
gallu cael mynediad at addysg yn ddiogel ac yn gyfforddus. Gan fod lleoliad arfaethedig y
ddarpariaeth gynradd newydd ar gwrtil safle presennol Ysgol Fabanod Llanfabon, mae nifer o
lwybrau ‘Teithio Diogel’ eisoes wedi'u creu, i'r graddau sy'n rhesymol ymarferol, gan gynnwys
goleuadau a llwybrau cerdded dynodedig. Yn ystod ymweliad cychwynnol â'r safle gan dîm
Ysgolion yr 21ain Ganrif, nodwyd y gellid gwella'r ffordd fynediad, y cyfleusterau parcio a'r
mannau troi dynodedig ar gyfer bysiau/tacsis fel rhan o broses ddylunio'r safle er mwyn lliniaru
unrhyw bryderon traffig lleol a chaiff hyn ei ystyried ar y camau perthnasol wrth i'r cynnig fynd
rhagddo.

Cydraddoldebau
Mae'r Cyngor hwn yn cydnabod bod gan bobl anghenion, gofynion a nodau gwahanol, a
byddwn yn gweithio yn erbyn pob math o wahaniaethu drwy hyrwyddo cysylltiadau da a chydbarch o fewn ein cymunedau a rhyngddynt.
Mae asesiadau o effaith yn ein helpu i ddangos sut y mae'r cyngor yn cydnabod ei
ddyletswydd i roi ystyriaeth i gydraddoldeb o dan Deddf Cydraddoldeb 2010. Maent yn ffordd o
sicrhau bod y polisïau, yr arferion, y prosiectau a'r gweithgareddau sy'n llywio ein gwaith yn
rhoi mynediad cyfartal i bawb i'n holl wasanaethau.
Mae asesiadau o effaith yn canolbwyntio ar p’un a yw'r newidiadau i'r ffordd rydym yn gwneud
pethau (megis arferion gwaith neu'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau) yn debygol o gael
effaith gadarnhaol neu negyddol ar y bobl rydym yn eu gwasanaethu neu'r rheini sy'n darparu
ein gwasanaethau. Maent yn ein helpu i gynllunio i leihau neu gael gwared ar effaith negyddol
– er enghraifft drwy wneud newidiadau rhesymol i'r ffordd y mae grŵp penodol yn derbyn
gwasanaeth (er enghraifft drwy ddarparu gwybodaeth mewn ffordd wahanol neu osod ramp
mewn adeilad ac ati).
Daeth dyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd a nodir yn adran 1 o Ddeddf
Cydraddoldeb 2010 i rym ar 31 Mawrth 2021. Caiff templed Asesiad Effaith Integredig Cyngor
Caerffili ei ddefnyddio i gynnal Asesiadau cychwynnol o'r Effaith ar Gydraddoldeb a'r Gymraeg
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a gaiff eu hadolygu ymhellach yng ngoleuni unrhyw elfennau ychwanegol y tynnir sylw atynt
drwy'r prosesau ymgynghori statudol wrth i'r cynnig fynd rhagddo.
Bydd defnyddio cynllun newydd yr Asesiad Effaith Integredig yn llywio gwaith y Cyngor i
sicrhau y ceir mynediad cyfartal i'r holl wasanaethau ac yn helpu i gefnogi'r Cyngor ymhellach i
wneud penderfyniadau effeithiol ac ar sail gwybodaeth wrth sicrhau y cydymffurfir ag
amrywiaeth o ddeddfwriaeth berthnasol, gan gynnwys:
•
•
•
•
•

Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
Y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol – Adrannau 1 i 3 o Ddeddf Cydraddoldeb
2010
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
Ymgynghoriad Statudol v Athrawiaeth Disgwyliad Dilys ac Egwyddorion Gunning

Mae Asesiad Effaith Integredig llawn wedi'i gwblhau. Mae'r ddogfen hon ar gael fel rhan o'r
pecyn ymgynghori ar y wefan.

Cyfleusterau Arbenigol / Anghenion Dysgu Ychwanegol
Un o brif gyfrifoldebau'r Cyngor yw sicrhau bod digon o leoedd i ddisgyblion yn y lleoliadau
mwyaf priodol a sicrhau ei fod yn ymwybodol o newidiadau demograffig (h.y. cynnydd a
gostyngiadau ym mhoblogaeth disgyblion). Mae gofyn i'r Cyngor hefyd nodi strategaeth ym
mhob rhan o'r awdurdod i greu darpariaeth gymunedol mewn ysgolion, yn ogystal â
darpariaeth arbenigol i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Ychwanegol neu anableddau.
Mae'r Awdurdod yn cydnabod effaith Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys
Addysg (Cymru) 2018 a'r angen i sicrhau bod darpariaeth yn addas ar gyfer y dyfodol. Drwy
raglen Band B, mae'r mathau, y swm a'r ansawdd cywir o ddarpariaeth wedi cael eu hystyried
er mwyn diwallu anghenion y boblogaeth yn y dyfodol.
Bydd y cynnig hwn yn cefnogi'r ysgol gynradd newydd i ddarparu ar gyfer plant sydd ag
anghenion dysgu ychwanegol a'u cefnogi. Bydd dyluniad a chynllun yr adeilad newydd yn
golygu y bydd gwell hygyrchedd a hyblygrwydd ynghyd ag ardaloedd amlbwrpas y gellir eu
haddasu yn unol â'r galw. Yn ogystal, byddwn yn ad-drefnu'r prif adeilad presennol ar y safle
ac yn buddsoddi ynddo er mwyn creu ystafelloedd dosbarth sy'n cydymffurfio â gofynion maint.

Effaith ar y Gymuned a Budd i'r Gymuned
Bydd y prosiect arfaethedig yn ystyried y dyhead i annog a hwyluso'r gymuned i ddefnyddio'r
ased. Ein dyhead ni, ac un o ragofynion y buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, yw ymrwymo i
sicrhau bod asedau ar gael i gefnogi angen addysgol a defnydd cymunedol, hyrwyddo
cadernid cymunedol a chyfrannu at gyflawni sawl un o Strategaethau'r Awdurdod Lleol. Er
mwyn gwneud y defnydd gorau posibl o'r seilwaith a'r adnoddau newydd, fel rhan o'r cynnig,
caiff hyblygrwydd ei sicrhau wrth adeiladu'r ysgol mewn ffordd a fydd yn ateb galw lleol.
Darpariaeth Gymunedol a Defnydd y Gymuned
Mae Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon yn darparu ar gyfer nifer o grwpiau
ar hyn o bryd. Bydd y gweithgareddau allgyrsiol hyn yn parhau i gael eu cefnogi yn y dyfodol
ac ni fydd unrhyw broses adeiladu yn torri ar eu traws.
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Bydd y prosiect arfaethedig yn ystyried y dyhead i annog a hwyluso'r gymuned i ddefnyddio'r
ased. I'r perwyl hwn, bydd y broses ddylunio yn ceisio cynnwys mesurau i allu creu ‘parthau’
diogel mewn rhannau o adeilad yr ysgol newydd, gan gynnwys y neuadd ac ardaloedd ystafell
ddosbarth amlbwrpas y gellid addasu eu defnydd, yn ogystal â mynediad i gyfleusterau
hamdden awyr agored y tu allan i oriau ysgol. Yn ogystal, bydd y cyfleuster gofal plant ar gael
i'r gymuned ei ddefnyddio yn ystod oriau ysgol a'r tu allan iddynt.
Caiff y posibilrwydd o alluogi'r gymuned i ddefnyddio'r cyfleusterau chwaraeon ar adegau
addas hefyd ei ystyried yn unol ag amserlen y cwricwlwm. Bydd hefyd yn cryfhau ac yn
diogelu'r broses o hyrwyddo'r Gymraeg a Diwylliant a Threftadaeth Cymru yn y Gymuned.
Rhagwelir y bydd llawer o'r gweithgareddau y mae'r ysgol yn eu cefnogi yn y gymuned ar hyn o
bryd yn parhau yn y lleoliad newydd. Ar gyfer y grwpiau na allant deithio'r pellter ychwanegol,
bydd y Cyngor yn darparu cyfleusterau yn llyfrgell leol y gymuned neu'n ystyried cefnogi
lleoliadau amgen lle y bo'n briodol i wneud iawn am y defnydd a gaiff ei golli yn yr ysgol.
Cynhwysiant Digidol
Mae gan Gyngor Caerffili ddyheadau clir i bob ysgol ddod yn ganolfan ddysgu gymunedol fel
rhan o'i Raglen Hwb. Fel y cyfryw, mae defnydd cymunedol a'r seilwaith priodol sydd ei angen i
gyflawni hyn bellach yn un o elfennau allweddol y prosiect a'r broses gynllunio wrth symud
ymlaen a bydd cynrychiolwyr o adrannau Gwasanaethau Digidol ac Ymgynghoriaeth Adeiladu
y Cyngor yn cynghori fel rhan o dîm y prosiect.
Dros y pum mlynedd nesaf, mae adnoddau wedi cael eu dyrannu er mwyn sicrhau y bydd pob
ysgol yn y fwrdeistref yn cyrraedd y Safon Ddigidol ar gyfer Addysg a chaiff y seilwaith
gofynnol ei gynnwys ymlaen llaw ym manylebau unrhyw ddatblygiadau newydd er mwyn
sicrhau cydymffurfiaeth, a fydd yn cynnwys wifi cymunedol.
Yn ogystal â darparu'r seilwaith ffisegol, mae tîm Addysg Oedolion y Cyngor wedi datblygu
cynlluniau gweithredol cadarn i gyflwyno Fframwaith Strategol Digidol 2030 ac ehangu
mynediad i weithgareddau dysgu ar amser ac mewn lleoliad sy'n ystyried anghenion y
gymuned, a roddir ar waith yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a'r
pum egwyddor ar gyfer gweithio.
Cyfleusterau Chwaraeon a Chwarae yn yr Awyr Agored
Mae'r Cwricwlwm i Gymru yn nodi chwe maes dysgu ac yn rhoi pwyslais cryf ar Iechyd a
Llesiant uwchlaw popeth arall.
Mae'r Cyngor yn cydnabod y dylid hybu datblygiad corfforol, egni a brwdfrydedd plant dros
symud yn gyson drwy eu helpu i ddefnyddio eu cyrff yn effeithiol, annog ymwybyddiaeth ofodol,
cydbwysedd, rheolaeth a chydsymud, a datblygu sgiliau echddygol a thrafod ym mhob Maes
Dysgu, dan do ac yn yr awyr agored.
Dylid annog plant i fwynhau gweithgarwch corfforol. Mae darparu addysg gorfforol drwy
gyfleusterau chwaraeon ac awyr agored yn chwarae rôl hanfodol wrth annog disgyblion i
archwilio a datblygu'r sgiliau corfforol a meddyliol sy'n hanfodol er mwyn cymryd rhan mewn
amrywiaeth o weithgareddau gwahanol.
Fel y nodir yn Strategaeth Chwaraeon a Hamdden Egnïol Caerffili 2019-2029 ac yn y
blaenoriaethau iechyd a llesiant a nodwyd yng Nghynllun Corfforaethol 2018-2023,
gweledigaeth y Cyngor ar gyfer chwaraeon a hamdden egnïol yw annog ffyrdd iach o fyw a
chefnogi ein disgyblion a'n trigolion i wneud mwy o ymarfer corff yn amlach.
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Fel rhan o'r broses ddylunio, bydd y cynnig hwn yn gwella'r cyfleusterau chwarae awyr agored
drwy ddarparu ardaloedd chwarae meddal/caled a chyfarpar addas a fydd yn hygyrch i'r
disgyblion a'r gymuned ehangach.

Budd i'r Gymuned
Mae'r prosiectau yn sicrhau bod Budd i'r Gymuned yn Ofyniad Craidd, a chaiff ei sgorio fel rhan
o'r gwerthusiad Ansawdd. Mae'n nodi sawl targed yn seiliedig ar ddulliau recriwtio a hyfforddi
lleol wedi'u targedu, cadwyni cyflenwi, mentrau cymunedol ac addysgol a materion
amgylcheddol megis lleihau gwastraff a'r defnydd o ynni. Mae diogelu cynefinoedd,
bioamrywiaeth a lleihau llygredd yn fater o drefn drwy gydol cyfnod y contract a chaiff arolygon
perthnasol eu cynnal a'u cynnwys yn y dogfennau caffael.

BETH YW MANTEISION Y CYNNIG?
Manteision
Mae prif fanteision y cynnig yn cynnwys:
•
•

Darparu ysgol gynradd ‘newydd sbon’ i 275 o ddisgyblion yn ogystal â 40 o leoedd
meithrin ychwanegol
Adeilad ysgol newydd i ddarparu ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn bennaf yn
lle safle presennol sy'n 112 oed â chyfyngiadau sylweddol
Darparu cyfleuster ynni effeithlon
Ystafelloedd dosbarth o'r radd flaenaf
Ardaloedd gweithgareddau a chwarae meddal newydd yn yr awyr agored
Cyfleuster cynradd blaenllaw a modern yn ardal Gorllewin Caerffili
Gwneud y mwyaf o le drwy ad-drefnu'r adeilad babanod presennol a'r safle cyffredinol
Amgylchedd ysgogol i gyflawni deilliannau o ansawdd uchel i ddysgwyr
Defnydd cymunedol ar yr amod y caiff gofynion y cwricwlwm eu bodloni yn ystod
sesiynau'r ysgol

•
•
•
•
•
•
•

Anfanteision
Mae prif anfanteision y cynllun yn cynnwys:
•
•
•
•
•

Gall yr amseroedd teithio newid ar gyfer lleiafrif o ddisgyblion yn dibynnu ar ba mor agos y
maent yn byw i leoliad yr ysgol newydd
Mae angen rhoi cymorth i'r gymuned ddefnyddio'r safle newydd a sicrhau bod darpariaeth
amgen ar gael i grwpiau sy'n defnyddio'r safle presennol, a bydd y safle newydd yn cynnig
cyfleusterau gwell
Symud ysgol hirsefydledig yn y gymuned i ardal wahanol, er y bydd lai na milltir o safle
presennol yr ysgol
Bydd cyfnod pontio ar gyfer y disgyblion a bydd angen ystyried y cymorth priodol sydd
angen arnynt i ‘ymgartrefu’
Bydd angen datgomisiynu a chael gwared ar y darn o dir presennol yn unol â'r canllawiau
priodol
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•

Rhagwelir na fydd y cynllun yn cael llawer o effaith ar ysgolion eraill yn sgil proses raddol a
reolir o gynyddu capasiti

Risgiau
Caiff y risgiau eu rheoli'n rhagweithiol yn unol â'n gweithdrefnau rheoli risgiau. Mae'r rhaglen
yn cynnwys trefniadau wrth gefn ar gyfer rheoli risgiau i gwmpasu digwyddiadau nas
rhagwelwyd, gan ystyried yr asesiadau o duedd optimistiaeth.
Mae'r Cyngor hefyd yn cydnabod y risgiau sy'n gysylltiedig â chaffael gwaith adeiladu, yn
enwedig o ystyried goblygiadau presennol COVID-19 i'r diwydiant.
Mae'r prif risgiau o roi'r cynllun ar waith yn cynnwys:
Tabl 13: Risgiau a Chamau Lliniaru
Risg
Ffactor Lliniarol
Y broses gynllunio (mae hyn ar wahân i'r Caiff y broses gynllunio ei rheoli gan y
ddogfen ymgynghori)
Gwasanaethau Eiddo yn unol â gofynion
deddfwriaethol
Effaith unrhyw amodau cynllunio ar gostau
Caiff proses dendro lawn ei chynnal
Sicrhau bod digon o gyllid i gwblhau'r gwaith Bydd cynlluniau wrth gefn yn rhan o'r
gan gynnwys costau annormal
broses dendro
Sicrhau bod digon o adnoddau/ contractwyr
Caiff Fframwaith Adeiladu Cydweithredol
De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru
(SEWSCAP) ei ddefnyddio
Cyflwyno risgiau i gostau yn sgil dynamig Cânt eu rheoli drwy gynlluniau wrth gefn
cyflenwadau/ galw rhanbarthol
Datblygu dyluniadau
Caiff gwasanaeth pensaernïaeth mewnol
ei ddefnyddio
Tywydd garw
Caiff ei ystyried fel rhan o amserlenni
rheoli'r prosiect
Sicrhau
bod
digon
o
wasanaethau Caiff ei ystyried fel rhan o amserlenni
cyfleustodau
rheoli'r prosiect
Llywodraethu
Prosiectau
a
gwneud Caiff Bwrdd Llawn ar gyfer y Prosiect ei
penderfyniadau
sefydlu
Cyflawni buddiannau (diwallu anghenion y Mae'r broses ymgynghori a ragnodir gan
defnyddwyr terfynol)
God Trefniadaeth Ysgolion 2018 yn
gymwys i'r cynnig hwn. Caiff yr
ymgyngoreion a'r broses benderfynu a
nodwyd, ynghyd â dogfennaeth a
gyhoeddir ar y cam priodol, eu defnyddio
er mwyn sicrhau lefel briodol o
weithgareddau ymgysylltu wrth hysbysu
rhanddeiliaid ac ymgynghori â nhw
Mae
egwyddorion
Fframwaith
Ymgynghori ac Ymgysylltu 2020-2025 y
Cyngor a'r “Sbectrwm Ymgysylltu” yn cydfynd â'r rhai a geir yn y Cod. Fodd
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bynnag, y Cod, fel y'i nodir gan
Lywodraeth Cymru, yw'r broses statudol y
mae'n rhaid ei dilyn.

Fframwaith Opsiynau
Dilynwyd Canllawiau Llywodraeth Cymru ar Achosion Busnes mewn perthynas â defnyddio'r
dull Fframwaith Opsiynau er mwyn nodi'r nifer mwyaf posibl o opsiynau dichonadwy, gan
ganolbwyntio ar y dimensiynau allweddol canlynol: cwmpas, datrysiad gwasanaeth, cyflenwi
gwasanaeth, a threfniadau gweithredu ac ariannu.
Fel y cyfryw, wrth ddatblygu'r cynnig hwn, cynhaliwyd arfarniad o'r opsiynau er mwyn ystyried
dymunoldeb, hyfywedd a dichonoldeb cymharol cynnig.
Sefydlwyd gweithgor trawsadrannol yn cynnwys cynrychiolwyr o Dîm Ysgolion yr 21 ain Ganrif, y
Gyfarwyddiaeth Addysg, Chwaraeon a Hamdden, Gwasanaethau Cynhwysiant,
Gwasanaethau Eiddo, Cyllid ac Iechyd a Diogelwch er mwyn:
•
•
•
•

Paratoi ac arfarnu rhestr hir o opsiynau.
Gwerthuso a sgorio pob opsiwn o ran i ba raddau y mae'n bodloni'r amcanion buddsoddi
a'r ffactorau llwyddiant critigol a nodwyd ac a bwysleisiwyd fel meysydd blaenoriaeth gan y
Cyngor.
Diystyru opsiynau neu eu rhoi ar y rhestr fer i'w hystyried ymhellach yn seiliedig ar y
dadansoddiad a'r sgôr rhagarweiniol er mwyn nodi opsiynau hyfyw.
Argymell ffordd ymlaen a ffefrir a fydd yn sail i'r ymarfer ymgynghori.

Rhestr Hir o Opsiynau
Cafodd yr opsiynau canlynol eu hystyried a'u sgorio: Tabl 14: Arfarnu'r Rhestr Hir o Opsiynau
Opsiwn

Opsiynau o'r Rhestr Hir: Disgrifiad

Opsiwn 1 *

Gwneud Dim:
Dim newid i'r ysgolion presennol

Opsiwn 2

Gwneud y Lleiafswm:
Gwneud gwaith adnewyddu mewnol yn y ddwy ysgol
Gwaith Canolraddol:
Ehangu safle presennol Llanfabon drwy ddefnyddio adeiladau modiwlar er mwyn
creu ysgol gynradd newydd sydd â lle i 275 o ddisgyblion a 40 o leoedd meithrin
Gwaith Mawr:
Ehangu safle presennol Llanfabon drwy godi adeilad parhaol a gwneud gwaith addrefnu mewnol er mwyn creu ysgol gynradd newydd sydd â lle i 275 o ddisgyblion a
40 o leoedd meithrin
Gwneud yr Uchafswm:
Codi adeilad ysgol gynradd newydd sydd â lle i 275 o ddisgyblion a 40 o leoedd
meithrin ar safle gwahanol nad yw wedi'i nodi eto

Opsiwn 3

Opsiwn 4

Opsiwn 5
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*Noder, ystyrir mai Opsiwn 1 yw'r opsiwn status quo a chaiff ei gynnwys yn y rhestr fer bob tro
fel meincnod ar gyfer gwerth am arian.
Trafodwyd pob opsiwn â detholiad o Swyddogion y Cyngor o amrywiaeth o adrannau yn y lle
cyntaf. Cafodd pob opsiwn ei werthuso yn erbyn yr amcanion buddsoddi ac i ba raddau roedd
yn bodloni'r Ffactorau Llwyddiant Critigol. Yn dilyn hyn, caiff opsiynau naill ai eu diystyru, eu
rhoi ar y rhestr fer i'w hystyried ymhellach neu eu nodi fel y ffordd ymlaen a ffefrir.

Ffactorau Llwyddiant Critigol:
• Adeiladu ysgol sy'n cydymffurfio â'r bwletin
• Amgylchedd carbon isel, ynni isel ac sy'n ecogyfeillgar
• Adeilad sy'n addas i'r amgylchedd lleol ac sy'n gymwys i'r awdurdod cynllunio
• Cyfleuster addysg sy'n addas i randdeiliaid
• Cwblhau'r prosiect o fewn y gyllideb a'r terfynau amser gofynnol
• Sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cytuno ar y cynnig
Yn ogystal â'r Ffactorau Llwyddiant Hanfodol, bu’r Swyddogion hefyd yn ystyried yr
Addasrwydd Strategol, Addysgol, Ariannol, Amgylcheddol ac o ran Mynediad fel y prif
Amcanion Buddsoddi.
Amcanion Buddsoddi:
Cafodd yr Amcanion Buddsoddi eu pwysoli yn seiliedig ar y meysydd presennol o flaenoriaeth
i'r Cyngor. Rhoddwyd sgôr o 5 (Uchel) i 1 (Isel) i'r meysydd Buddsoddi â Blaenoriaeth.
Yn dilyn hynny, roedd pob opsiwn yn derbyn sgôr yn erbyn y meini prawf a nodir uchod
5 rhagori ar y meini prawf
4 bodloni'r meini prawf
3 nid yw’n bodloni/neu ddim yn bodloni’r meini prawf
2 yn bodloni'r meini prawf yn rhannol
1 ddim yn bodloni'r meini prawf
Yn dilyn hynny, cafodd y sgôr ei rannu yn ôl pwysoliad pob adran a chafodd cyfanswm
cyffredinol ei lunio ar gyfer pob opsiwn.
Tabl 15: Matrics Penderfynu wedi'i Bwysoli
Amcanion Buddsoddi

1
2
3
4
5

Ffit Strategol
Addysgol
Hygyrchedd
Ariannol
Amgylcheddol

Opsiynau
1

2

Pwysoliad

Sgôr

Cyfanswm

Sgôr

Cyfanswm

Sgôr

Cyfanswm

Sgôr

Cyfanswm

Sgôr

Cyfanswm

5
5
4
4
4

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
4
2
3
3

15
20
8
12
12

4
4
4
3
3

20
20
16
12
12

5
5
5
5
5
110

25
25
20
20
20

5
5
5
4
4
102

25
25
20
16
16

67

3

80
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Allwedd y Matrics Penderfynu:
Pwysoliad: Mae 5 yn amcan buddsoddi blaenoriaeth uchel – mae 0 yn isel
(Mae'r pwysoliad yn adlewyrchu blaenoriaethau cyfredol y Cyngor)

Sgôr: 5 - yn bodloni meini prawf yr amcan buddsoddi yn llawn
0 - ddim yn diwallu'r anghenion
Cyfanswm: Sgôr x Pwysoliad

Tabl 16: Arfarnu Opsiynau - Sgorio a graddio'r rhestr hir
Opsiwn

Disgrifiad

Sgôr
Arfarnu

Gradd
Arfarnu

Opsiwn 1

Gwneud Dim:
Dim newid i'r ysgolion presennol

0

5

Opsiwn 2

Gwneud y Lleiafswm:
Gwneud gwaith adnewyddu mewnol yn y ddwy ysgol
Gwaith Canolraddol:
Ehangu safle presennol Llanfabon drwy ddefnyddio
adeiladau modiwlar er mwyn creu ysgol gynradd
newydd sydd â lle i 275 o ddisgyblion a 40 o leoedd
meithrin
Gwaith Mawr:
Ehangu safle presennol Llanfabon drwy godi adeilad
parhaol a gwneud gwaith ad-drefnu mewnol er mwyn
creu ysgol gynradd newydd sydd â lle i 275 o
ddisgyblion a 40 o leoedd meithrin
Gwneud yr Uchafswm:
Codi adeilad ysgol gynradd newydd sydd â lle i 275 o
ddisgyblion a 40 o leoedd meithrin ar safle gwahanol
nad yw wedi'i nodi eto

67

4

80

3

110

1

102

2

Opsiwn 3

Opsiwn 4

Opsiwn 5

Rhestr Fer o Opsiynau
Ar ôl gwerthuso'r opsiynau, cafodd y ddau opsiwn gyda'r sgoriau uchaf eu trosglwyddo i restr
fer lle y cafodd manteision yr opsiynau eu hystyried.
Ar gyfer y cynnig hwn, amlinellir Opsiynau 4 a 5 yn fanylach isod:
Tabl 17: Arfarnu'r Opsiynau ar y Rhestr Fer
Opsiwn
Disgrifiad
Opsiwn 4 Gwaith Mawr:
Ehangu safle presennol Llanfabon drwy godi adeilad parhaol a gwneud gwaith addrefnu mewnol er mwyn creu ysgol gynradd newydd sydd â lle i 275 o ddisgyblion
a 40 o leoedd meithrin
Opsiwn 5 Gwneud yr Uchafswm:
Codi adeilad ysgol gynradd newydd sydd â lle i 275 o ddisgyblion a 40 o leoedd
meithrin ar safle gwahanol nad yw wedi'i nodi eto
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Mae'r tablau isod yn dangos hyn ar sail gwerthusiad cymharol:
Tabl 18: Trosolwg o Opsiwn 4 – Materion Critigol, Manteision ac Anfanteision
Trosolwg o'r Opsiwn:
Ehangu safle presennol Llanfabon drwy godi adeilad parhaol a gwneud gwaith ad-drefnu
mewnol er mwyn creu ysgol gynradd newydd sydd â lle i 275 o ddisgyblion a 40 o leoedd
meithrin
Materion critigol:
➢ Estyniad newydd i'r ysgol bresennol sy'n cynnig cyfleusterau addysgol modern o
ansawdd uchel sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif
➢ Byddai'r adeilad newydd yn gallu darparu ar gyfer disgyblion ychwanegol
➢ Cyflwyno darpariaeth gynradd yn lle'r ysgolion iau a babanod presennol sydd ar
safleoedd ar wahân
➢ Defnydd gwell o adnoddau ac arbedion maint drwy wella ystad bresennol yr ysgol a'i
chost effeithiolrwydd gweithredol
➢ Lleihau'r posibilrwydd o ddadleoli'r carfanau presennol yn ddaearyddol
➢ Gwneud y mwyaf o fuddsoddiad sydd eisoes wedi'i wneud mewn perthynas â safle
nad yw'n hŷn nag 20 oed
➢ Darparu parhad yn y ddarpariaeth ar un safle cynradd
➢ Mwy o ddefnydd a gwell defnydd gan y gymuned a chyfleoedd i greu incwm
MANTEISION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

ANFANTEISION

Estyniad newydd
Darparu amgylchedd addysgu digonol
a chyfartal i fodloni gofynion y Bwletin
Adeiladu
Cyfleuster â'r gallu i ateb y galw a
ragwelir ac anghenion y gymuned
Cydymffurfio
â
phob
polisi
cenedlaethol a lleol
Gwell mynediad
Gwella'r ardal ddysgu yn yr awyr
agored
Gwella deilliannau dysgu disgyblion
Cynyddu'r capasiti o fewn y lwfans
strategol
Adeilad ysgol a fydd yn fwy ynni
effeithlon, yn dileu'r ôl-groniad o waith
cynnal a chadw ar un safle ac yn
sicrhau ei fod yn cydymffurfio â Deddf
Cydraddoldeb 2010
Darparu ar gyfer anghenion addysgol
a dewisiadau'r gymuned leol a chreu
darpariaeth
ddigonol,
barhaol,
gynaliadwy, sy'n addas at y diben
Adeilad newydd i'w leoli ar safle
presennol yr ysgol

•
•

•

•
•

Cynnig i estyn yn unig, byddai
adeilad presennol Llanfabon yn aros
ble mae
Byddai angen ystyried buddsoddi i
ad-drefnu elfen o adeilad presennol
Ysgol Llanfabon er mwyn gallu codi'r
estyniad
Costau annormal ychwanegol sy'n
gysylltiedig
â
dymchwel
/
ailddefnyddio
safle
Ysgol
Iau
Llancaeach
Angen tarfu cyn lleied â phosibl ar y
safle pan fydd yr adeilad presennol
yn cael ei ddefnyddio o hyd
Byddai angen monitro a lleihau
unrhyw berygl i'r llwybrau mynediad
i'r safle presennol hefyd
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•
•

•

Dim costau ychwanegol yn gysylltiedig
â phrynu tir a lleihau unrhyw oedi cyn
dechrau datblygu
Mae'r lleoliad presennol yn cynnig
lleoliad canolog yn ddaearyddol yn y
dalgylch presennol ac o fewn 0.5
milltir i leoliad yr ysgol iau
Cyflawni'r prosiect o fewn yr ystod
buddsoddi a nodwyd

Tabl 19: Trosolwg o Opsiwn 5 – Materion Critigol, Manteision ac Anfanteision
Trosolwg o'r Opsiwn:
Codi adeilad ysgol gynradd newydd sydd â lle i 275 o ddisgyblion a 40 o leoedd meithrin ar
safle gwahanol nad yw wedi'i nodi eto
Materion Critigol
➢ Ysgol newydd sy'n cynnig cyfleusterau addysgol modern o ansawdd uchel sy'n addas ar
gyfer yr 21ain Ganrif
➢ Cyflawni argymhellion bwletin adeiladu 99
➢ Y potensial i ddisgyblion presennol yr ysgol gyflawni deilliannau addysgol gwell drwy
ddatblygu eu hamgylchedd dysgu
➢ Gwella mynediad i gyfleusterau dysgu awyr agored
➢ Adeilad ysgol a fydd yn fwy ynni effeithlon, yn dileu'r ôl-groniad o waith cynnal a chadw ar
ddau safle ac yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010
➢ Cyfleuster â'r gallu i ateb y galw a ragwelir ac anghenion y gymuned

•
•
•
•
•
•
•

•

•

MANTEISION
Adeilad newydd sbon sy'n addas at y
diben
Darparu amgylchedd addysgu digonol
a chyfartal i fodloni gofynion y Bwletin
Adeiladu
Cydymffurfio
â
phob
polisi
cenedlaethol a lleol
Gwell mynediad
Gwella'r ardal ddysgu yn yr awyr
agored
Gwella deilliannau dysgu disgyblion
Darparu ar gyfer anghenion addysgol
a dewisiadau'r gymuned leol a chreu
darpariaeth
ddigonol,
barhaol,
gynaliadwy, sy'n addas at y diben
Adeilad ysgol a fydd yn fwy ynni
effeithlon, yn dileu'r ôl-groniad o waith
cynnal a chadw ar ddau safle ac yn
sicrhau ei fod yn cydymffurfio â Deddf
Cydraddoldeb 2010
Ateb y galw a ragwelir yn y dyfodol

•
•
•
•
•
•

•

ANFANTEISION
Adeilad newydd i'w leoli ar safle oddi
wrth safle presennol yr ysgol
Tarfu ar y garfan bresennol y nodir
eu bod yn ddysgwyr agored i niwed
yn sgil y broses symud
Nodi tir hyfyw yn yr Awdurdod a'r
costau a'r amser sy'n gysylltiedig â'i
brynu
Nid oes safle addas wedi cael ei nodi
Byddai'r capasiti cynyddol y tu hwnt i'r
lwfans strategol
Byddai angen ad-drefnu'r proffil
gwario yn sylweddol er mwyn
cyflawni'r datblygiad, a hynny ar draul
darpariaeth brif ffrwd
Costau annormal ychwanegol sy'n
gysylltiedig
â
dymchwel
/
ailddefnyddio
safle
ysgolion
Llancaeach a Llanfabon
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•

Effeithio neu darfu cyn lleied â phosibl
ar weithrediadau dyddiol yr ysgol

Opsiwn a Ffefrir ac Opsiynau Amgen sydd wedi cael eu Diystyru
Yn seiliedig ar y dadansoddiad uchod, y ffordd ymlaen a ffefrir yw'r Opsiwn Gwaith Mawr gan
fod hwn yn bodloni'r holl amcanion buddsoddi a'r Ffactorau Llwyddiant Critigol yn gryf yn y
rhan fwyaf o achosion.
Drwy gyfuno'r arfarniadau, gellir dod i'r casgliad mai cynllun adeilad newydd fydd yn darparu'r
cydbwysedd gorau o ran costau, manteision a risgiau a bod yr opsiynau cyfyngedig o ran
ailadeiladu'n cynnig gwerth gwael am arian ac yn cyflwyno risg uchel. Opsiwn 4 yw'r opsiwn a
ffefrir yn dilyn yr arfarniad economaidd llawn.
Tabl 20: Opsiwn a Ffefrir a Argymhellir
Opsiwn

Disgrifiad

Opsiwn
4

Gwaith Mawr:
Ehangu safle presennol Llanfabon drwy godi adeilad parhaol a gwneud
gwaith ad-drefnu mewnol er mwyn creu ysgol gynradd newydd sydd â lle i
275 o ddisgyblion a 40 o leoedd meithrin

Nid yw'r opsiynau sy'n weddill yn bodloni'r amcanion gwariant yn llawn ac felly cânt eu diystyru.

Y CAMAU NESAF
Y Cyfnod Ymgynghori a Dyddiadau Allweddol
Bydd y broses ymgynghori ffurfiol yn dechrau ddydd Mercher 20 Hydref 2021
Mae'r ddogfen ymgynghori a’r ffurflen ymateb hon ar gael yn electronig ar wefan y Cyngor. Am
ragor o wybodaeth ewch i ein tudalennau gwe Ysgolion yr 21ain Ganrif
Mae Fersiwn Gryno Syml o'r ymgynghoriad hwn ar gael i Blant a Phobl Ifanc. Mae'r fersiwn
hon a'r fersiwn lawn ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a gellir hefyd gofyn am
gopïau wedi'u hargraffu.
Os hoffech gael y wybodaeth hon mewn unrhyw fformat arall, er enghraifft print bras, neu os
hoffech gael help i'w dehongli mewn iaith arall, cysylltwch â ni ar 01445 864817 neu
YsgolionYr21ainGanrif@caerffili.gov.uk fel y gallwn wneud y trefniadau gofynnol i ddarparu'r
gwasanaeth hwn.
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yw hanner nos ddydd
Mercher 1 Rhagfyr 2021
Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu ystyried unrhyw ymatebion a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn.
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Hysbysiadau Statudol, Cyflwyno Adroddiadau a Gwneud Penderfyniadau
Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd Cabinet Caerffili yn derbyn Adroddiad ar yr Ymgynghoriad a
fydd yn nodi'r cynnig a'r holl sylwadau a dderbynnir gan y cyhoedd yn ystod y cyfnod
ymgynghori. Ar y cam hwn, gall yr aelodau benderfynu p'un a ydynt am barhau gyda'r cynnig,
gwneud newidiadau i'r cynnig neu roi'r gorau i'r cynnig.
Os bydd y Cabinet yn penderfynu parhau â'r cynnig, caiff Hysbysiad Statudol ei gyhoeddi yn
rhoi rhybudd o 28 diwrnod i dderbyn gwrthwynebiadau. Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth
Ysgolion (Cymru) 2013 yn golygu y bydd unrhyw un sy'n dymuno gwrthwynebu cynnig
trefniadaeth ysgolion yn cael y cyfle i wneud hynny. Er mwyn iddynt gael eu hystyried yn
wrthwynebiadau statudol, rhaid cyflwyno gwrthwynebiadau'n ysgrifenedig a'u hanfon i'r Cyngor
o fewn 28 diwrnod.
Yna, bydd y Cabinet yn ystyried canlyniad yr Hysbysiad statudol mewn cyfarfod yn y dyfodol ac
yn penderfynu p'un a gaiff y cynnig ei roi ar waith ar ôl ystyried yr holl wybodaeth a
ddarparwyd.
Os bydd gwrthwynebiadau, bydd y Cyngor yn cyhoeddi adroddiad gwrthwynebiad yn darparu
crynodeb o'r gwrthwynebiadau ac ymateb y Cabinet i'r gwrthwynebiadau hynny cyn pen 7
diwrnod neu'r diwrnod y penderfynwyd ar y cynnig.
Gall pawb weld yr adroddiad ar wefan y Cyngor a bydd copïau papur ar gael ar gais.
Os bydd y Cabinet yn cymeradwyo'r cynnig, caiff Achos Busnes ei gyflwyno i Weinidog Cymru
roi cymeradwyaeth derfynol ac yna bydd y gwaith yn dechrau.

Dweud eich dweud
Mae eich barn yn bwysig ac hoffem glywed eich barn am y newidiadau rydym wedi'u cynnig yn
y ddogfen hon. Hoffem i chi ystyried y wybodaeth yn y ddogfen a chlywed p'un a ydych o blaid
y cynnig ai peidio. Caiff pob barn ei chroesawu o blaid neu yn erbyn y cynnig. Dyma'ch cyfle
chi i ofyn cwestiynau a chyflwyno sylwadau a gaiff eu hystyried pan fydd y Cyngor yn
penderfynu sut i weithredu.
Ar gyfer y cynnig hwn, byddwn yn cynnal ymarfer ymgynghori ar bapur. Yn sgil goblygiadau
COVID-19 ar hyn o bryd, ni fyddwn yn cynnal unrhyw sesiynau ymgynghori wyneb yn wyneb er
mwyn cadw pellter cymdeithasol ac yn cynnal arferion gweithio diogel i bawb.
Os hoffech gyflwyno sylwadau ar y cynnig, gallwch wneud hyn drwy wneud y canlynol:
o Cwblhau'r ffurflen ymateb ar-lein ar wefan y Cyngor
o Cwblhau'r ffurflen ymateb sydd wedi'i hatodi i'r ddogfen hon a'i dychwelyd i Dîm
Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghaerffili
o Anfonwch eich e-bost i Dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif

Page 58

34

Mae eich sylwadau'n bwysig
Llenwch yr holiadur a'i ddychwelyd drwy'r post neu dros e-bost i:
Ymateb i Ymgynghoriad
‘Llancaeach/Llanfabon’
d/o Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif
Y Gyfadran Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG
Ysgolion21ainGanrif@caerffili.gov.uk

Noder mai dim ond sylwadau ysgrifenedig y gallwn eu derbyn, naill ai drwy'r ffurflen ar-lein, y
ffurflen ymateb neu dros e-bost. Rhaid i chi gynnwys eich enw llawn a'ch cyfeiriad post fel rhan
o'r wybodaeth a ddarperir.

GWYBODAETH ATEGOL
Cwestiynau Cyffredin
Mae gan y Cyngor a Thîm Ysgolion yr 21ain Ganrif hanes o redeg prosiectau arloesol a
thrawsffurfiol fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band A a thu hwnt.
Bydd Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yn coladu rhestr o ymholiadau posibl yn seiliedig ar brofiad o
arwain cynigion blaenorol ar ffurf dogfen ‘Cwestiynau Cyffredin’ a gaiff ei chyhoeddi ar y wefan
ynghyd â'r ddogfennaeth ymgynghori hon.
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Gadewir y dudalen hon yn wag yn fwriadol
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Atodiad 2

Ysgolion yr 21ain Ganrif
Dogfen Ymgynghori

SGANIWCH FI

Cynnig ar gyfer ysgol newydd
Ysgol Gynradd Plasyfelin

20 Hydref Medi 2021 – 1 Rhagfyr 2021

Mae’r ddogfen hon ar gael yn electronig yn
https://www.caerffili.gov.uk/Services/Schools-and-learning/21st-Century-Schools?lang=cy-gb
Gellir hefyd gofyn am y wybodaeth mewn fformatau ac ieithoedd eraill, yn ogystal ag ar ffurf copi caled.
Cysylltwch â ni ar 01443 864817 i drefnu hyn.
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➢ Beth yw cynnwys y llyfryn hwn?
➢ Beth yw'r Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif?
➢ Beth rydym yn cynnig ei wneud?

Tudalen 3
Tudalen 3
Tudalen 4

Y Broses Ymgynghori
➢ Pwy rydym yn cynnal trafodaethau â nhw?
➢ Sut y gallwch gael rhagor o wybodaeth?
➢ Safbwyntiau plant am y cynnig

Tudalen 5
Tudalen 7
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Pam ein bod yn cynnig y newidiadau hyn?
➢ Gwybodaeth Gefndir
➢ Cynllunio Lleoedd Ysgol
➢ Effaith ar Ysgolion Eraill
➢ Cyflwr ac Addasrwydd adeiladau'r ysgol
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Tudalen 8
Tudalen 8
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Tudalen 11

Sut y bydd hyn yn effeithio ar ysgolion eraill?
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Tudalen 17
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Beth yw manteision y cynnig?
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Tudalen 30

Page 62

2

RHAGARWEINIAD
Beth yw cynnwys y llyfryn hwn?
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dechrau ar daith gyffrous, ond heriol, i gyflwyno
gwelliannau a newidiadau.
Mae angen i Ysgolion yng Nghymru fod mewn cyflwr da ac yn addas i ddarparu addysg.
Mewn rhai achosion, gellir moderneiddio, trwsio, adnewyddu, ehangu neu ailadeiladu ysgolion
yn rhannol i gyrraedd y safonau sydd eu hangen ar gyfer dulliau addysgu a dysgu cyfoes.
Fodd bynnag, nid yw pob ysgol yn y lleoliad cywir ar hyn o bryd ac mewn rhai achosion, efallai
y byddwn yn cynnig adeiladu ysgolion newydd neu newid ysgolion sydd eisoes yn bodoli.
Rydym yn anelu at barhau i godi safonau ysgolion a gwella safonau'r amgylchedd dysgu i greu
ysgolion yr 21ain ganrif a rhoi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i bob plentyn yng
Nghaerffili.
Mae'r llyfryn hwn yn berthnasol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysg yng Nghaerffili a
gall fod o ddiddordeb penodol i rieni/gwarcheidwaid plant sy'n mynychu, neu sy'n disgwyl
mynychu, Ysgol Gynradd Plasyfelin.
Mae'r llyfryn hwn yn nodi'r newidiadau rydym yn eu hawgrymu i'r cyfleuster addysg cynradd
hwn yn y Fwrdeistref a'r rhesymau dros y newidiadau arfaethedig hyn.
Mae'r broses ymgynghori yn cynnig cyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a
chyflwyno sylwadau a gaiff eu cofnodi a'u crynhoi mewn adroddiad ar yr ymgynghoriad. Bydd
yr adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor a'i ystyried pan fydd y Cabinet yn
penderfynu sut i weithredu.

Beth yw'r Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif?
Mae'r rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif yn rhaglen buddsoddi cyfalaf
strategol, bwysig yn yr hirdymor. Caiff ei hariannu ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru ac
awdurdodau lleol a'i nod yw creu cenhedlaeth o ysgolion yr 21ain ganrif yng Nghymru.
Cafodd rhan gyntaf y rhaglen (Band A) ei chynnal o 2014 i fis Mawrth 2019.
Mae Caerffili wedi cael llawer o fudd o fuddsoddiadau yn sgil rhaglen gychwynnol “Band A”
Ysgolion yr 21ain Ganrif, gyda tua £56.5 miliwn o fuddsoddiad at ddefnydd addysgol a
chymunedol.
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Cafodd cyllid Band A yng Nghaerffili ei ddefnyddio ar gyfer y canlynol:
Enw’r Prosiect

Buddsoddiad
Band A

✓ Ysgol Uwchradd Islwyn

£22.6m
✓ Ysgol Gymraeg Cwm Rhymni, Campws y £19.2m

Gwyndy

Delwedd o Ysgol Uwchradd Islwyn

✓ Ysgol Idris Davies 3-18

£8m

✓ Estyniad i Ysgol Trecelyn

£2.6m

✓ Gwelliannau i Ysgol Gyfun y Coed-duon

£2m

✓ Cae 3G Ysgol Gyfun y Coed-duon
✓ Gwelliannau i Ysgol Cae'r Drindod

£865k
£1.3m

Erys trawsnewid addysg yn un o ganlyniadau hanfodol ein buddsoddiad ym Mand B y
Rhaglen. Dechreuodd ail ran y cyllid hwn (Band B) ym mis Ebrill 2019, ac roedd y meysydd
o flaenoriaeth yn cynnwys:
•
•
•
•

Lleihau nifer yr ysgolion sydd mewn cyflwr gwael
Sicrhau bod gennym ysgolion o'r maint cywir, yn y lleoliadau cywir
Cynnig digon o leoedd i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg
Sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o'r ystâd addysgol

Cyflwynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Raglen Amlinellol Strategol a chafodd
gymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru mewn egwyddor ar gyfer buddsoddiad a nodwyd o
£78 miliwn, yn amodol ar gymeradwyaeth ac ymgynghoriad unigol ar y prosiect.
Mae'r rhaglen yn nodi'r weledigaeth strategol ar gyfer rhaglen Band B yng nghyd-destun
blaenoriaethau a nodau llesiant y Cyngor.
Gwnaethom nodi bod angen buddsoddi mewn gwella adeiladau ein hysgolion, ateb y galw
am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, lleihau nifer y lleoedd gwag a datblygu
cyfleusterau a rennir ac sydd wedi'u cyd-leoli.Ein dyhead yw darparu seilwaith addysgol
effeithlon ac effeithiol a fydd yn ateb y galw presennol am leoedd, a'r galw yn y dyfodol, ac i'r
holl gyfleusterau y buddsoddir ynddynt fod yn ymrwymedig i wneud y defnydd gorau o'r
seilwaith a'r adnoddau, gan sicrhau bod asedau ar gael i'r gymuned eu defnyddio.

Beth rydym yn cynnig ei wneud?
Rydym yn cynnig gwneud y canlynol:
o Creu ysgol newydd, mwy o faint ar gyfer Ysgol Gynradd Plasyfelin ar safle
presennol yr ysgol, er mwyn darparu ar gyfer y galw a ragwelir yn y dyfodol yn yr
ardal. Bydd lle yn yr ysgol newydd i 420 o ddisgyblion, yn ogystal â lleoedd
meithrin, a disgwylir y caiff y prosiect ei gwblhau ym mis Medi 2024.
o Cynigir y bydd yr adeilad newydd yn darparu ysgol gynradd newydd, addas at y diben
ac o’r radd flaenaf i Blasyfelin ar dir y safle presennol. Bydd yn cynnwys prif ystafelloedd
dosbarth amlddefnydd sy’n cydymffurfio â gofynion maint, prif neuadd, ardal technoleg
bwyd, llyfrgell ac ardal TG fel rhan o gynllun arddull marchnad stryd.
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o Bydd mannau dysgu a chyfleusterau gwell ar safle'r ysgol gynradd newydd a fydd yn
darparu amgylchedd addysgu a dysgu ysgogol gyda chyfleusterau’r 21 ain ganrif sy’n
canolbwyntio ar ddysgu, hunan-barch a llesiant yr holl ddisgyblion.
o Bydd y prosiect arfaethedig yn ystyried y dyhead i annog a hwyluso'r gymuned i
ddefnyddio'r ased. Y bwriad yw cynnwys mesurau yn y dyluniad fel y gellir creu
‘parthau’ diogel y gall y gymuned ehangach eu defnyddio.

Y BROSES YMGYNGHORI
Pwy rydym yn cynnal trafodaethau â nhw?
Drwy fodel TîmCaerffili - Yn Well gyda'n Gilydd, mae'r Cyngor yn ymrwymedig i sicrhau y
darperir gwasanaethau o ansawdd uchel, sy'n canolbwyntio ar ddinasyddion i'r cymunedau yn
ein bwrdeistref sirol. Wrth sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn addas i'r dyfodol, rydym
yn cydnabod bod angen defnyddio gweithgareddau ymgysylltu effeithiol sy'n rhan ganolog o'n
proses benderfynu - Darllenwch fwy am ein dull o Ymgynghori ac Ymgysylltu yma
Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i
Weinidogion Cymru gyhoeddi Cod Trefniadaeth Ysgolion. Mae'r Cod yn gosod gofynion y
mae'n rhaid i gyrff perthnasol, gan gynnwys awdurdodau lleol, weithredu yn unol â nhw wrth
gyflwyno cynigion mewn perthynas ag ysgolion a gynhelir fel y'u diffinnir yn Adran 98 o Ddeddf
2013. Hynny yw, ysgol yng Nghymru sy'n ysgol gymunedol, sefydledig neu wirfoddol, ysgol
arbennig gymunedol neu ysgol feithrin a gynhelir.
Ystyrir bod Ysgol Gynradd Plasyfelin yn ysgol gymunedol o dan y cod, ond nid yw'r gofyniad i
ymgynghori o dan y cod yn gymwys i gynigion lle byddai prif fynedfa'r ysgol ar ei safle newydd
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lai na milltir o'r safle presennol a lle byddai’r estyniad yn llai na 25% o’r capasiti presennol.
Mae’r ddau beth hyn yn wir yn yr achos hwn.
Fodd bynnag, at ddibenion datblygu'r cynnig hwn ac i sicrhau y gwneir penderfyniadau mewn
modd agored, tryloyw a chytbwys, cynhelir proses ymgynghori a fydd yn adlewyrchu
egwyddorion Fframwaith Ymgynghori ac Ymgysylltu 2020-2025 y Cyngor. Gan ddefnyddio'r
dull “Sbectrwm Ymgysylltu”, defnyddir lefel ymgysylltu briodol i hysbysu rhanddeiliaid ac
ymgynghori â nhw, gan adlewyrchu'r prosesau cyfatebol a amlinellir yn Adran 3 o God
Trefniadaeth Ysgolion 2018 yn unig.
Byddwn felly yn hysbysu'r canlynol o'n cynigion mewn llythyr neu dros e-bost:
Tabl 1: Rhestr o Ymgyngoreion
Disgyblion/Cynghorau Disgyblion *

Gweinidogion Cymru

Rhieni, darpar rieni, gwarcheidwaid a
gofalwyr holl ddisgyblion*

Pob Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol sy'n
cynrychioli'r ardal a wasanaethir gan yr
ysgolion y mae'r cynnig yn effeithio arnynt yn
uniongyrchol

Pennaeth, Staff a Chyrff Llywodraethu*

Aelodau lleol o Gyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili *

Cyfarwyddwyr Addysg Awdurdodau Cyfagos

Cynghorau Cymuned a Thref lleol

Cymdeithasau Staff Addysgu a Staff Cymorth Estyn
Y Rhwydwaith Rhieni

Y Fforwm Addysg Gymraeg

Cyfarwyddwyr / Byrddau Addysg
Esgobaethol

Consortiwm De Ddwyrain Cymru (EAS)

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu Heddlu Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru
Gwent a Heddlu De Cymru
(SEWTA)
Y Bartneriaeth Datblygu'r
Cynnar a Gofal Plant

Blynyddoedd Mudiad Meithrin, Menter Iaith a
darparwyr meithrin gwirfoddol

*ysgolion y bydd y cynnig yn effeithio'n uniongyrchol arnynt, neu y mae'r cynnig yn debygol o
effeithio arnynt, yn unig
Noder:
• Caiff yr holl ymatebion a geir yn ystod y cyfnod ymgynghori eu cofnodi a'u crynhoi mewn
Adroddiad ymgysylltu â'r gymuned.
• Ni chaiff unrhyw ymatebion negyddol a wneir yn ystod y cyfnod ymgynghori eu cyfrif fel
gwrthwynebiadau ac nid oes angen cyflwyno Hysbysiad Statudol fel rhan o'r broses
hon, ond cânt eu cofnodi fel sylwadau anffafriol.
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•
•

Caiff yr Adroddiad ymgysylltu â'r gymuned ei gyflwyno gerbron y Pwyllgor Craffu Addysg
ar gyfer adolygiad cychwynnol a chymeradwyaeth, a'r Cabinet fydd yn gyfrifol am y
gymeradwyaeth derfynol i barhau i'r cam cais cynllunio ac achos busnes llawn.
Bydd aelodau'r Cabinet yn cael copïau o'r holl ymatebion a geir yn ystod y cyfnod
ymgynghori ac yn eu fformat gwreiddiol fel rhan o'r broses benderfynu.

Sut y gallwch gael rhagor o wybodaeth?
Mae'n hollbwysig cynllunio a datblygu cynigion effeithiol ar gyfer trefnu ysgolion er mwyn
cyflawni nod Llywodraeth Cymru o drawsnewid addysg yng Nghymru a darparu deilliannau
addysgol gwell, gydag ymrwymiad i wella effeithiolrwydd ysgolion a lleihau anghydraddoldebau
ymhlith ardaloedd, grwpiau ac unigolion breintiedig a difreintiedig.
Wrth ymgymryd â phroses ymgynghori mewn perthynas â chynnig ar gyfer ysgol, bydd y
Cyngor yn cyhoeddi gwybodaeth er mwyn sicrhau y gwneir penderfyniadau mewn modd
agored, tryloyw a chytbwys.
Fel rhan o'r cynnig hwn, mae'r dogfennau canlynol wedi'u creu:
•
•
•

Dogfen Ymgynghori yn nodi'r cynnig (y ddogfen hon)
Crynodeb o Hawliau Plant a Phobl Ifanc
Asesiad Effaith Integredig

Darperir gwybodaeth ar wefan y Cyngor a chaiff yr holl ddogfennaeth ei chyhoeddi yn
Gymraeg ac yn Saesneg ac mae ar gael mewn ieithoedd neu fformatau eraill ar gais.
Ceir rhagor o fanylion mewn perthynas â'r prosesau a'r amserlenni yn ddiweddarach yn y
ddogfen hon yn adran ‘Y Camau Nesaf’.
Bydd Adran Gwasanaethau Eiddo yr Awdurdod yn ymgymryd â Phroses Cais Cynllunio ar
wahân yn amodol ar wneud y penderfyniad terfynol a chymeradwyaeth y Cabinet i barhau
gyda'r cynnig hwn. Ceir manylion yr holl geisiadau ar wefan y Cyngor pan fydd y broses yn fyw.

Safbwyntiau plant am y cynnig
Mae'r Cyngor wedi cydnabod bod rhoi llais i bobl ifanc yn golygu eu cynnwys fel cyfranogwyr
yn y broses o ddatblygu, cyflawni, rheoli a gwella eu profiadau addysgol ac fel myfyrwyr a bod
angen iddynt fod wrth wraidd y gwaith o gynllunio, darparu a gwerthuso.
Mae gan bobl ifanc hawl i fynegi eu barn ar bob mater sy'n effeithio arnynt a dylid sicrhau bod
pwys priodol yn cael ei roi ar eu barn yn unol â'u hoedran a'u haeddfedrwydd. Mae'r Cyngor yn
cydnabod y gallai pobl ifanc wella'r broses o wneud penderfyniadau yn ogystal â rhannu
safbwyntiau a chymryd rhan fel dinasyddion a hwyluswyr newid.
Mae hyn hefyd yn amlwg yn adroddiad Estyn ‘Cyfranogiad disgyblion: canllaw arferion gorau’,
sy'n dangos sut y gellir cyflawni buddiannau i ddisgyblion a helpu ysgolion i wella drwy alluogi
pobl ifanc i gymryd rhan yn y broses.
Bydd Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghaerffili yn sicrhau y caiff trefniadau addas eu
gwneud i ymgynghori â phobl ifanc a'u cynnwys yn y broses, yn ogystal ag ar ôl i'r gwaith ddod
i ben, wrth gyflwyno unrhyw gynnig. Caiff fersiwn o'r Ddogfen Ymgynghori sy'n addas i blant ei
chynhyrchu a chaiff unrhyw adborth gan ddisgyblion a Chynghorau Ysgol ei gynnwys yn y
ddogfennaeth a anfonir ymlaen i'r Cabinet i'w hystyried unwaith i'r cyfnod ymgynghori ddod i
ben.
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PAM EIN BOD YN CYNNIG Y NEWIDIADAU HYN?
Gwybodaeth Gefndir
Gall adeiladau newydd chwarae rhan allweddol fel lleoedd i ysbrydoli ac addysgu ein plant, ond
hefyd fel amgylcheddau dysgu bywiog a dynamig i alluogi disgyblion o bob oedran i ddysgu a
thyfu, ac at ddefnydd teuluoedd a'r gymuned ehangach. Ein nod yw sicrhau mynediad cyfartal
drwy hyrwyddo a chefnogi'r broses o ddatblygu addysg gynhwysol ac ymrwymo i ddarparu
addysg a gwasanaethau o'r radd flaenaf gyda'r adnoddau sydd ar gael.
Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddarparu addysg o ansawdd uchel i bob plentyn a pherson
ifanc, sydd wedi'i theilwra i ddiwallu eu hanghenion gan ddatblygu eu potensial, ehangu eu
gorwelion, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a chyfrannu at adfywiad economaidd yr ardal.
Er bod cynnydd wedi'i gyflawni, mae gwaith ar ôl i'w wneud i wella canlyniadau a llesiant plant
a phobl ifanc.
Ar hyn o bryd, mae Ysgol Gynradd Plasyfelin yn agos at ganol tref Caerffili ac fe'i dyluniwyd yn
wreiddiol fel dwy ysgol ar wahân, gyda'r Ysgol Fabanod a’r Ysgol Iau ar yr un safle yn 1969.
Yna unodd yr ysgolion ym mis Medi 2005 i ffurfio’r ysgol gynradd bresennol.
Dim ond 29% o’r ystafelloedd dosbarth sy’n cydymffurfio â gofynion maint a phan gafodd ystad
yr ysgol ei harolygu yn 2018, nodwyd bod Ysgol Gynradd Plasyfelin yn adeilad CLASP. Nodir
bod adeilad CLASP (‘Rhaglen Arbennig Consortiwm o Awdurdodau Lleol’) yn rhan o'r cynllun a
ddatblygwyd gan awdurdodau lleol rhwng yr 1950au a'r 1980au, i ddyfeisio dull o ddylunio a
chydosod adeiladau parod. Mae asbestos yn yr adeiladau hyn sydd wedi'i gynnwys yn ddiogel
yn adeiledd yr adeilad, ond i'r fath raddau fel na ellir ei ddatblygu ymhellach o safbwynt
addysgol mwyach.
Fel y mae ESTYN wedi'i ddangos, mae cysylltiad amlwg rhwng adeiladau ysgolion newydd
gwell a pherfformiad gwell. Yn adroddiad arolygu Estyn ym mis Mai 2016, nodwyd bod
perfformiad presennol yr ysgol a'i rhagolygon ar gyfer gwella yn dda. Er y cydnabuwyd yn yr
adroddiad fod yr ysgol yn darparu ‘cwricwlwm sy’n cynnwys cydbwysedd addas sy’n ennyn
diddordeb disgyblion’, nodwyd hefyd y gellid gwneud gwelliannau pe bai adnoddau'n cael eu
cydbwyso'n dda ac y byddai disgyblion yn ‘elwa ar amgylchedd dysgu o ansawdd uchel’.
Mae'r Cyngor o'r farn bod y cynnig hwn yn cynrychioli'r cyfle gorau am fuddsoddiad sylweddol
mewn cyfleusterau parhaol newydd i ddarparu amgylchedd addysgu a dysgu ysgogol gyda
chyfleusterau'r 21ain Ganrif.

Cynllunio lleoedd ysgol
Rhaid i bob Cyngor yng Nghymru sicrhau ei fod yn darparu digon o leoedd mewn ysgolion i
ddisgyblion o bob oedran er mwyn darparu addysg o'r radd flaenaf iddynt a sicrhau bod cyllid
Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol. Rhaid i bob Cyngor yng Nghymru hefyd
ddarparu lleoedd sy'n diwallu anghenion disgyblion drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a
ffydd yn ogystal â bod yn addas ar gyfer unrhyw anghenion dysgu ychwanegol.
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Mae lle i 394 o ddisgyblion ar y safle ar hyn o bryd wedi'u rhannu rhwng y pum adeilad sydd o
fewn ffiniau'r ysgol.

Cyflwr ac Addasrwydd adeiladau'r ysgol
Ym mis Ebrill 2021, bydd ysgol gynradd bresennol Plasyfelin wedi bod ar ei safle presennol am
52 o flynyddoedd. Mae 271 o ddisgyblion ar y gofrestr ar adeg ysgrifennu.
Mae safle'r ysgol yn ymestyn dros tua 2.64 hectar, sy'n cynnwys pum adeilad. Mae dau brif
adeilad ar gyfer yr adrannau iau a babanod ac mae llwybr rhannol agored/rhannol dan do yn
eu cysylltu. Mae tri adeilad dros dro ar y safle hefyd a ddefnyddir ar gyfer gweithgareddau
STEM, sesiynau cerddoriaeth a'r ystafell staff ar hyn o bryd, yn ogystal â nifer o gynwysyddion
a ddefnyddir i storio ac ardaloedd chwarae awyr agored.

Y safle presennol

Cynllun o'r safle

Adeiladwyd y ddau brif adeilad presennol yn 1969 ac maent yn gweithredu dros un llawr.
Mae arwynebedd mewnol gros yr Adeilad Iau (Bloc 108 ar y cynllun CAD) yn 1442.2 metr
sgwâr. Mae wyth ystafell ddosbarth yn yr adeilad hwn, ynghyd ag un ystafell TGCh,
ystafelloedd cotiau disgyblion, un swyddfa a derbynfa, ystafell staff, neuadd a cheginau'r ysgol.
Caiff un o'r adeiladau dros dro ei ddefnyddio gan yr adran Iau hefyd (Bloc 1468).
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Mae arwynebedd mewnol gros Adeilad y Babanod (Bloc 109) yn 1185 metr sgwâr. Mae pum
ystafell ddosbarth yn yr adeilad hwn, ynghyd ag ystafelloedd cotiau disgyblion, ystafell
ddosbarth meithrin, ystafell gymunedol, neuadd, ystafell staff ac ystafell ymneilltuo.
Caiff dau adeilad dros dro eu defnyddio gan y babanod (Blociau 1466 ac 1467)

Er bod iardiau chwarae ac ardal laswelltog (y safle a nodwyd ar gyfer yr adeilad newydd) yn yr
ardal awyr agored, mae mynediad uniongyrchol i ardaloedd sy'n addas ar gyfer
gweithgareddau cwricwlaidd awyr agored sydd union gyferbyn â'r ystafelloedd dosbarth yn
gyfyngedig ac wedi'u gwahanu gan ddelltweithiau.

Nododd arolygon cyflwr y Cyngor, a gynhaliwyd yn 2018, fod yr ysgol yng nghategori C+ ar
gyfer cyflwr yr ystad addysgol a chategori C ar gyfer addasrwydd. Er na nodir bod y safle ar
orlifdir, mae'r lleoliad yn agos at Afon Nant yr Aber.
Mae'r safle ar Lewis Drive ac mae'r cyfleusterau gollwng a'r lleoedd parcio i fysiau yn brin
sydd wedi peri pryderon diogelwch mewn perthynas â mynd i mewn ac allan o'r safle gan ei
fod ar yr unig ffordd fynediad i ystad brysur. Dyluniwyd yr ysgol fel dau adeilad ar wahân yn
wreiddiol, ac unodd yn ddiweddarach i greu'r ysgol gynradd. Fel y cyfryw, mae cynllun yr
adeiladau'n anghydlynol ac mae llwybr mynediad agored yn cysylltu'r ddau brif adeilad.
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Mae cynllun mewnol y ddau brif adeilad yn seiliedig ar fodel prif ganolfan a lloerennau; mae
neuadd ganolog yn y ddau sy'n cysylltu â chlwstwr o ystafelloedd dosbarth ar hyd coridorau
hir gydag ardaloedd ymneilltuo bach. Goleuadau stribed fflworoleuol hen ffasiwn a ddefnyddir
drwyddi draw. Nodwyd bod asbestos ym mhob rhan o'r adeiladau. Mae wedi'i ddiogelu fel y
gall yr ysgol weithredu ond mae'n cyfyngu ar unrhyw waith ffisegol ychwanegol y gellir
ymgymryd ag ef.

Prif Gynllun Enghreifftiol
Mae'r ‘Sylfaen ar gyfer Llwyddiant’ yn darparu fframwaith ar gyfer adfywio'r Fwrdeistref Sirol yn
y dyfodol hyd at 2023. Mae'r ddogfen yn nodi'r blaenoriaethau strategol ar gyfer yr adfywiad
mewn pedair thema allweddol:
•
•
•
•

Helpu Pobl (lleihau anghydraddoldeb, meithrin gallu a gwydnwch i greu cymunedau iachach,
ffyniannus, cydlynol);
Helpu Busnes (creu cyfleoedd cyflogaeth, cynyddu gweithgareddau entrepreneuraidd, annog
arloesi a gwella mynediad at gyflogaeth);
Helpu Ansawdd Bywyd (darparu'r amgylchedd ffisegol cywir ar gyfer ein cymunedau a fydd
yn eu hannog i ffynnu);
Cysylltu Pobl a Lleoedd (gwella cysylltedd yn lleol, yn rhanbarthol ac yn fyd-eang).
Mae cyfres o gynlluniau gweithredu a strategaethau wedi'u targedu yn ategu'r Strategaeth
Adfywio sydd wedi'u hanelu at achub ar gyfleoedd adfywio a datblygu safleoedd allweddol
ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae'r Prif Gynllun yn nodi sawl prosiect yn yr ardal a allai arwain at fudd economaidd a
chymunedol sylweddol, a bydd yn darparu fframwaith ar gyfer rhedeg y prosiectau hynny.
Yn ogystal, disgwylir y bydd nifer y plant oed ysgol yn cynyddu o fewn Ardal yr Uwchgynllun o
ganlyniad i ddatblygiadau newydd ac mae'n bwysig bod cyfleoedd i ysgolion ehangu er mwyn
darparu ar gyfer disgyblion ychwanegol. Cytunodd y Cyngor mewn egwyddor yn ddiweddar i
ddarparu lleoedd ysgol ychwanegol yn yr ardal ehangach yn amodol ar gadarnhau cyllid ar
gyfer prosiectau unigol a chael cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer achosion
busnes, a chaiff canlyniad ymgyngoriadau unigol ei ystyried fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain
Ganrif.
Mae'r cynnig hwn yn rhan o'r Strategaeth honno wrth symud ymlaen.

SUT Y BYDD HYN YN EFFEITHIO AR YSGOLION
ERAILL?
Caiff newidiadau mewn un rhan o'r sector Addysg yn y Sir effaith ehangach ar ysgolion eraill
a'u disgyblion. Wrth ystyried pob cynnig, caiff y dull o sicrhau bod y rhwydwaith addysg yn
gynaliadwy ac yn cael ei gwella yn ogystal â'r ardal ehangach eu hystyried. Rhoddir ystyriaeth
briodol i effaith y cynnig hwn a chaiff ymgynghoriad ei gynnal â phob ysgol y mae'n effeithio
arni.
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Darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar a'r Galw a Ragamcenir
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cydnabod gwerth a phwysigrwydd gofal plant fel elfen
hanfodol o'r agenda gwrthdlodi yn ogystal â darparu amgylchedd cyfoethog, diogel ac anogol
lle y gall plant a phobl ifanc y fwrdeistref sirol ffynnu a chael hwyl. Yn hynny o beth, mae gan y
Cyngor faes gwasanaeth y Blynyddoedd Cynnar sy'n ymrwymedig i reoli pob agwedd ar y
farchnad gofal plant mewn modd cydgysylltiedig.
Mae'r cynnig yn cefnogi Cynnig Gofal Plant y Cyngor Lleol a Llywodraeth Cymru a Rhaglen
Dechrau'n Deg. Darperir gofal plant cofleidiol ar y safle ar hyn o bryd ac ni ragwelir y bydd hyn
yn newid o ganlyniad i'r cynnig hwn ac felly bydd y ddarpariaeth bresennol yn parhau i
weithredu fel rhan o gampws y safle gan sicrhau darpariaeth anogol o oedran ifanc.

Darpariaeth y Blynyddoedd Cynradd, Model ‘Ysgol sy'n Tyfu’ a Derbyniadau
Mae nifer presennol y disgyblion ar y gofrestr yn cyfateb i 271 o blant yn ogystal â 35 o blant
meithrin, y mae 73.31% ohonynt yn dod o'r dalgylch.
Tabl 2: Niferoedd Gwirioneddol ac Amcanestynedig sy'n Mynychu
Blwyddyn

Nifer ar y Gofrestr

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

306
301
282
287
299
322
346
375
404
427
441

Heb gynnwys
Meithrin
271
266
245
250
263
286
310
339
368
391
405

y

Dosbarth

*Mae'r ffigurau yn ystyried nifer amcanestynedig y disgyblion o ddatblygiadau adeiladu newydd
yn y dalgylch
O ystyried amcanestyniadau disgyblion a cheisiadau cynllunio sylweddol ar gyfer tai newydd
(cytunwyd ar tua 602 o unedau hyd at 2030 a chynigir adeiladu 35 o unedau ychwanegol ar
ôl y cyfnod hwnnw), nodwyd bod Plasyfelin yn ‘ysgol sy'n tyfu’. Rhagwelir mai nifer derbyn yr
ysgol newydd fydd 60. Fodd bynnag, pan fydd yr ysgol yn agor gyntaf, ystyrir cael rhif derbyn is
a fydd yn cynyddu'n raddol nes y bydd yn cyrraedd y capasiti llawn sef 420 o ddisgyblion yn
ogystal â lleoedd meithrin, er mwyn darparu ar gyfer y galw cynyddol a lleihau'r effaith ar
ysgolion cyfagos.

Trefniadau'r Dalgylch
Cred y Cyngor fod y cynnig hwn yn cynrychioli'r cyfle gorau i ddiogelu a chynnal safonau
addysgol ar gyfer y dyfodol ac mae'n darparu llwyfan ar gyfer gwella yn Ysgol Gynradd
Plasyfelin drwy ddarparu adeilad integredig sy'n anelu at ysgogi'r amgylchedd addysgu a
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dysgu gyda chyfleusterau'r 21ain Ganrif gan gynnwys cyfleusterau TGCh gwell, ardal chwarae
awyr agored, cae chwaraeon a mynediad estynedig i'r gymuned, gan ganolbwyntio ar ddysgu,
hunan-barch a llesiant pawb.

Tabl 3: Dalgylch yr ysgol bresennol
Mae safle presennol Ysgol Gynradd
Plasyfelin yn ardal basn Caerffili ac yn rhan
o ward Morgan Jones.

Mae proffil y ward yn seiliedig ar wybodaeth
o Gyfrifiad 2011 yn dangos bod 5.1% o
boblogaeth y ward rhwng 5 a 9 oed.
Cynigir cadw'r dalgylch fel y mae fel rhan o'r
datblygiad hwn.
Map o Fwrdeistref Sirol Caerffili

Effaith ar Ysgolion Eraill
O ystyried y data sydd ar gael ar hyn o bryd, nodir bod 844 o blant yn byw yn y dalgylch sy'n
gymwys i fynychu Plasyfelin. Mae 27.01% ohonynt yn mynychu, mae 33.5% yn mynychu
darpariaeth Saesneg arall ac mae'r 39.45% sy'n weddill yn mynychu darpariaeth Ffydd a
Chymraeg.
Mae chwe ysgol gynradd Saesneg gymunedol a dwy ysgol gynradd Gymraeg gymunedol yn
agos at y safle presennol sy'n cynnwys Ysgol Gynradd Cwrt Rawlin, Ysgol Gynradd
Hendredenny, Ysgol Fabanod Hendre, Ysgol Iau Hendre, Ysgol Gynradd St. James, Ysgol y
Twyn, YGG Caerffili ac YGG y Castell.
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Tabl 4a: Niferoedd Gwirioneddol ac Amcanestynedig sy'n Mynychu (Ysgolion Cyfagos)

Capasiti
Derbyniadau
Blwyddyn

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Ysgol Gynradd
Cwrt Rawlin
325
46
Nifer ar y Gofrestr
(heb gynnwys y
Dosbarth
Meithrin)
314
317
316
317
317
320
321

Ysgol Gynradd
Hendredenny
236
33
Nifer ar y Gofrestr
(heb gynnwys y
Dosbarth Meithrin)

Ysgol Fabanod
Hendre
186
47
Nifer ar y Gofrestr
(heb gynnwys y
Dosbarth Meithrin)

Ysgol Iau Hendre

218
219
220
228
234
231
231

112
96
83
84
95
91
89

184
160
159
145
130
129
116

240
52
Nifer ar y Gofrestr
(heb gynnwys y
Dosbarth Meithrin)

Tabl 4b: Niferoedd Gwirioneddol ac Amcanestynedig sy'n Mynychu (Ysgolion Cyfagos)

Capasiti
Derbyniadau
Blwyddyn

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Ysgol Gynradd St.
James
330
47
Nifer ar y Gofrestr
(heb gynnwys y
Dosbarth
Meithrin)
263
259
256
257
258
266
258

Ysgol y Twyn
442
56
Nifer ar y Gofrestr
(heb gynnwys y
Dosbarth Meithrin)

YGG Caerffili
389
55
Nifer ar y Gofrestr
(heb gynnwys y
Dosbarth Meithrin)

YGG y Castell
486
70
Nifer ar y Gofrestr
(heb gynnwys y
Dosbarth Meithrin)

419
411
409
405
400
399
405

382
382
389
390
392
388
385

410
419
437
452
456
469
461

Drwy gynyddu nifer y disgyblion a dderbynnir i nifer y gellir ei reoli, gellir darparu ar gyfer twf
Plasyfelin heb orddatblygu'r ddarpariaeth i ansefydlogi darpariaethau addysg eraill sydd eisoes
wedi'u sefydlu yn yr ardal.

Amharu ar ddisgyblion
Mae'r cynnig am adeiladu ysgol gynradd newydd ar lwyfandir is safle presennol Ysgol
Plasyfelin. Y Cyngor sy'n berchen ar y safle ac mae eisoes wedi'i ddynodi at ddefnydd
Addysgol fel rhan o'r pecyn gweithredoedd ac o fewn y dynodiad at ddibenion y Cynllun
Datblygu Lleol a fabwysiadwyd.
Drwy ddefnyddio safle sydd eisoes yn bodoli, bydd y Cyngor yn gweithio gyda'r contractiwr yn
ystod y cam adeiladu i sicrhau bod y gwaith yn tarfu cyn lleied â phosibl ar weithrediadau
dyddiol carfan bresennol yr ysgol ar safle Ysgol Plasyfelin nes bod y safle newydd yn barod. Ar
yr adeg honno, byddai'r dysgwyr yn cael eu cefnogi drwy'r broses symud.

Darpariaeth Uwchradd
Mae Ysgol Gynradd Plasyfelin yn bwydo Ysgol Uwchradd Bedwas. Mae gan yr ysgol honno
gapasiti cyhoeddedig o 929 o ddisgyblion. Er bod addysg uwchradd yn cael ei hadolygu yn yr
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awdurdod ar hyn o bryd, nes y gwneir penderfyniad, mae'r cynnig hwn yn tybio y byddai'r drefn
fwydo gyfredol yn parhau. Yn seiliedig ar ffigurau gwirioneddol mis Medi 2020, mae gan yr
ysgol 24.52% o leoedd dros ben ac mae 86.82% o'i disgyblion presennol yn dod o'r dalgylch.
Mae gwaith plotio nifer y disgyblion yn y dyfodol yn awgrymu bod gan Ysgol Uwchradd Bedwas
ddigon o le i ddarparu ar gyfer unrhyw fewnlifiad o ddisgyblion Plasyfelin os bydd y
datblygiadau adeiladu arfaethedig yn yr ardal yn mynd rhagddynt.

BETH FYDD EFFAITH Y CYNNIG?
Arweinyddiaeth, Ansawdd a Safonau Addysg
Estyn a'r Awdurdod Lleol sy'n monitro ansawdd a safonau ysgolion yng Nghaerffili. Estyn yw
swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae'n un o
gyrff y Goron a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992. Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad
Cenedlaethol Cymru ond yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 o Ddeddf
Llywodraeth Cymru 1998. Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau darparwyr addysg a
hyfforddiant yng Nghymru.
Mae Estyn yn arfarnu effeithiolrwydd darparwr gan ddefnyddio graddfa bedwar pwynt ar gyfer
barnau:
Tabl 5: Graddfa Barnau Estyn
Rhagorol
Da
Digonol ac angen gwelliant
Anfoddhaol ac angen gwelliant ar
frys

Perfformiad ac arferion cryf iawn, cynaledig
Nodweddion cryf, er y gall fod angen gwella mân
agweddau
Mae cryfderau’n gorbwyso gwendidau, ond mae angen
gwelliant ar agweddau pwysig
Mae gwendidau pwysig yn gorbwyso cryfderau

Mae'r canlyniadau o arolygiad diweddaraf yr ysgol bresennol wedi'u hamlinellu isod. Mae
copïau o'r adroddiad llawn ar gael ar wefan Estyn
Ysgol Gynradd Plasyfelin - Crynodeb Estyn
1. Safonau: da
2. Lles: da
3. Profiadau dysgu: da
4. Addysgu: da
5. Gofal, cymorth ac arweiniad: da
6. Amgylchedd dysgu: rhagorol
7. Arweinyddiaeth: da
8. Gwella ansawdd: da
9. Gweithio mewn partneriaeth: da
10. Rheoli adnoddau: da
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Darparodd Estyn y dyfarniadau ansoddol canlynol am yr ysgol:
• Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion yn gwneud cynnydd cryf mewn perthynas â'u mannau
cychwyn
• Mae sgiliau siarad a gwrando'r mwyafrif o ddisgyblion yn datblygu'n dda
• Mae bron pob disgybl yn ymddwyn yn dda iawn ac yn llawn cymhelliant i ddysgu
• Mae gan y mwyafrif o ddisgyblion ymwybyddiaeth uchel o sut i gadw'n iach
• Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn gwneud cynnydd da
wrth gyrraedd eu targedau
• Mae ansawdd y gofal, y cymorth a’r arweiniad yn gwella profiadau dysgu disgyblion
• Mae ansawdd yr addysgu yn effeithiol yn y mwyafrif o ddosbarthiadau
• Mae yna gwricwlwm cytbwys ac addas sy'n ennyn diddordeb disgyblion.
Cafodd rhagolygon gwella'r ysgol hefyd eu nodi fel rhai da oherwydd:
• Mae'r pennaeth yn darparu arweinyddiaeth glir a chryf ac mae gwaith tîm effeithiol yn yr
ysgol ar bob lefel
• Mae'r corff llywodraethu yn cefnogi ac yn herio'r ysgol yn dda
• Mae prosesau hunanarfarnu'r ysgol yn drylwyr ac wedi'u sefydlu'n dda
• Mae arweinwyr a rheolwyr yn rhoi cynlluniau gwella ar waith yn llwyddiannus
• Mae staff yn rheoli adnoddau'n dda ac mae disgyblion yn elwa o amgylchedd dysgu o
ansawdd uchel
• Mae cysylltiadau effeithiol ag ysgolion partner, sydd wedi cefnogi gwelliannau mewn
addysgu a dysgu yn dda.
Pandemig COVID-19
Mae'r ysgol wedi parhau i ddarparu cymorth da i ddysgwyr yn ystod pandemig COVID-19, gan
ddangos ymrwymiad, dyfalbarhad a gwytnwch. Mae lles wedi parhau i fod yn flaenoriaeth yn
ystod y cyfnod hwn, gyda chymorth penodol i deuluoedd sy’n agor i niwed sy'n byw yn y
gymuned.
Mae'r ysgolion hefyd wedi darparu rhaglen hyfforddiant i staff. Mae hyn wedi galluogi
athrawon i ddefnyddio technolegau sy'n dod i'r amlwg yn llwyddiannus er mwyn cyflwyno
gwersi o bell a strategaethau dysgu cyfunol.

Trefniadau Llywodraethu
Nid oes unrhyw newidiadau arfaethedig i'r trefniadau llywodraethu presennol er mwyn lleihau
unrhyw effaith negyddol ar ddeilliannau addysgol.
Yn ystod (ac ar ôl) y cynnig, bydd yr ysgol yn parhau i dderbyn cyngor a chymorth gan yr
awdurdod lleol, y gwasanaeth gwella ysgolion ac unrhyw randdeiliaid perthnasol er mwyn
helpu i wneud yn siŵr bod yr ysgol yn defnyddio dulliau arwain effeithiol ac yn darparu
profiadau addysgu a dysgu o ansawdd uchel.

Materion yn ymwneud â'r Staff
Mae gan staff yr ysgol rôl bwysig i'w chwarae er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn dysgu
mewn amgylchedd dysgu diogel a chefnogol. Gallant feithrin cydberthnasau cadarnhaol, sy'n
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seiliedig ar ymddiriedaeth gyda disgyblion ac yn gwella hinsawdd yr ysgol drwy annog rhieni a
theuluoedd i fod yn rhan o addysg.
Drwy feithrin cydberthnasau cadarn, gall y staff ddylanwadu ar bron pob agwedd ar fywydau eu
disgyblion, drwy addysgu gwersi bywyd pwysig iddynt a fydd yn eu galluogi i lwyddo y tu hwnt i
addysg hefyd. Nid yw bob amser yn hawdd newid bywyd disgybl, sef pam bod angen athro
rhagorol i wneud hynny.
Mae'r Cyngor yn cydnabod y bydd cadw profiadau a chymorth aelodau presennol o staff yr
ysgol yn helpu'r disgyblion yn ystod y cyfnod pontio. Ni fydd y cynnig yn ystyried gwneud
unrhyw doriadau yn y trefniadau presennol. Yn hytrach, mae'r cynnig yn cefnogi'r posibilrwydd
o ehangu'r ddarpariaeth, yr amrywiaeth o wybodaeth sydd ar gael i ddisgyblion ac annog y
gweithlu i ddatblygu drwy rannu arfer gorau.

Materion Ariannol
Mae cyllid eisoes wedi cael ei neilltuo ar gyfer cyfran y Cyngor o gostau cyfalaf y prosiect. Caiff
y costau rheolaidd (refeniw) eu hystyried fel rhan o'r broses o gynllunio'r gyllideb wrth symud
ymlaen. Ystyrir pob cost ychwanegol neu arbedion yng Nghynllun Ariannol Tymor Canolig y
Cyngor.
Mae Aelodau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili eisoes wedi cytuno i neilltuo cronfa wrth gefn
fel y gall y Cyngor gyfrannu at y costau cyfalaf sy'n gysylltiedig â chynigion Band B yr 21 ain
Ganrif yr Awdurdod. Gwerth y gronfa wrth gefn hon yw £6.975m ar hyn o bryd.
Ar hyn o bryd, amcangyfrifir bod yr Awdurdod wedi cyfrannu £6.413 miliwn at Gam 1 o'r
rhaglen. Mae'r ffigur hwn yn cynnwys cyfraniad o £647k o gronfa wrth gefn Cyfalaf
Gwasanaethau Cymdeithasol a glustnodir er mwyn cefnogi gwariant ychwanegol ar Brosiect
Cae'r Drindod, yn amodol ar gymeradwyo'r cais cynllunio llawn. O ganlyniad, ar hyn o bryd, y
balans sydd heb ei neilltuo o'r £6.975 miliwn yw £1.209 miliwn.
Amcangyfrifir bod yr Awdurdod wedi cyfrannu £5,952,000 at Gam 2 y rhaglen, fel y nodir
uchod. Caiff y gost hon ei thalu o'r cyllid sy'n weddill, sef £1.209 miliwn, sydd eisoes wedi'i
glustnodi ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif, a ffigur o £4.716 miliwn o Gronfa Wrth Gefn Llunio
Lleoedd yr Awdurdod.
Mae'r cynnig i adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Plasyfelin yn un o'r tri phrosiect a
nodwyd yng Ngham 2 o'r rhaglen.

Effaith ar y Ddarpariaeth Gymraeg
Mae rhaglen y Prif Weinidog ar gyfer Llywodraeth 2016-2020, Symud Cymru Ymlaen, yn
gweithio tuag at gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)
2013, yn darparu cyfres o safonau ac yn rhoi dyletswydd statudol ar y Cyngor i asesu'r galw
am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Mae un o'r safonau allweddol yn cynnwys gofyniad
i ddatblygu strategaeth Gymraeg bum mlynedd, gyda'r nod o gynyddu nifer y siaradwyr
Cymraeg a'n galluogi i hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn y fwrdeistref sirol.
Fel y nodir yn ei Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg, mae ymrwymiad Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili i hyrwyddo'r Gymraeg a darparu cyfleusterau addysgol
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deniadol o ansawdd, yn amlwg. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu cyfleoedd i
ddarpariaeth gael ei chyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg lle y bo'n bosibl.
Mae 33.41% o blant yn nalgylch Ysgol Gynradd Plasyfelin yn mynychu darpariaeth cyfrwng
Cymraeg a chaiff y galw ei fonitro'n gyson. Darparwyd ar gyfer hyn drwy ehangu'r ddarpariaeth
cyfrwng Cymraeg fel y nodwyd yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg.
Addysg Saesneg a ddarperir yn Ysgol Gynradd Plasyfelin ond, drwy ei chwricwlwm, anogir y
disgyblion i feithrin sgiliau Cymraeg sylfaenol a ddangosir drwy'r gwaith y maent yn ei
gynhyrchu a'r arddangosfeydd lliwgar ym mhob rhan o'r ysgol bresennol. Byddai'r cynnig hwn
yn ceisio cefnogi a hyrwyddo mwy o ddefnydd o'r Gymraeg ymhlith y disgyblion ac yn sicrhau
bod arwyddion yn ddwyieithog, yn ogystal â sicrhau y byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn
ddymunol fel rhan o'r broses recriwtio.

Trefniadau Teithio gan Ddysgwyr
Mae'r cynnig am greu cyfleuster newydd a gwell drwy godi adeilad newydd ar safle presennol
Plasyfelin. Felly mae effaith debygol trefniadau teithio gwahanol o ganlyniad i'r cynnig yn fach
iawn.
Mae'r tabl isod yn dangos yr ysgolion agosaf eraill:
Tabl 6: Ysgolion Amgen sydd Agosaf yn Ddaearyddol
Ysgol Agosaf Arall
YGG Caerffili, CF83 3AH
Ysgol y Castell, CF83 1WH
Ysgol y Twyn, CF83 1UT
Ysgol Fabanod Hendre, CF83 2RP
Ysgol Iau Hendre, CF83 2RP
Ysgol Gynradd Hendredenny, CF83
2BL
Cwrt Rawlin, CF83 1SN
Ysgol Gynradd St James, CF83 3GT

Cyfrwng
Cymraeg
Cymraeg
Saesneg
Saesneg
Saesneg
Saesneg

Cyflwr
A
B
C+
C+
B
C+

Pellter / Teithio
0.3 milltir
0.6 milltir
0.9 milltir
1.2 milltir
1.2 milltir
1.4 milltir

Saesneg
Saesneg

C+
C+

1.6 milltir
1.7 milltir

Nod y Cyngor bob amser yw darparu system drafnidiaeth sy'n ceisio sicrhau bod disgyblion yn
gallu cael mynediad at addysg yn ddiogel ac yn gyfforddus. Gan fod lleoliad arfaethedig yr
adeilad newydd ar gwrtil safle presennol Ysgol Gynradd Plasyfelin, mae nifer o lwybrau ‘Teithio
Diogel’ eisoes wedi'u creu, i'r graddau sy'n rhesymol ymarferol, gan gynnwys goleuadau a
llwybrau cerdded dynodedig. Yn ystod ymweliad cychwynnol â'r safle gan dîm Ysgolion yr 21 ain
Ganrif, nodwyd y gellid gwella'r ffordd fynediad a'r mannau troi dynodedig ar gyfer
bysiau/tacsis fel rhan o broses dylunio'r safle er mwyn lliniaru unrhyw bryderon traffig lleol a
chaiff hyn ei ystyried ar y camau perthnasol wrth i'r cynnig fynd rhagddo.

Cydraddoldebau
Mae'r Cyngor hwn yn cydnabod bod gan bobl anghenion, gofynion a nodau gwahanol, a
byddwn yn gweithio yn erbyn pob math o wahaniaethu drwy hyrwyddo cysylltiadau da a chydbarch o fewn ein cymunedau a rhyngddynt.
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Mae asesiadau o effaith yn ein helpu i ddangos sut y mae'r cyngor yn cydnabod ei
ddyletswydd i roi ystyriaeth i gydraddoldeb o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Maent yn ffordd
o sicrhau bod y polisïau, yr arferion, y prosiectau a'r gweithgareddau sy'n llywio ein gwaith yn
rhoi mynediad cyfartal i bawb i'n holl wasanaethau.
Mae asesiadau o effaith yn canolbwyntio ar p’un a yw'r newidiadau i'r ffordd rydym yn gwneud
pethau (megis arferion gwaith neu'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau) yn debygol o gael
effaith gadarnhaol neu negyddol ar y bobl rydym yn eu gwasanaethu neu'r rheini sy'n darparu
ein gwasanaethau. Maent yn ein helpu i gynllunio i leihau neu gael gwared ar effaith negyddol
– er enghraifft drwy wneud newidiadau rhesymol i'r ffordd y mae grŵp penodol yn derbyn
gwasanaeth (er enghraifft drwy ddarparu gwybodaeth mewn ffordd wahanol neu osod ramp
mewn adeilad ac ati).
Daeth dyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd a nodir yn adran 1 o Ddeddf
Cydraddoldeb 2010 i rym ar 31 Mawrth 2021. Caiff templed Asesiad Effaith Integredig Cyngor
Caerffili ei ddefnyddio i gynnal Asesiadau cychwynnol o'r Effaith ar Gydraddoldeb a'r Gymraeg
a gaiff eu hadolygu ymhellach yng ngoleuni unrhyw elfennau ychwanegol y tynnir sylw atynt
drwy'r prosesau ymgynghori statudol wrth i'r cynnig fynd rhagddo.
Bydd defnyddio cynllun newydd yr Asesiad Effaith Integredig yn llywio gwaith y Cyngor i
sicrhau y ceir mynediad cyfartal i'r holl wasanaethau ac yn helpu i gefnogi'r Cyngor ymhellach i
wneud penderfyniadau effeithiol ac ar sail gwybodaeth wrth sicrhau y cydymffurfir ag
amrywiaeth o ddeddfwriaeth berthnasol, gan gynnwys:
•
•
•
•
•

Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
Y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol – Adrannau 1 i 3 o Ddeddf Cydraddoldeb
2010
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
Ymgynghoriad Statudol v Athrawiaeth Disgwyliad Dilys ac Egwyddorion Gunning

Mae Asesiad Effaith Integredig llawn wedi'i gwblhau. Mae'r ddogfen hon ar gael fel rhan o'r
pecyn ymgynghori ar y wefan.

Cyfleusterau Arbenigol / Anghenion Dysgu Ychwanegol
Un o brif gyfrifoldebau'r Cyngor yw sicrhau bod digon o leoedd i ddisgyblion yn y lleoliadau
mwyaf priodol a sicrhau ei fod yn ymwybodol o newidiadau demograffig (h.y. cynnydd a
gostyngiadau ym mhoblogaeth disgyblion). Mae gofyn i'r Cyngor hefyd nodi strategaeth ym
mhob rhan o'r awdurdod i greu darpariaeth gymunedol mewn ysgolion, yn ogystal â
darpariaeth arbenigol i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Ychwanegol neu anableddau.
Mae'r Awdurdod yn cydnabod effaith Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys
Addysg (Cymru) 2018 a'r angen i sicrhau bod darpariaeth yn addas ar gyfer y dyfodol. Drwy
raglen Band B, mae'r mathau, y swm a'r ansawdd cywir o ddarpariaeth wedi cael eu hystyried
er mwyn diwallu anghenion y boblogaeth yn y dyfodol.
Bydd y cynnig hwn yn cefnogi Ysgol Gynradd Plasyfelin i ddarparu ar gyfer plant sydd ag
anghenion dysgu ychwanegol a'u cefnogi. Bydd dyluniad a chynllun yr adeilad newydd yn
golygu y bydd gwell hygyrchedd a hyblygrwydd ynghyd ag ardaloedd amlbwrpas y gellir eu
haddasu yn unol â'r galw.
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Effaith ar y Gymuned a Budd i'r Gymuned
Bydd y prosiect arfaethedig yn ystyried y dyhead i annog a hwyluso'r gymuned i ddefnyddio'r
ased. Ein dyhead ni, ac un o ragofynion y buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, yw ymrwymo i
sicrhau bod asedau ar gael i gefnogi angen addysgol a defnydd cymunedol, hyrwyddo
cadernid cymunedol a chyfrannu at gyflawni sawl un o Strategaethau'r Awdurdod Lleol. Er
mwyn gwneud y defnydd gorau posibl o'r seilwaith a'r adnoddau newydd, fel rhan o'r cynnig,
caiff hyblygrwydd ei sicrhau wrth adeiladu'r ysgol mewn ffordd a fydd yn ateb galw lleol.
Darpariaeth Gymunedol a Defnydd y Gymuned
Caiff nifer o grwpiau eu cynnal yn Ysgol Gynradd Plasyfelin ar hyn o bryd. Mae'r grwpiau yn
amrywio o ran oedran yr aelodau a'u defnydd, er enghraifft grwpiau i deuluoedd, theatr
amatur, cyrsiau addysg i oedolion er mwyn cefnogi uwchsgilio, rhaglen allgymorth gyda
Choleg Ystrad Mynach ac ysgol haf, a chaiff yr ardal awyr agored ei defnyddio gan y tîm pêldroed lleol yn ogystal â'r cyfleuster gofal plant cymunedol y cyfeiriwyd ato'n flaenorol. Bydd y
gweithgareddau allgyrsiol hyn yn parhau i gael eu cefnogi yn y dyfodol ac ni fydd unrhyw
broses adeiladu yn torri ar eu traws.
Bydd y prosiect arfaethedig yn ystyried y dyhead i annog a hwyluso'r gymuned i ddefnyddio'r
ased. I'r perwyl hwn, bydd y broses ddylunio yn ceisio cynnwys mesurau i allu creu ‘parthau’
diogel mewn rhannau o adeilad yr ysgol newydd, gan gynnwys y neuadd ac ardaloedd
ystafell ddosbarth amlbwrpas y gellid addasu eu defnydd, yn ogystal â mynediad i
gyfleusterau hamdden awyr agored y tu allan i oriau ysgol .
Cynhwysiant Digidol
Mae gan Gyngor Caerffili ddyheadau clir i bob ysgol ddod yn ganolfan ddysgu gymunedol fel
rhan o'i Raglen Hwb. Fel y cyfryw, mae defnydd cymunedol a'r seilwaith priodol sydd ei angen i
gyflawni hyn bellach yn un o elfennau allweddol y prosiect a'r broses gynllunio wrth symud
ymlaen a bydd cynrychiolwyr o adrannau Gwasanaethau Digidol ac Ymgynghoriaeth Adeiladu
y Cyngor yn cynghori fel rhan o dîm y prosiect.
Dros y pum mlynedd nesaf, mae adnoddau wedi cael eu dyrannu er mwyn sicrhau y bydd pob
ysgol yn y fwrdeistref yn cyrraedd y Safon Ddigidol ar gyfer Addysg a chaiff y seilwaith
gofynnol ei gynnwys ymlaen llaw ym manylebau unrhyw ddatblygiadau newydd er mwyn
sicrhau cydymffurfiaeth, a fydd yn cynnwys wifi cymunedol.
Yn ogystal â darparu'r seilwaith ffisegol, mae tîm Addysg Oedolion y Cyngor wedi datblygu
cynlluniau gweithredol cadarn i gyflwyno Fframwaith Strategol Digidol 2030 ac ehangu
mynediad i weithgareddau dysgu ar amser ac mewn lleoliad sy'n ystyried anghenion y
gymuned, a roddir ar waith yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a'r
pum egwyddor ar gyfer gweithio.
Cyfleusterau Chwaraeon a Chwarae yn yr Awyr Agored
Mae'r Cwricwlwm i Gymru yn nodi chwe maes dysgu ac yn rhoi pwyslais cryf ar Iechyd a
Llesiant uwchlaw popeth arall.
Mae'r Cyngor yn cydnabod y dylid hybu datblygiad corfforol, egni a brwdfrydedd plant dros
symud yn gyson drwy eu helpu i ddefnyddio eu cyrff yn effeithiol, annog ymwybyddiaeth ofodol,
cydbwysedd, rheolaeth a chydsymud, a datblygu sgiliau echddygol a thrafod ym mhob Maes
Dysgu, dan do ac yn yr awyr agored.
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Dylid annog plant i fwynhau gweithgarwch corfforol. Mae darparu addysg gorfforol drwy
gyfleusterau chwaraeon ac awyr agored yn chwarae rôl hanfodol wrth annog disgyblion i
archwilio a datblygu'r sgiliau corfforol a meddyliol sy'n hanfodol er mwyn cymryd rhan mewn
amrywiaeth o weithgareddau gwahanol.
Fel y nodir yn Strategaeth Chwaraeon a Hamdden Egnïol Caerffili 2019-2029 ac yn y
blaenoriaethau iechyd a llesiant a nodwyd yng Nghynllun Corfforaethol 2018-2023,
gweledigaeth y Cyngor ar gyfer chwaraeon a hamdden egnïol yw annog ffyrdd iach o fyw a
chefnogi ein disgyblion a'n trigolion i wneud mwy o ymarfer corff yn amlach.
Fel rhan o'r broses ddylunio, bydd y cynnig hwn yn gwella'r cyfleusterau chwarae awyr agored
drwy ddarparu ardaloedd chwarae meddal/caled, cyfarpar addas a darpariaeth ar gyfer ardal
gemau amlddefnydd gydag arwyneb 3G a neuadd y gellir ei haddasu a fydd yn hygyrch i'r
disgyblion a'r gymuned ehangach.

Budd i'r Gymuned
Mae'r prosiectau yn sicrhau bod Budd i'r Gymuned yn Ofyniad Craidd, a chaiff ei sgorio fel rhan
o'r gwerthusiad Ansawdd. Mae'n nodi sawl targed yn seiliedig ar ddulliau recriwtio a hyfforddi
lleol wedi'u targedu, cadwyni cyflenwi, mentrau cymunedol ac addysgol a materion
amgylcheddol megis lleihau gwastraff a'r defnydd o ynni. Mae diogelu cynefinoedd,
bioamrywiaeth a lleihau llygredd yn fater o drefn drwy gydol cyfnod y contract a chaiff arolygon
perthnasol eu cynnal a'u cynnwys yn y dogfennau caffael.

BETH YW MANTEISION Y CYNNIG?
Manteision
Mae prif fanteision y cynnig yn cynnwys:
➢ Darparu ysgol gynradd ‘newydd sbon’ i 420 o ddisgyblion yn ogystal â 60 o leoedd
meithrin ychwanegol
➢ Ysgol newydd yn lle'r safle presennol sydd wedi bod yno ers 52 o flynyddoedd ac sydd
â chyfyngiadau sylweddol
➢ Darparu cyfleuster ynni effeithlon
➢ Ystafelloedd dosbarth o'r radd flaenaf
➢ Cyfleuster arlwyo newydd a neuadd hyblyg
➢ Cyfleuster newydd ar gyfer gweithgareddau yn yr awyr agored
➢ Cyfleuster cynradd blaenllaw a modern ym masn Caerffili
➢ Y defnydd gorau o le drwy ailgynllunio'r safle
➢ Amgylchedd ysgogol i gyflawni deilliannau o ansawdd uchel i ddysgwyr
➢ Defnydd Cymunedol
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Anfanteision
Mae prif anfanteision y cynllun yn cynnwys:
•
•
•
•

Caiff rhannau o'r safle eu gwahanu yn ystod y cam adeiladu, ond bydd y Cyngor yn
gweithio gyda'r contractwyr er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar y safle ac ar weithrediad
yr ysgol o ddydd i ddydd
Bydd cyfnod pontio ar gyfer y disgyblion a bydd angen ystyried y cymorth priodol sydd
angen arnynt i ‘ymgartrefu’
Bydd angen datgomisiynu, dymchwel a gwaredu'r adeiladau presennol yn unol â
chanllawiau priodol pan gaiff y cyfleuster newydd ei gwblhau
Rhagwelir na fydd y cynllun yn cael llawer o effaith ar ysgolion eraill yn sgil proses raddol a
reolir o gynyddu capasiti

Risgiau
Caiff y risgiau eu rheoli'n rhagweithiol yn unol â'n gweithdrefnau rheoli risgiau. Mae'r rhaglen
yn cynnwys trefniadau wrth gefn ar gyfer rheoli risgiau i gwmpasu digwyddiadau nas
rhagwelwyd, gan ystyried yr asesiadau o duedd optimistiaeth.
Mae'r Cyngor hefyd yn cydnabod y risgiau sy'n gysylltiedig â chaffael gwaith adeiladu, yn
enwedig o ystyried goblygiadau presennol COVID-19 i'r diwydiant.
Mae'r prif risgiau o roi'r cynllun ar waith yn cynnwys:
Tabl 7: Risgiau a Chamau Lliniaru
Risg
Ffactor Lliniarol
Y broses gynllunio (mae hyn ar wahân i'r Caiff y broses gynllunio ei rheoli gan y
ddogfen ymgynghori)
Gwasanaethau Eiddo yn unol â gofynion
deddfwriaethol
Effaith unrhyw amodau cynllunio ar gostau
Caiff proses dendro lawn ei chynnal
Sicrhau bod digon o gyllid i gwblhau'r gwaith Bydd cynlluniau wrth gefn yn rhan o'r
gan gynnwys costau annormal
broses dendro
Sicrhau bod digon o adnoddau/ contractwyr
Caiff Fframwaith Adeiladu Cydweithredol
De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru
(SEWSCAP) ei ddefnyddio
Cyflwyno risgiau i gostau yn sgil dynamig Cânt eu rheoli drwy gynlluniau wrth gefn
cyflenwadau/ galw rhanbarthol
Datblygu dyluniadau
Caiff gwasanaeth pensaernïaeth mewnol
ei ddefnyddio
Tywydd garw
Caiff ei ystyried fel rhan o amserlenni
rheoli'r prosiect
Sicrhau
bod
digon
o
wasanaethau Caiff ei ystyried fel rhan o amserlenni
cyfleustodau
rheoli'r prosiect
Llywodraethu
Prosiectau
a
gwneud Caiff Bwrdd Llawn ar gyfer y Prosiect ei
penderfyniadau
sefydlu
Cyflawni buddiannau (diwallu anghenion y Nid yw'r broses ymgynghori a ragnodir
defnyddwyr terfynol)
gan God Trefniadaeth Ysgolion 2018 yn
gymwys yn yr achos hwn lle byddai prif
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fynedfa'r ysgol ar ei safle newydd lai na
milltir o'r safle presennol a lle byddai’r
estyniad yn llai na 25% o’r capasiti
presennol. Mae’r ddau beth hyn yn wir yn
yr achos hwn.
Caiff
Fframwaith
Ymgynghori
ac
Ymgysylltu 2020-2025 y Cyngor a'r
“Sbectrwm Ymgysylltu” eu defnyddio i
sicrhau y defnyddir y lefel briodol o
weithgareddau ymgysylltu wrth hysbysu
rhanddeiliaid ac ymgynghori â nhw ac
adlewyrchir y prosesau a amlinellir yn
Adran 3 o God Trefniadaeth Ysgolion
2018.

Fframwaith Opsiynau
Dilynwyd Canllawiau Llywodraeth Cymru ar Achosion Busnes mewn perthynas â defnyddio'r
dull Fframwaith Opsiynau er mwyn nodi'r nifer mwyaf posibl o opsiynau dichonadwy, gan
ganolbwyntio ar y dimensiynau allweddol canlynol: cwmpas, datrysiad gwasanaeth, cyflenwi
gwasanaeth, a threfniadau gweithredu ac ariannu.
Fel y cyfryw, wrth ddatblygu'r cynnig hwn, cynhaliwyd arfarniad o'r opsiynau er mwyn ystyried
dymunoldeb, hyfywedd a dichonoldeb cymharol cynnig.
Sefydlwyd gweithgor trawsadrannol yn cynnwys cynrychiolwyr o Dîm Ysgolion yr 21 ain Ganrif, y
Gyfarwyddiaeth Addysg, Chwaraeon a Hamdden, Gwasanaethau Cynhwysiant,
Gwasanaethau Eiddo, Cyllid ac Iechyd a Diogelwch er mwyn:
•
•
•
•

Paratoi ac arfarnu rhestr hir o opsiynau.
Gwerthuso a sgorio pob opsiwn o ran i ba raddau y mae'n bodloni'r amcanion buddsoddi
a'r ffactorau llwyddiant critigol a nodwyd ac a bwysleisiwyd fel meysydd blaenoriaeth gan y
Cyngor.
Diystyru opsiynau neu eu rhoi ar y rhestr fer i'w hystyried ymhellach yn seiliedig ar y
dadansoddiad a'r sgôr rhagarweiniol er mwyn nodi opsiynau hyfyw.
Argymell ffordd ymlaen a ffefrir a fydd yn sail i'r ymarfer ymgynghori.
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Rhestr Hir o Opsiynau
Cafodd yr opsiynau canlynol eu hystyried a'u sgorio: Tabl 8: Arfarnu'r Rhestr Hir o Opsiynau
Opsiwn

Opsiynau o'r Rhestr Hir: Disgrifiad

Opsiwn 1 *

Gwneud Dim:
Dim newid i'r ysgol bresennol
Gwneud y Lleiafswm:
Gwaredu tri adeilad dros dro sy'n heneiddio
Gwaith Canolraddol:
Gwaredu tri adeilad dros dro sy'n heneiddio a dymchwel un o'r prif adeiladau
presennol er mwyn estyn y prif adeilad arall, gan gynyddu'r capasiti cyffredinol
Gwaith Mawr:
Codi adeilad newydd o'r un maint yn lle'r ysgol gynradd ar safle presennol
Ysgol Plasyfelin
Gwneud yr Uchafswm:
Codi adeilad newydd mwy yn lle'r ysgol gynradd ar safle presennol Ysgol
Plasyfelin er mwyn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion yn ogystal â 60 o
leoedd meithrin gyda defnydd cymunedol

Opsiwn 2
Opsiwn 3

Opsiwn 4

Opsiwn 5

*Noder, ystyrir mai Opsiwn 1 yw'r opsiwn status quo a chaiff ei gynnwys yn y rhestr fer bob tro
fel meincnod ar gyfer gwerth am arian.
Trafodwyd pob opsiwn â detholiad o Swyddogion y Cyngor o amrywiaeth o adrannau yn y lle
cyntaf. Cafodd pob opsiwn ei werthuso yn erbyn yr amcanion buddsoddi ac i ba raddau roedd
yn bodloni'r Ffactorau Llwyddiant Critigol. Yn dilyn hyn, caiff opsiynau naill ai eu diystyru, eu
rhoi ar y rhestr fer i'w hystyried ymhellach neu eu nodi fel y ffordd ymlaen a ffefrir.

Ffactorau Llwyddiant Critigol:
• Adeiladu ysgol sy'n cydymffurfio â'r bwletin
• Amgylchedd carbon isel, ynni isel ac sy'n ecogyfeillgar
• Adeilad sy'n addas i'r amgylchedd lleol ac sy'n gymwys i'r awdurdod cynllunio
• Cyfleuster addysg sy'n addas i randdeiliaid
• Cwblhau'r prosiect o fewn y gyllideb a'r terfynau amser gofynnol
• Sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cytuno ar y cynnig
Yn ogystal â'r Ffactorau Llwyddiant Hanfodol, bu’r Swyddogion hefyd yn ystyried yr
Addasrwydd Strategol, Addysgol, Ariannol, Amgylcheddol ac o ran Mynediad fel y prif
Amcanion Buddsoddi.
Amcanion Buddsoddi:
Cafodd yr Amcanion Buddsoddi eu pwysoli yn seiliedig ar y meysydd presennol o flaenoriaeth
i'r Cyngor. Rhoddwyd sgôr o 5 (Uchel) i 1 (Isel) i'r meysydd Buddsoddi â Blaenoriaeth.
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Yn dilyn hynny, roedd pob opsiwn yn derbyn sgôr yn erbyn y meini prawf a nodir uchod
5 rhagori ar y meini prawf
4 bodloni'r meini prawf
3 nid yw’n bodloni/neu ddim yn bodloni’r meini prawf
2 yn bodloni'r meini prawf yn rhannol
1 ddim yn bodloni'r meini prawf
Yn dilyn hynny, cafodd y sgôr ei rannu yn ôl pwysoliad pob adran a chafodd cyfanswm
cyffredinol ei lunio ar gyfer pob opsiwn.

Tabl 9: Matrics Penderfynu wedi'i Bwysoli
Amcanion Buddsoddi

Opsiynau
1

2

3

4

5

Pwysoliad

Sgôr

Cyfanswm

Sgôr

Cyfanswm

Sgôr

Cyfanswm

Sgôr

Cyfanswm

Sgôr

Cyfanswm

1

Ffit Strategol

5

0

0

1

5

4

20

3

15

5

25

2
3
4
5

Addysgol
Hygyrchedd
Ariannol
Amgylcheddol

5
4
4
4

0

0

0

0

3

15

3

15

5

25

0

0

1

4

4

16

5

20

5

20

0

0

0

0

4

16

4

16

5

20

0

0

2

8

2

8

4

16

5

20

0

17

75

82

110

Allwedd y Matrics Penderfynu:
Pwysoliad: Mae 5 yn amcan buddsoddi blaenoriaeth uchel – mae 0 yn isel
(Mae'r pwysoliad yn adlewyrchu blaenoriaethau cyfredol y Cyngor)

Sgôr: 5 - yn bodloni meini prawf yr amcan buddsoddi yn llawn
0 - ddim yn diwallu'r anghenion
Cyfanswm: Sgôr x Pwysoliad

Tabl 10: Arfarnu Opsiynau - Sgorio a graddio'r rhestr hir
Opsiwn

Disgrifiad

Opsiwn 1

Gwneud Dim:
0
Dim newid i'r ysgol bresennol
Gwneud y Lleiafswm:
17
Gwaredu tri adeilad dros dro sy'n heneiddio
Gwaith Canolraddol:
75
Gwaredu tri adeilad dros dro sy'n heneiddio a
dymchwel un o'r prif adeiladau presennol er mwyn
estyn y prif adeilad arall, gan gynyddu'r capasiti
cyffredinol

Opsiwn 2
Opsiwn 3

Sgôr
Arfarnu
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Gradd
Arfarnu
5
4
3

25

Opsiwn 4

Gwaith Mawr:
82
Codi adeilad newydd o'r un maint yn lle'r ysgol
gynradd ar safle presennol Ysgol Plasyfelin

2

Opsiwn 5

Gwneud yr Uchafswm:
110
Codi adeilad newydd mwy yn lle'r ysgol gynradd ar
safle presennol Ysgol Plasyfelin er mwyn darparu
ar gyfer 420 o ddisgyblion yn ogystal â 60 o leoedd
meithrin gyda defnydd cymunedol

1

Rhestr Fer o Opsiynau
Ar ôl gwerthuso'r opsiynau, cafodd y ddau opsiwn gyda'r sgoriau uchaf eu trosglwyddo i restr
fer lle y cafodd manteision yr opsiynau eu hystyried.
Ar gyfer y cynnig hwn, amlinellir Opsiynau 4 a 5 yn fanylach isod:
Tabl 11: Arfarnu'r Opsiynau ar y Rhestr Fer
Opsiwn
Disgrifiad
Opsiwn 4 Gwaith Mawr:
Codi adeilad newydd o'r un maint yn lle'r ysgol gynradd ar safle presennol Ysgol
Plasyfelin
Opsiwn 5

Gwneud yr Uchafswm:
Codi adeilad newydd mwy yn lle'r ysgol gynradd ar safle presennol Ysgol
Plasyfelin er mwyn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion yn ogystal â 60 o leoedd
meithrin gyda defnydd cymunedol

Mae'r tablau isod yn dangos hyn ar sail gwerthusiad cymharol:
Tabl 12: Trosolwg o Opsiwn 4 – Materion Critigol, Manteision ac Anfanteision
Trosolwg o'r Opsiwn:
Codi adeilad newydd o'r un maint yn lle'r ysgol gynradd ar safle presennol Ysgol Plasyfelin
Materion critigol:
➢ Ysgol newydd sy'n cynnig cyfleusterau addysgol cyfoes o ansawdd uchel sy'n addas ar gyfer
yr 21ain Ganrif.
➢ Cyflawni argymhellion bwletin adeiladu 99
➢ Y potensial i ddisgyblion presennol yr ysgol gyflawni deilliannau addysgol gwell drwy
ddatblygu eu hamgylchedd dysgu.
➢ Gwella mynediad i gyfleusterau dysgu awyr agored
➢ Gwella cyfleusterau ac adeilad yr ysgol. Bydd y prosiect yn darparu adeilad ysgol a fydd yn
fwy ynni effeithlon, yn lleihau'r ôl-groniad o waith cynnal a chadw ac yn sicrhau ei fod yn
cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010

MANTEISION
•

ANFANTEISION

Mynd i'r afael â phroblemau hirdymor •
addysgu
disgyblion mewn adeilad
•

Methu darparu ar gyfer galw yn y dyfodol
o ran nifer y disgyblion
Angen tarfu cyn lleied â phosibl ar y
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•
•
•
•
•
•
•

modiwlar sydd wedi derbyn gradd C/D ar
gyfer addasrwydd a darparu ateb
hirdymor
•
Gwaredu dau adeilad CLASP
Gostyngiad yng nghostau cynnal a chadw
a rhedeg yr adeilad yn barhaus
•
Darparu amgylchedd addysgu a gofal
plant digonol a chyfartal i fodloni gofynion
y Bwletin Adeiladu.
Gwell mynediad
Gwella'r ardal ddysgu yn yr awyr agored
Gwella deilliannau dysgu disgyblion
Darparu amgylchedd addysgu a dysgu
ysgogol gyda chyfleusterau'r 21ain
Ganrif, gan gynnwys cyfleusterau TGCh
gwell, sy'n canolbwyntio ar ddysgu,
hunan-barch a llesiant pob disgybl a
gwella'r cyfleoedd dysgu gydol oes i
aelodau o'r gymuned

safle pan fydd yr adeilad presennol yn
cael ei ddefnyddio o hyd
Byddai angen monitro a lleihau unrhyw
berygl i'r llwybrau mynediad i'r safle
presennol hefyd
Costau dymchwel ychwanegol yn
gysylltiedig â gwaredu adeiladau CLASP

Tabl 13: Trosolwg o Opsiwn 5 – Materion Critigol, Manteision ac Anfanteision
Trosolwg o'r Opsiwn:
Codi adeilad newydd mwy yn lle'r ysgol gynradd ar safle presennol Ysgol Plasyfelin er mwyn
darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion yn ogystal â 60 o leoedd meithrin gyda defnydd
cymunedol
Materion Critigol
➢ Ysgol newydd sy'n cynnig cyfleusterau addysgol cyfoes o ansawdd uchel sy'n addas ar
gyfer yr 21ain Ganrif
➢ Cyflawni argymhellion bwletin adeiladu 99
➢ Y potensial i ddisgyblion presennol yr ysgol gyflawni deilliannau addysgol gwell drwy
ddatblygu eu hamgylchedd dysgu
➢ Gwella mynediad i gyfleusterau dysgu awyr agored
➢ Adeilad ysgol a fydd yn fwy ynni effeithlon, yn lleihau'r ôl-groniad o waith cynnal a chadw
ac yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010
➢ Cyfleuster â'r gallu i ateb y galw a ragwelir ac anghenion y gymuned

•
•
•
•
•
•
•

MANTEISION
Adeilad newydd sbon sy'n addas at y •
diben
Darparu amgylchedd addysgu digonol a
chyfartal i fodloni gofynion y Bwletin •
Adeiladu
Cydymffurfio â phob polisi cenedlaethol a
lleol
•
Gwell mynediad
Gwella'r ardal ddysgu yn yr awyr agored
Gwella deilliannau dysgu disgyblion
Darparu ar gyfer anghenion addysgol a

ANFANTEISION
Angen tarfu cyn lleied â phosibl ar y
safle pan fydd yr adeilad presennol yn
cael ei ddefnyddio o hyd
Byddai angen monitro a lleihau unrhyw
berygl i'r llwybrau mynediad i'r safle
presennol hefyd
Costau dymchwel ychwanegol yn
gysylltiedig â gwaredu adeiladau CLASP
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•
•
•
•
•

dewisiadau'r gymuned leol a chreu
darpariaeth
ddigonol,
barhaol,
gynaliadwy, sy'n addas at y diben
Ateb y galw a ragwelir yn y dyfodol
Effeithio neu darfu cyn lleied â phosibl ar
weithrediadau dyddiol yr ysgol
Adeilad newydd i'w leoli ar safle
presennol yr ysgol
Dim costau ychwanegol yn gysylltiedig â
phrynu tir
Gwaredu dau adeilad CLASP

Opsiwn a Ffefrir ac Opsiynau Amgen sydd wedi cael eu Diystyru
Yn seiliedig ar y dadansoddiad uchod, y ffordd ymlaen a ffefrir yw'r Opsiwn Gwneud yr
Uchafswm gan fod hwn yn bodloni'r holl amcanion buddsoddi a'r Ffactorau Llwyddiant Critigol
yn gryf yn y rhan fwyaf o achosion.
Drwy gyfuno'r arfarniadau, gellir dod i'r casgliad mai cynllun adeilad newydd fydd yn darparu'r
cydbwysedd gorau o ran costau, manteision a risgiau a bod yr opsiynau cyfyngedig o ran
ailadeiladu'n cynnig gwerth gwael am arian ac yn cyflwyno risg uchel. Cadarnhawyd mai
Opsiwn 5 yw'r opsiwn a ffefrir yn dilyn yr arfarniad economaidd llawn.
Tabl 14: Opsiwn a Ffefrir a Argymhellir
Opsiwn

Disgrifiad

Opsiwn
5

Gwneud yr Uchafswm:
Codi adeilad newydd mwy yn lle'r ysgol gynradd ar safle presennol Ysgol
Plasyfelin er mwyn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion yn ogystal â 60 o
leoedd meithrin gyda defnydd cymunedol

Nid yw'r opsiynau sy'n weddill yn bodloni'r amcanion gwariant yn llawn ac felly cânt eu diystyru.
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Y CAMAU NESAF
Y Cyfnod Ymgynghori a Dyddiadau Allweddol
Bydd y broses ymgynghori ffurfiol yn dechrau ddydd Mercher 20 Hydref 2021
Mae'r ddogfen ymgynghori a’r ffurflen ymateb hon ar gael yn electronig ar wefan y Cyngor. Am
ragor o wybodaeth ewch i ein tudalennau gwe Ysgolion yr 21ain Ganrif
Mae Fersiwn Gryno Syml o'r ymgynghoriad hwn ar gael i Blant a Phobl Ifanc. Mae'r fersiwn
hon a'r fersiwn lawn ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a gellir hefyd gofyn am
gopïau wedi'u hargraffu.
Os hoffech gael y wybodaeth hon mewn unrhyw fformat arall, er enghraifft print bras, neu os
hoffech gael help i'w dehongli mewn iaith arall, cysylltwch â ni ar 01445 864817 neu
YsgolionYr21ainGanrif@caerffili.gov.uk fel y gallwn wneud y trefniadau gofynnol i ddarparu'r
gwasanaeth hwn.
Yn unol â'r bwriad i adlewyrchu'r prosesau ar gyfer cynigion ysgolion a gynhelir, caiff cyfnod
ymgynghori o 42 diwrnod ei gynnal er mwyn caniatáu digon o amser i gasglu adborth.
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yw hanner nos ddydd
Mercher 1 Rhagfyr 2021
Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu ystyried unrhyw ymatebion a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn.

Cyflwyno Adroddiadau a Gwneud Penderfyniadau
Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd Cabinet Caerffili yn derbyn Adroddiad ymgysylltu â'r gymuned
a fydd yn amlinellu'r cynnig a'r holl sylwadau a dderbynnir gan y cyhoedd yn ystod y cyfnod
ymgynghori. Ar y cam hwn, gall yr aelodau benderfynu p'un a ydynt am barhau gyda'r cynnig,
gwneud newidiadau i'r cynnig neu roi'r gorau i'r cynnig.
Os bydd y Cabinet yn penderfynu parhau gyda'r cynnig, nid yw'n ofynnol cyhoeddi Hysbysiad
Statudol gan nad yw'r cynnig hwn yn ddarostyngedig i ofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion
2018. Os caiff ei gymeradwyo, byddai'r cynnig yn symud ymlaen i'r cam cyflwyno Achos
Busnes Llawn i Lywodraeth Cymru a'r broses cais cynllunio llawn.

Dweud eich dweud
Mae eich barn yn bwysig ac hoffem glywed eich barn am y newidiadau rydym wedi'u cynnig yn
y ddogfen hon. Hoffem i chi ystyried y wybodaeth yn y ddogfen a chlywed p'un a ydych o blaid
y cynnig ai peidio. Caiff pob barn ei chroesawu o blaid neu yn erbyn y cynnig. Dyma'ch cyfle
chi i ofyn cwestiynau a chyflwyno sylwadau a gaiff eu hystyried pan fydd y Cyngor yn
penderfynu sut i weithredu.
Ar gyfer y cynnig hwn, byddwn yn cynnal ymarfer ymgynghori ar bapur. Yn sgil goblygiadau
COVID-19 ar hyn o bryd, ni fyddwn yn cynnal unrhyw sesiynau ymgynghori wyneb yn wyneb er
mwyn cadw pellter cymdeithasol ac yn cynnal arferion gweithio diogel i bawb.
Os hoffech gyflwyno sylwadau ar y cynnig, gallwch wneud hyn drwy wneud y canlynol:
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o Cwblhau'r ffurflen ymateb ar-lein ar wefan y Cyngor
o Cwblhau'r ffurflen ymateb sydd wedi'i hatodi i'r ddogfen hon a'i dychwelyd i Dîm
Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghaerffili
o Anfonwch eich e-bost i Dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif

Mae eich sylwadau'n bwysig
Llenwch yr holiadur a'i ddychwelyd drwy'r post neu dros e-bost i:
Ymateb i Ymgynghoriad ‘Plasyfelin’
d/o Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif
Y Gyfadran Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG
Ysgolion21ainGanrif@caerffili.gov.uk

Noder mai dim ond sylwadau ysgrifenedig y gallwn eu derbyn, naill ai drwy'r ffurflen ar-lein, y
ffurflen ymateb neu dros e-bost. Rhaid i chi gynnwys eich enw llawn a'ch cyfeiriad post fel rhan
o'r wybodaeth a ddarperir.

GWYBODAETH ATEGOL
Cwestiynau Cyffredin
Mae gan y Cyngor a Thîm Ysgolion yr 21ain Ganrif hanes o redeg prosiectau arloesol a
thrawsffurfiol fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band A a thu hwnt.
Bydd Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yn coladu rhestr o ymholiadau posibl yn seiliedig ar brofiad o
arwain cynigion blaenorol ar ffurf dogfen ‘Cwestiynau Cyffredin’ a gaiff ei chyhoeddi ar y wefan
ynghyd â'r ddogfennaeth ymgynghori hon.
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Atodiad 3

Ysgolion yr 21ain Ganrif
Dogfen Ymgynghori

SGANIWCH FI

Cynnig i greu Uned Cyfeirio Disgyblion
Canolfan i Ddysgwyr Agored i Niwed, Pontllan-fraith

20 Hydref 2021 – 1 Rhagfyr 2021

Mae’r ddogfen hon ar gael yn electronig yn
https://www.caerffili.gov.uk/Services/Schools-and-learning/21st-Century-Schools?lang=cy-gb
Gellir hefyd gofyn am y wybodaeth mewn fformatau ac ieithoedd eraill, yn ogystal ag ar ffurf copi caled.
Cysylltwch â ni ar 01443 864817 i drefnu hyn.

Page 91

TABL CYNNWYS
Rhagarweiniad
➢ Beth yw cynnwys y llyfryn hwn?
➢ Beth yw'r Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif?
➢ Beth rydym yn cynnig ei wneud?

Tudalen 3
Tudalen 3
Tudalen 4

Y Broses Ymgynghori
➢ Pwy rydym yn cynnal trafodaethau â nhw?
➢ Sut y gallwch gael rhagor o wybodaeth?
➢ Safbwyntiau plant am y cynnig

Tudalen 5
Tudalen 6
Tudalen 7

Pam ein bod yn cynnig y newidiadau hyn?
➢ Gwybodaeth Gefndir
➢ Cynllunio Lleoedd Ysgol
➢ Cyflwr ac Addasrwydd adeiladau'r ysgol
➢ Prif Gynllun Enghreifftiol

Tudalen 7
Tudalen 8
Tudalen 9
Tudalen 11

Sut y bydd hyn yn effeithio ar ysgolion eraill?
➢ Darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar a'r Galw a Ragamcenir
➢ Trefniadau'r Dalgylch
➢ Effaith ar ysgolionn eraill
➢ Amharu ar ddisgyblion
➢ Darpariaeth Uwchradd

Tudalen 11
Tudalen 12
Tuadlen 13
Tudalen 13
Tudalen 13

Beth fydd effaith y cynnig?
➢ Arweinyddiaeth, Ansawdd a Safonau Addysg
➢ Trefniadau Llywodraethu a Chategoreiddio'r Ysgol
➢ Materion yn ymwneud â'r Staff
➢ Materion Ariannol
➢ Effaith ar y Ddarpariaeth Gymraeg
➢ Trefniadau Teithio gan Ddysgwyr
➢ Cydraddoldebau
➢ Cyfleusterau Arbenigol / Anghenion Dysgu Ychwanegol
➢ Effaith ar y Gymuned a Budd i'r Gymuned

Tudalen 13
Tudalen 14
Tudalen 14
Tudalen 15
Tudalen 15
Tudalen 15
Tudalen 16
Tudalen 17
Tudalen 18

Beth yw manteision y cynnig?
➢ Manteision, Anfanteision, Risgiau
➢ Fframwaith Opsiynau
➢ Opsiwn a Ffefrir ac Opsiynau sydd wedi cael eu Diystyru

Tudalen 19
Tudalen 21
Tudalen 26

Y Camau Nesaf
➢ Y Cyfnod Ymgynghori a Dyddiadau Allweddol
➢ Cyflwyno Adroddiadau a Gwneud Penderfyniadau
➢ Dweud eich dweud

Tudalen 26
Tudalen 27
Tudalen 27

Gwybodaeth Ategol
➢ Cwestiynau Cyffredin

Tudalen 28
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RHAGARWEINIAD
Beth yw cynnwys y llyfryn hwn?
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dechrau ar daith gyffrous, ond heriol, i gyflwyno
gwelliannau a newidiadau.
Mae angen i Ysgolion yng Nghymru fod mewn cyflwr da ac yn addas i ddarparu addysg.
Mewn rhai achosion, gellir moderneiddio, trwsio, adnewyddu, ehangu neu ailadeiladu ysgolion
yn rhannol i gyrraedd y safonau sydd eu hangen ar gyfer dulliau addysgu a dysgu cyfoes.
Fodd bynnag, nid yw pob ysgol yn y lleoliad cywir ar hyn o bryd ac mewn rhai achosion, efallai
y byddwn yn cynnig adeiladu ysgolion newydd neu newid ysgolion sydd eisoes yn bodoli.
Rydym yn anelu at barhau i godi safonau ysgolion a gwella safonau'r amgylchedd dysgu i greu
ysgolion yr 21ain ganrif a rhoi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i bob plentyn yng
Nghaerffili.
Mae'r llyfryn hwn yn berthnasol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysg yng Nghaerffili a
gall fod o ddiddordeb penodol i rieni/gwarcheidwaid plant sy'n mynychu, neu sy'n debygol o
fynychu uned cyfeirio disgyblion. Mae'n nodi'r newidiadau rydym yn eu hawgrymu a'r rhesymeg
sy'n gysylltiedig â'r math hwn o gyfleuster addysgol sy'n hygyrch i bob disgybl a gaiff ei
atgyfeirio at y rhaglen Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS).
Mae'r broses ymgynghori yn cynnig cyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a
chyflwyno sylwadau a gaiff eu cofnodi a'u crynhoi mewn adroddiad ar yr ymgynghoriad. Bydd
yr adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor a'i ystyried pan fydd y Cabinet yn
penderfynu sut i weithredu.

Beth yw'r Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif?
Mae'r rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif yn rhaglen buddsoddi cyfalaf
strategol, bwysig yn yr hirdymor. Caiff ei hariannu ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru ac
awdurdodau lleol a'i nod yw creu cenhedlaeth o ysgolion yr 21ain ganrif yng Nghymru.
Cafodd rhan gyntaf y rhaglen (Band A) ei chynnal o 2014 i fis Mawrth 2019.
Mae Caerffili wedi cael llawer o fudd o fuddsoddiadau yn sgil rhaglen gychwynnol “Band A”
Ysgolion yr 21ain Ganrif, gyda tua £56.5 miliwn o fuddsoddiad at ddefnydd addysgol a
chymunedol.
Cafodd cyllid Band A yng Nghaerffili ei ddefnyddio ar gyfer y canlynol:
Enw’r Prosiect

Buddsoddiad
Band A

✓ Ysgol Uwchradd Islwyn

£22.6m
✓ Ysgol Gymraeg Cwm Rhymni, Campws y £19.2m

Gwyndy

Delwedd o Ysgol Uwchradd Islwyn

✓ Ysgol Idris Davies 3-18

£8m

✓ Estyniad i Ysgol Trecelyn

£2.6m

✓ Gwelliannau i Ysgol Gyfun y Coed-duon

£2m
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✓ Cae 3G Ysgol Gyfun y Coed-duon
✓ Gwelliannau i Ysgol Cae'r Drindod

£865k
£1.3m

✓

Erys trawsnewid addysg yn un o ganlyniadau hanfodol ein buddsoddiad ym Mand B y
Rhaglen. Dechreuodd ail ran y cyllid hwn (Band B) ym mis Ebrill 2019, ac roedd y meysydd
o flaenoriaeth yn cynnwys:
•
•
•
•

Lleihau nifer yr ysgolion sydd mewn cyflwr gwael
Sicrhau bod gennym ysgolion o'r maint cywir, yn y lleoliadau cywir
Cynnig digon o leoedd i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg
Sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o'r ystâd addysgol

Cyflwynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Raglen Amlinellol Strategol a chafodd
gymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru mewn egwyddor ar gyfer buddsoddiad a nodwyd o
£78 miliwn, yn amodol ar gymeradwyaeth ac ymgynghoriad unigol ar y prosiect.
Mae'r rhaglen yn nodi'r weledigaeth strategol ar gyfer rhaglen Band B yng nghyd-destun
blaenoriaethau a nodau llesiant y Cyngor.
Gwnaethom nodi bod angen buddsoddi mewn gwella adeiladau ein hysgolion, ateb y galw
am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, lleihau nifer y lleoedd gwag a datblygu
cyfleusterau a rennir ac sydd wedi'u cyd-leoli. Ein dyhead yw darparu seilwaith addysgol
effeithlon ac effeithiol a fydd yn ateb y galw presennol am leoedd, a'r galw yn y dyfodol, ac i'r
holl gyfleusterau y buddsoddir ynddynt fod yn ymrwymedig i wneud y defnydd gorau o'r
seilwaith a'r adnoddau, gan sicrhau bod asedau ar gael i'r gymuned eu defnyddio.

Beth rydym yn cynnig ei wneud?
Rydym yn cynnig gwneud y canlynol:
o Creu Uned Cyfeirio Disgyblion ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3/4 ar hen
safle Ysgol Gyfun Pontllan-fraith (NP12 2DA). Disgwylir y caiff y prosiect ei
gwblhau ym mis Medi 2023.
o Bydd y ganolfan ragoriaeth arfaethedig yn cefnogi dysgwyr agored i niwed o bob rhan o
Gaerffili, yng Nghyfnod Allweddol 3/4, a bydd yn rhan ganolog o Strategaeth Addysg
Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS) y Cyngor a model prif ganolfan a lloerennau Cwmpawd
o Bydd lle i rhwng 80 a 120 o ddisgyblion yn y cyfleuster newydd a bydd yn cynnig
cyfleoedd dysgu o safon, darpariaeth chwaraeon dan do ac yn yr awyr agored yn
ogystal â mynediad at gymorth o’r radd flaenaf, a bydd modd i’r gymuned ddefnyddio’r
cyfleusterau y tu allan i oriau ysgol
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Y BROSES YMGYNGHORI
Pwy rydym yn cynnal trafodaethau â nhw?
Drwy fodel TîmCaerffili - Yn Well gyda'n Gilydd, mae'r Cyngor yn ymrwymedig i sicrhau y
darperir gwasanaethau o ansawdd uchel, sy'n canolbwyntio ar ddinasyddion i'r cymunedau yn
ein bwrdeistref sirol. Wrth sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn addas i'r dyfodol, rydym
yn cydnabod bod angen defnyddio gweithgareddau ymgysylltu effeithiol sy'n rhan ganolog o'n
proses benderfynu - Darllenwch fwy am ein dull o Ymgynghori ac Ymgysylltu yma
Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i
Weinidogion Cymru gyhoeddi Cod Trefniadaeth Ysgolion. Mae'r Cod yn gosod gofynion y
mae'n rhaid i gyrff perthnasol, gan gynnwys awdurdodau lleol, weithredu yn unol â nhw wrth
gyflwyno cynigion mewn perthynas ag ysgolion a gynhelir fel y'u diffinnir yn Adran 98 o Ddeddf
2013. Hynny yw, ysgol yng Nghymru sy'n ysgol gymunedol, sefydledig neu wirfoddol, ysgol
arbennig gymunedol neu ysgol feithrin a gynhelir.
Yn wahanol i gynigion Ysgolion yr 21ain Ganrif eraill yr ymgymerwyd â nhw hyd yn hyn, nid yw'r
ddeddfwriaeth hon yn gymwys i unedau cyfeirio disgyblion ac felly nid yw'r broses ymgynghori
a ragnodir gan God Trefniadaeth Ysgolion 2018 yn gymwys yn yr achos hwn.
Fodd bynnag, at ddibenion datblygu'r cynnig hwn ac i sicrhau y gwneir penderfyniadau mewn
modd agored, tryloyw a chytbwys, cynhelir proses ymgynghori a fydd yn adlewyrchu
egwyddorion Fframwaith Ymgynghori ac Ymgysylltu 2020-2025 y Cyngor. Gan ddefnyddio'r
dull “Sbectrwm Ymgysylltu”, defnyddir lefel ymgysylltu briodol i hysbysu rhanddeiliaid ac
ymgynghori â nhw, gan adlewyrchu'r prosesau cyfatebol a amlinellir yn Adran 3 o God
Trefniadaeth Ysgolion 2018 yn unig.
Byddwn felly yn hysbysu'r canlynol o'n cynigion mewn llythyr neu dros e-bost:
Tabl 1: Rhestr o Ymgyngoreion
Disgyblion/Cynghorau Disgyblion *

Gweinidogion Cymru

Rhieni, darpar rieni, gwarcheidwaid a
gofalwyr holl ddisgyblion*

Pob Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol sy'n
cynrychioli'r ardal a wasanaethir gan yr
ysgolion y mae'r cynnig yn effeithio arnynt yn
uniongyrchol*

Pennaeth, Staff a Chyrff Llywodraethu*

Aelodau lleol o Gyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili

Cyfarwyddwyr Addysg Awdurdodau Cyfagos

Cynghorau Cymuned a Thref lleol

Cymdeithasau Staff Addysgu a Staff Cymorth Estyn
Y Rhwydwaith Rhieni

Y Fforwm Addysg Gymraeg

Cyfarwyddwyr / Byrddau Addysg
Esgobaethol

Consortiwm De Ddwyrain Cymru (EAS)
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Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu Heddlu Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru
Gwent a Heddlu De Cymru
(SEWTA)
Y Bartneriaeth Datblygu'r
Cynnar a Gofal Plant

Blynyddoedd Mudiad Meithrin, Menter Iaith a
darparwyr meithrin gwirfoddol

*ysgolion y bydd y cynnig yn effeithio'n uniongyrchol arnynt, neu y mae'r cynnig yn debygol o
effeithio arnynt, yn unig
Noder:
• Caiff yr holl ymatebion a geir yn ystod y cyfnod ymgynghori eu cofnodi a'u crynhoi mewn
Adroddiad ymgysylltu â'r gymuned.
• Ni chaiff unrhyw ymatebion negyddol a wneir yn ystod y cyfnod ymgynghori eu cyfrif fel
gwrthwynebiadau ac nid oes angen cyflwyno Hysbysiad Statudol fel rhan o'r broses hon,
ond cânt eu cofnodi fel sylwadau anffafriol.
• Caiff yr Adroddiad ymgysylltu â'r gymuned ei gyflwyno gerbron y Pwyllgor Craffu Addysg ar
gyfer adolygiad cychwynnol a chymeradwyaeth, a'r Cabinet fydd yn gyfrifol am y
gymeradwyaeth derfynol i barhau i'r cam cais cynllunio ac achos busnes llawn.
• Bydd aelodau'r Cabinet yn cael copïau o'r holl ymatebion a geir yn ystod y cyfnod
ymgynghori ac yn eu fformat gwreiddiol fel rhan o'r broses benderfynu.

Sut y gallwch gael rhagor o wybodaeth?
Mae'n hollbwysig cynllunio a datblygu cynigion effeithiol ar gyfer trefnu ysgolion er mwyn
cyflawni nod Llywodraeth Cymru o drawsnewid addysg yng Nghymru a darparu deilliannau
addysgol gwell, gydag ymrwymiad i wella effeithiolrwydd ysgolion a lleihau anghydraddoldebau
ymhlith ardaloedd, grwpiau ac unigolion breintiedig a difreintiedig.
Wrth ymgymryd â phroses ymgynghori mewn perthynas â chynnig ar gyfer ysgol, bydd y
Cyngor yn cyhoeddi gwybodaeth er mwyn sicrhau y gwneir penderfyniadau mewn modd
agored, tryloyw a chytbwys.
Fel rhan o'r cynnig hwn, mae'r dogfennau canlynol wedi'u creu:
•
•
•

Dogfen Ymgynghori yn nodi'r cynnig (y ddogfen hon)
Crynodeb o Hawliau Plant a Phobl Ifanc
Asesiad Effaith Integredig

Darperir gwybodaeth ar wefan y Cyngor a chaiff yr holl ddogfennaeth ei chyhoeddi yn
Gymraeg ac yn Saesneg ac mae ar gael mewn ieithoedd neu fformatau eraill ar gais.
Ceir rhagor o fanylion mewn perthynas â'r prosesau a'r amserlenni yn ddiweddarach yn y
ddogfen hon yn adran ‘Y Camau Nesaf’.
Bydd Adran Gwasanaethau Eiddo yr Awdurdod yn ymgymryd â Phroses Cais Cynllunio ar
wahân yn amodol ar wneud y penderfyniad terfynol a chymeradwyaeth y Cabinet i barhau
gyda'r cynnig hwn. Ceir manylion yr holl geisiadau ar wefan y Cyngor pan fydd y broses yn fyw.
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Safbwyntiau plant am y cynnig
Mae'r Cyngor wedi cydnabod bod rhoi llais i bobl ifanc yn golygu eu cynnwys fel cyfranogwyr
yn y broses o ddatblygu, cyflawni, rheoli a gwella eu profiadau addysgol ac fel myfyrwyr a bod
angen iddynt fod wrth wraidd y gwaith o gynllunio, darparu a gwerthuso.
Mae gan bobl ifanc hawl i fynegi eu barn ar bob mater sy'n effeithio arnynt a dylid sicrhau bod
pwys priodol yn cael ei roi ar eu barn yn unol â'u hoedran a'u haeddfedrwydd. Mae'r Cyngor yn
cydnabod y gallai pobl ifanc wella'r broses o wneud penderfyniadau yn ogystal â rhannu
safbwyntiau a chymryd rhan fel dinasyddion a hwyluswyr newid.
Mae hyn hefyd yn amlwg yn adroddiad Estyn ‘Cyfranogiad disgyblion: canllaw arferion gorau’,
sy'n dangos sut y gellir cyflawni buddiannau i ddisgyblion a helpu ysgolion i wella drwy alluogi
pobl ifanc i gymryd rhan yn y broses.
Bydd Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghaerffili yn sicrhau y caiff trefniadau addas eu
gwneud i ymgynghori â phobl ifanc a'u cynnwys yn y broses, yn ogystal ag ar ôl i'r gwaith ddod
i ben, wrth gyflwyno unrhyw gynnig. Caiff fersiwn o'r Ddogfen Ymgynghori sy'n addas i blant ei
chynhyrchu a chaiff unrhyw adborth a geir drwy'r broses neu drwy weithgareddau ymgysylltu
eraill â phlant agored i niwed sydd eisoes yn defnyddio darpariaeth EOTAS ei gynnwys yn y
ddogfennaeth a anfonir ymlaen i'r Cabinet i'w hystyried unwaith i'r cyfnod ymgynghori ddod i
ben.
Rydym eisoes wedi ymgynghori rhywfaint â dysgwyr agored i niwed wrth ddatblygu syniadau
ar gyfer y ddarpariaeth hon. Mae'r negeseuon allweddol a ddeilliodd o'r broses hon yn cynnwys
y canlynol:
❖ Nododd 96% o ddisgyblion fod y math hwn o ddarpariaeth yn eu galluogi i wneud
cynnydd
❖ Nododd 88% o ddisgyblion y bydd Uned Cyfeirio Disgyblion newydd yn rhoi'r
amrywiaeth gywir o brofiadau dysgu iddynt er mwyn datblygu sgiliau angenrheidiol a
dysgu
❖ Mae 66% o'r disgyblion yn teimlo nad ydynt yn cael digon o gyfleoedd i wneud ymarfer
corff ar hyn o bryd. Caiff cyfleusterau chwaraeon eu datblygu fel rhan o'r cynnig hwn.
Bydd y cynnig hwn yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i'r unigolyn, a'r hyn a fydd yn
gweithio orau iddo. Yn hyn o beth, mae ymateb i lais y disgybl yn hollbwysig. Bydd llais y
disgybl yn rhan allweddol o'r broses ddylunio ac felly bydd yn ddylanwadol iawn o ran datblygu
cwricwlwm arloesol a chreadigol sy'n rhoi llwybrau diogel, priodol, cydlynol ac uchelgeisiol i
bob dysgwr. Bydd y dyluniadau terfynol yn ystyried ardaloedd cynllun agored, ardaloedd
dysgu unigol/tawel a mannau arloesol i ddysgu a chwarae. Cydnabyddir hefyd y syniad o
ddarparu mannau hyblyg er mwyn rhoi strategaethau addysg Llywodraeth Cymru ar waith, gan
gynnwys diwygio'r cwricwlwm.

PAM EIN BOD YN CYNNIG Y NEWIDIADAU HYN?
Gwybodaeth Gefndir
Gall adeiladau newydd chwarae rhan allweddol fel lleoedd i ysbrydoli ac addysgu ein plant, ond
hefyd fel amgylcheddau dysgu bywiog a dynamig i alluogi disgyblion o bob oedran i ddysgu a
thyfu, ac at ddefnydd teuluoedd a'r gymuned ehangach. Ein nod yw sicrhau mynediad cyfartal
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drwy hyrwyddo a chefnogi'r broses o ddatblygu addysg gynhwysol ac ymrwymo i ddarparu
addysg a gwasanaethau o'r radd flaenaf gyda'r adnoddau sydd ar gael.
Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddarparu addysg o ansawdd uchel i bob plentyn a pherson
ifanc, sydd wedi'i theilwra i ddiwallu eu hanghenion gan ddatblygu eu potensial, ehangu eu
gorwelion, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a chyfrannu at adfywiad economaidd yr ardal.
Er bod cynnydd wedi'i gyflawni, mae gwaith ar ôl i'w wneud i wella canlyniadau a llesiant plant
a phobl ifanc.
Mae cyswllt uniongyrchol rhwng statws economaidd-gymdeithasol, tlodi a chyrhaeddiad
addysgol. Mae hwn yn fater cenedlaethol ac yn un sydd wrth wraidd cynlluniau gwella yng
Nghaerffili. Fodd bynnag, er mwyn gallu cynnal cymariaethau perthnasol rhwng awdurdodau,
mae'n rhaid ystyried hyn. Mae tua hanner yr holl ddisgyblion EOTAS yn dod o'r Ardaloedd
Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHIau) mwy difreintiedig ledled Caerffili; mae 12.7% o
ACEHIau Caerffili ymhlith y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru ac mae 28.2% ymhlith yr
20% mwyaf difreintiedig yng Nghymru (yn seiliedig ar ddata 2019).
Gall awdurdodau lleol ddatblygu eu cynnig eu hun o ran darpariaeth EOTAS. O ganlyniad
uniongyrchol i ymrwymiad y Cyngor i gynhwysiant, mae swyddogion yn y fwrdeistref wedi
datblygu cynnig helaeth sy'n ystyried capasiti yn ogystal â'r amrywiaeth o anghenion a
ddangosir gan rai o'r myfyrwyr mwyaf agored i niwed ar draws y fwrdeistref.
Mae gan y Cyngor brosesau sefydledig trwyadl a chadarn ar gyfer nodi'r unigolion hynny y
mae angen EOTAS arnynt a darparu ar eu cyfer. Yn genedlaethol ac yn lleol, mae nifer y
disgyblion y mae angen y ddarpariaeth hon arnynt wedi cynyddu. Ar hyn o bryd, mae lle i 140 o
fyfyrwyr mewn cyfleusterau EOTAS ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Gan fod angen
y ddarpariaeth ar oddeutu 260 o fyfyrwyr ar hyn o bryd, rydym yn trefnu darpariaeth drwy
gontract allanol ar gyfer myfyrwyr dethol. Drwy hunanwerthuso, rydym wedi dod i'r casgliad y
gellid datblygu'r ddarpariaeth gyfredol ymhellach a'i gwella er mwyn gwella deilliannau'r
disgyblion a gwerth am arian.
Bydd yr Uned Cyfeirio Disgyblion arfaethedig ym Mhontllan-fraith yn ychwanegu at y portffolio
presennol, gan sicrhau bod digon o gapasiti ac adnoddau i gefnogi disgyblion drwy'r llwybrau
a'r ymyriadau mwyaf priodol, yn ôl yr angen.

Cynllunio lleoedd ysgol
Rhaid i bob Cyngor yng Nghymru sicrhau ei fod yn darparu digon o leoedd mewn ysgolion i
ddisgyblion o bob oedran er mwyn darparu addysg o'r radd flaenaf iddynt a sicrhau bod cyllid
Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol. Rhaid i bob Cyngor yng Nghymru hefyd
ddarparu lleoedd sy'n diwallu anghenion disgyblion drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a
ffydd yn ogystal â bod yn addas ar gyfer unrhyw anghenion dysgu ychwanegol.
Mae oddeutu 27,000 o blant oed ysgol yng Nghaerffili. Darperir addysg drwy 73 o ysgolion
cynradd, 1 ysgol wirfoddol a gynorthwyir, 1 ysgol arbennig, 1 ysgol 3-18 oed ac 11 ysgol
uwchradd. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cydnabod bod plant a phobl ifanc y gall
fod angen darpariaeth y tu allan i'r ysgol arnynt ar adeg benodol drwy'r ddarpariaeth EOTAS
ymhlith dysgwyr mwyaf agored i niwed y fwrdeistref.
Mae nifer y myfyrwyr EOTAS ledled Cymru wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf. Yn y
cyfrifiad diweddaraf (18/19), maent yn cynrychioli 3.8 fesul 1000 o fyfyrwyr.
Ar hyn o bryd, mae darpariaeth yng Nghaerffili yn ogystal â mynediad at ddarparwyr allanol a
gaiff eu caffael. Gall cost ac ansawdd y ddarpariaeth hon amrywio’n helaeth.
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Plant a Phobl Ifanc sy'n defnyddio
darpariaeth EOTAS ledled Caerffili
Nifer y Disgyblion
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Cyflwr ac addasrwydd adeiladau'r ysgol
Blaenoriaeth y Cyngor yw darparu'r addysg orau bosibl i bob disgybl, yn enwedig y rhai sydd
fwyaf tebygol o dangyflawni. Mae ymrwymiad a phenderfyniad i ddibynnu llai ar ddarpariaeth
allanol a chyflawni prosesau yn fewnol drwy ddatblygu canolfan ragoriaeth drwy ddull portffolio
Uned Cyfeirio Disgyblion er mwyn sicrhau cynnig gwell a fydd yn diwallu anghenion pob
disgybl ac yn darparu llwybr penodol sy'n briodol i'w hanghenion. Mae'r egwyddorion yma yn
gyson â dull Llywodraeth Cymru o ail-lunio'r agenda Anghenion Dysgu Ychwanegol o ran
ymarfer sy'n canolbwyntio ar y person.
Yng Nghaerffili, rydym wedi datblygu Uned Cyfeirio Disgyblion yn y Ganolfan Ddysgu,
Glanynant sy'n darparu ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2-4 ar hyn o bryd. Nod y ganolfan
hon yw cefnogi myfyrwyr sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.
Fodd bynnag, ar y cyd â'r ddarpariaeth yng Nglanynant, mae'r Cyngor wedi datblygu:
•

•

•

Prosiect 'Innovate' – prosiect a gaiff ei redeg gan Wasanaeth Ieuenctid yr Awdurdod
Lleol lle caiff pobl ifanc eu hannog i fagu hyder, hunan-barch ac annibyniaeth. Mae'r
prosiect hwn yn darparu ar gyfer myfyrwyr sydd ar gam pellach yn eu taith addysgol, er
nad yw'n gyfyngedig i hynny, ac mae'n anelu at sicrhau trosglwyddiad llwyddiannus i
addysg ôl-16.
Tiwtora yn y Gymuned yn yr HIVE – lleoliad ar gyfer grwpiau bach sydd â chymhareb
uchel o gymorth gan oedolion i fyfyrwyr sydd â lefelau uchel o orbryder a all fod yn cael
cymorth drwy Fy Nhîm Cefnogi Caerffili (CMyST), Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant
a'r Glasoed (CAMHS) neu sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaethau Cymdeithasol.
Tiwtora Gartref – tîm o diwtoriaid sy'n darparu addysg i fyfyrwyr na allant fynychu eu
hysgol brif ffrwd ar hyn o bryd am amrywiaeth o resymau. Gall hyn ddigwydd yn y cartref
neu mewn rhai lleoliadau cymunedol hefyd.

Yn unol â'r uchod, mae cysylltiad uniongyrchol rhwng y cynnydd mewn niferoedd a welwyd o
fis Medi 2018 a datblygiad mewn darpariaeth dan arweiniad ysgolion drwy ddatblygu'r
Canolfannau Cynnydd Dysgu sy'n arwain y sector.

Page 99

9

•

Mae tair o'r canolfannau hyn yn yr awdurdod ar hyn o bryd. Fe'u dyluniwyd yn ofalus a'u
lleoli ar safleoedd ysgolion prif ffrwd ac maent yn canolbwyntio ar wneud gwaith ymyrryd
byrdymor gyda myfyrwyr sydd ag anawsterau cymdeithasol ac emosiynol. Darperir
addysg drwy sesiynau tiwtora mewn grwpiau bach, gyda'r nod cyffredinol o
ailintegreiddio myfyrwyr yn ôl i addysg brif ffrwd.

Bydd yr Uned Cyfeirio Disgyblion arfaethedig ym Mhontllan-fraith yn rhan ganolog o'n
darpariaeth ac yn dod yn ganolfan ragoriaeth i ni. Bydd y ddwy Uned Cyfeirio Disgyblion yn
gweithredu o dan yr un ambarél. Caiff yr Uned yng Nglanynant ei had-drefnu i gynnig
darpariaeth ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a bydd yr Uned ym Mhontllan-fraith yn darparu ar
gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4, gan felly sicrhau bod digon o gapasiti ac adnoddau i gefnogi
disgyblion drwy'r llwybrau a'r ymyriadau mwyaf priodol, yn ôl yr angen.
Mae lleoliad arfaethedig y cyfleuster newydd ar ran o hen safle Ysgol Gyfun Pontllan-fraith
(wedi'i amlinellu mewn coch). Mae'r cynnig yn bwriadu ailfodelu adeilad yr hen ysgol ramadeg
(mewn porffor) ar gyfer yr Uned Cyfeirio Disgyblion a darparu cyfleusterau ychwanegol yn yr
awyr agored, gan gynnwys neuadd chwaraeon ac ardal chwarae amlddefnydd gyda charped
3G ar y lefel is.
Y Safle Presennol

Cynllun o'r Safle Arfaethedig

Mae ymchwiliad safle ac arolwg topograffig wedi cael eu cynnal ar y safle ac nid oes unrhyw
faterion wedi'u nodi. Mae adeilad yr ysgol ramadeg wedi bod yn wag ers sawl blwyddyn a
chydnabyddir bod yr Arolwg Cyflwr cyfredol bellach yn 2-3 oed ac y bydd angen ei ddiweddaru er
mwyn nodi unrhyw faterion pellach o ran adeiladwaith neu strwythur yr adeilad presennol.
Mae llwybr mynediad dynodedig ar gyfer cerbydau a cherddwyr ar y safle a bydd yn addas ar
gyfer cerbydau cludo arbenigol yn ôl yr angen. Mae cyfleusterau parcio ar y safle hefyd.
Mae'r awdurdod eisoes yn berchen ar y tir a byddai'r cynnig i addasu'r safle hwn at ddiben
gwahanol yn arwain at leoedd EOTAS ychwanegol, gan gynnig cymorth parhaus ar ffurf
ymyriadau a chreu darpariaeth Canolfan Ragoriaeth mewn un lleoliad.
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Prif Gynllun Enghreifftiol
Mae'r ‘Sylfaen ar gyfer Llwyddiant’ yn darparu fframwaith ar gyfer adfywio'r Fwrdeistref Sirol yn
y dyfodol hyd at 2023. Mae'r ddogfen yn nodi'r blaenoriaethau strategol ar gyfer yr adfywiad
mewn pedair thema allweddol:
•
•
•
•

Helpu Pobl (lleihau anghydraddoldeb, meithrin gallu a gwydnwch i greu cymunedau iachach,
ffyniannus, cydlynol);
Helpu Busnes (creu cyfleoedd cyflogaeth, cynyddu gweithgareddau entrepreneuraidd, annog
arloesi a gwella mynediad at gyflogaeth);
Helpu Ansawdd Bywyd (darparu'r amgylchedd ffisegol cywir ar gyfer ein cymunedau a fydd
yn eu hannog i ffynnu);
Cysylltu Pobl a Lleoedd (gwella cysylltedd yn lleol, yn rhanbarthol ac yn fyd-eang).
Mae cyfres o gynlluniau gweithredu a strategaethau wedi'u targedu yn ategu'r Strategaeth
Adfywio sydd wedi'u hanelu at achub ar gyfleoedd adfywio a datblygu safleoedd allweddol
ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae'r Prif Gynllun yn nodi sawl prosiect yn yr ardal a allai arwain at fudd economaidd a
chymunedol sylweddol, a bydd yn darparu fframwaith ar gyfer rhedeg y prosiectau hynny.
Yn ogystal, disgwylir y bydd nifer y plant oed ysgol yn cynyddu o fewn Ardal yr Uwchgynllun o
ganlyniad i ddatblygiadau newydd ac mae'n bwysig bod cyfleoedd i ysgolion ehangu er mwyn
darparu ar gyfer disgyblion ychwanegol. Cytunodd y Cyngor mewn egwyddor yn ddiweddar i
ddarparu lleoedd ysgol ychwanegol yn yr ardal ehangach yn amodol ar gadarnhau cyllid ar
gyfer prosiectau unigol a chael cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer achosion
busnes, a chaiff canlyniad ymgyngoriadau unigol ei ystyried fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain
Ganrif.
Mae'r cynnig hwn yn rhan o'r Strategaeth honno wrth symud ymlaen.

SUT Y BYDD HYN YN EFFEITHIO AR YSGOLION
ERAILL?
Caiff newidiadau mewn un rhan o'r sector Addysg yn y Sir effaith ehangach ar ysgolion eraill
a'u disgyblion. Wrth ystyried pob cynnig, caiff y dull o sicrhau bod y rhwydwaith addysg yn
gynaliadwy ac yn cael ei gwella yn ogystal â'r ardal ehangach eu hystyried. Rhoddir ystyriaeth
briodol i effaith y cynnig hwn a chaiff ymgynghoriad ei gynnal â phob ysgol y mae'n effeithio
arni.

Darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar a'r Galw a Ragamcenir
Yn genedlaethol ac yn lleol, mae nifer y disgyblion hynny y mae angen y ddarpariaeth hon
arnynt wedi cynyddu, fel y gwelir yn swm y ddarpariaeth sydd ei hangen i ateb y galw a'r
tueddiadau o flwyddyn i flwyddyn.
•
•

Mae nifer y myfyrwyr EOTAS ledled Cymru wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf.
Yn y cyfrifiad diweddaraf (18/19), maent yn cynrychioli 3.8 fesul 1000 o fyfyrwyr.
Mae tuedd debyg i'w gweld o edrych ar ffigurau EOTAS yng Nghaerffili.
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•

Ar hyn o bryd, mae lle i oddeutu 140 o fyfyrwyr mewn cyfleusterau EOTAS ar draws
bwrdeistref Caerffili.

Mae'r garfan bresennol o fyfyrwyr wedi'i gwasgaru ar draws y mathau amrywiol o ddarpariaeth.
Tabl 2: Niferoedd Gwirioneddol ac Amcanestynedig sy'n Mynychu
Y
Ganolfan
Ddysgu

Innovate

HIVE

Uned
Cyfeirio
Disgyblion

Canolfannau
Cynnydd
Dysgu

Tiwtora
Gartref

Asiantaethau
Allanol

Cyfanswm

Cyfredol

28

32

30

0

60

80

50

280

2023
2024
2025

28
28
28

32
32
32

40
50
50

40
60
80

60
60
60

60
40
20

40
30
20

300
300
290

Mae rhywfaint o frasamcanu yn y ffigurau uchod gan eu bod yn dibynnu ar anghenion pobl
ifanc sy'n dod i'r amlwg. Mae'n anodd rhagfynegi'r niferoedd yn gywir a bydd y dasg hon nawr
yn wynebu'r newidyn anhysbys o ran sut y bydd myfyrwyr yn addasu wrth ddychwelyd i'r
ystafell ddosbarth pan ddaw'r cyfyngiadau yn sgil COVID-19 i ben. Mae'n rhaid i'r buddsoddiad
hefyd ystyried y twf cyffredinol yn nifer y myfyrwyr ym mhob ysgol yn yr awdurdod. Ar hyn o
bryd, mae dysgwyr EOTAS yn cynrychioli ychydig dros 1% o blant oed ysgol ond, wrth i'r
ffigurau amcanestynedig gynyddu yng Nghaerffili, bydd yr 1% o ddysgwyr EOTAS yn
cynrychioli mwy o fyfyrwyr.
Fodd bynnag, mae'r ffigurau yn gynrychioliad realistig o strategaeth EOTAS y Cyngor.
Ymhlith llawer o fanteision eraill a restrir yn y ddogfen hon, bydd datblygu Uned Cyfeirio
Disgyblion newydd ym Mhontllan-fraith yn:
➢ Lleihau'r angen i ddefnyddio asiantaethau allanol
➢ Galluogi mwy o ddisgyblion i drosglwyddo o Diwtora Gartref i Diwtora yn y Gymuned

Trefniadau'r Dalgylch
Mae'r Cyngor o'r farn mai’r cynnig hwn yw’r cyfle gorau i ddiogelu a chynnal safonau addysgol
ar gyfer y dyfodol ac mae’n ffordd o wella'r ddarpariaeth Unedau Cyfeirio Disgyblion drwy
fuddsoddi’n sylweddol mewn cyfleusterau parhaol. Bydd hyn yn darparu amgylchedd addysgu
a dysgu ysgogol gyda chyfleusterau'r 21ain Ganrif, gan gynnwys cyfleusterau TGCh gwell,
ardal chwarae yn yr awyr agored, cae chwaraeon a mynediad estynedig i'r gymuned sy'n
canolbwyntio ar ddysgu, hunan-barch a llesiant pawb.
O ganlyniad i natur darpariaeth EOTAS, bydd disgyblion o bob rhan o'r fwrdeistref yn gallu
manteisio ar y gwasanaeth. Mae'n aml yn anodd rhagfynegi'r galw ar y gwasanaeth o ddydd i
ddydd o ganlyniad i ofynion ymyrryd penodol disgyblion unigol oherwydd gall fod angen
cymorth hirdymor neu fyrdymor arnynt. Fodd bynnag, er bod y sefyllfa fel ‘drws troi’ i raddau,
cyfrifoldeb y Cyngor yw sicrhau y darperir datrysiad digonol a fydd yn ateb y galw ar bob adeg.
Bydd y cynnig hwn yn helpu i gefnogi'r ethos hwn ac yn golygu na fydd angen dibynnu cymaint
ar ddarparwyr allanol.
Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn mynd i gostau er mwyn talu am wasanaethau a gaiff eu caffael
ac asiantaethau allanol i ateb y galw ychwanegol am leoedd. Yn ariannol, cost flynyddol caffael
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gwasanaethau allanol i gefnogi myfyrwyr EOTAS yn 19/20 oedd £1,128,754. Yn ogystal â hyn,
gwariwyd £1,838,543 ar staff asiantaeth yn ystod yr un cyfnod. Er y cydnabyddir y bydd angen
cyllideb gymharol debyg i ddatblygu darpariaeth fewnol a thîm dynodedig o staff, bydd y
Cyngor yn gallu darparu llawer mwy o leoedd sy'n golygu gwerth am arian yn hytrach nag
arbedion yn yr achos hwn.

Effaith ar ysgolion eraill
O ran cyfleusterau Unedau Cyfeirio Disgyblion penodol, dim ond un cyfleuster arall o'r fath
sydd yn y fwrdeistref ac mae hwnnw'n llawn; mae'n cefnogi hyd at 24 o ddisgyblion o Gyfnod
Allweddol 2 i 4 ar unrhyw un adeg ar hyn o bryd. Yn ddiweddar, bu'n rhaid i ni gynyddu'r
capasiti hwn i 28 er mwyn ymdopi â'r galw. Mae'r Cyngor yn buddsoddi yn ei gyfleuster yng
Nglanynant drwy ei Raglen Gyfalaf er mwyn darparu ar gyfer 16 o fyfyrwyr ychwanegol (dwy
ystafell ddosbarth). Fodd bynnag, mae cyfyngiadau ar y safle sy'n atal unrhyw ehangu pellach
ac o ganlyniad i'r angen a ragwelir yn y dyfodol, cyflwynwyd y cynnig hwn. Rhagwelir y bydd y
ddau safle yn cydweithio, o dan yr un ambarél, gyda’r Caiff yr Uned yng Nglanynant un addrefnu i gynnig darpariaeth ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a bydd yr Uned ym Mhontllan-fraith
yn darparu ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4, er mwyn darparu digon o gapasiti a chymorth i'r
disgyblion hyn sy'n agored i niwed.

Amharu ar ddisgyblion
Mae'r cynnig yn bwriadu creu Uned Cyfeirio Disgyblion newydd. Y Cyngor sy'n berchen ar y
safle ac mae eisoes wedi'i ddynodi at ddefnydd Addysgol fel rhan o'r pecyn gweithredoedd ac
o fewn y dynodiad at ddibenion y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd.
Drwy ddefnyddio safle sydd eisoes yn bodoli, yn ystod y cam adeiladu ni fyddai'r datblygiad yn
cael unrhyw effaith ar unrhyw leoliad presennol sydd â disgyblion nes bod y safle yn barod. Ar
yr adeg honno, byddai'r dysgwyr yn cael eu cefnogi drwy unrhyw broses symud lle y bo'n
berthnasol.

Darpariaeth Uwchradd
Bydd y cynnig yn cefnogi'r gwaith o ddarparu addysg yn effeithiol ym mhob ysgol uwchradd
drwy sicrhau bod anghenion disgyblion sydd wedi dadrithio yn cael eu diwallu.
Caiff y gwasanaeth ei ddarparu i bobl ifanc agored i niwed ni waeth beth fo'u hil, eu rhywedd,
eu rhywioldeb, eu hiaith neu eu cred grefyddol ac, yn ogystal, bydd y canlyniadau cadarnhaol
i'r bobl ifanc yn cynnwys mwy o gymorth i aros mewn addysg a hyfforddiant.

BETH FYDD EFFAITH Y CYNNIG?
Arweinyddiaeth, Ansawdd a Safonau Addysg
Estyn a'r Awdurdod Lleol sy'n monitro ansawdd a safonau ysgolion yng Nghaerffili. Estyn yw
swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae'n un o
gyrff y Goron a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992. Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad
Cenedlaethol Cymru ond yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 o Ddeddf
Llywodraeth Cymru 1998. Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau darparwyr addysg a
hyfforddiant yng Nghymru.
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Yn hanesyddol, mae Llywodraeth Cymru ac Estyn wedi adolygu arferion mewn perthynas â
lleoli disgyblion ac EOTAS hefyd. Mae'r dogfennau a amlinellir isod er gwybodaeth hefyd wedi
cael eu defnyddio fel y cyd-destun ar gyfer datblygu strategaeth yr Awdurdod Lleol o ran
ymarfer effeithiol a deddfwriaeth.
Estyn:
Defnydd effeithiol o symudiadau rheoledig (2018)
Iach a Hapus (2019)
Arferion cofrestru disgyblion (2019)
Addysg heblaw yn yr ysgol (2016)
Llywodraeth Cymru:
Fframwaith gweithredu (2017)
Datganiad ystadegol (EOTAS)
Bydd y cynnig hwn yn sicrhau bod yr Awdurdod Lleol yn cyflawni ei ddyletswydd ac yn gallu
mynd i'r afael â'r argymhellion yn adroddiad cylch gwaith Estyn ar EOTAS 2016, yr oedd
Caerffili ymhlith yr awdurdodau a gyfrannodd ato, sy'n cynnwys:
•
•

Mae Argymhelliad 8 o adroddiad Estyn yn nodi y dylid “rhoi addysg addas i ddisgyblion
o fewn 15 niwrnod o benderfynu y dylai disgybl gael addysg heblaw yn yr ysgol”.
Mae Argymhelliad 9 o adroddiad Estyn yn nodi y dylid “darparu cwricwlwm amser llawn i
bob disgybl sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol”.

Trefniadau Llywodraethu
Gan fod y cynnig yn bwriadu creu Uned Cyfeirio Disgyblion newydd, nid oes pwyllgor rheoli ar
waith ar hyn o bryd a chaiff ei sefydlu wrth i'r prosiect fynd rhagddo. Ystyrir defnyddio
fframweithiau presennol sydd ar waith yn y ddarpariaeth EOTAS er mwyn manteisio i'r eithaf ar
arbenigedd yn y maes hwn. Byddai'r newidiadau arfaethedig yn cael eu cynllunio'n ofalus fel
bod trefniadau arwain a llywodraethu'r ysgol yn cefnogi deilliannau addysgol.

Materion yn ymwneud â'r Staff
Mae gan staff yr ysgol rôl bwysig i'w chwarae er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn dysgu
mewn amgylchedd dysgu diogel a chefnogol. Gallant feithrin cydberthnasau cadarnhaol, sy'n
seiliedig ar ymddiriedaeth gyda disgyblion ac yn gwella hinsawdd yr ysgol drwy annog rhieni a
theuluoedd i fod yn rhan o addysg.
Drwy feithrin cydberthnasau cadarn, gall y staff ddylanwadu ar bron pob agwedd ar fywydau eu
disgyblion, drwy addysgu gwersi bywyd pwysig iddynt a fydd yn eu galluogi i lwyddo y tu hwnt i
addysg hefyd. Nid yw bob amser yn hawdd newid bywyd disgybl, a dyna pam mae angen athro
rhagorol i wneud hynny.
Mae'r Cyngor yn cydnabod y bydd angen tîm o staff sydd wedi'u hyfforddi'n addas ar y
cyfleuster newydd hwn er mwyn cyflwyno cynnwys y cwricwlwm ynghyd â therapi / ymyriadau
penodol i gefnogi llesiant yr holl bobl ifanc. Dilynir prosesau recriwtio'r Cyngor fel y bo'n briodol.
Mae'r Cyngor hefyd yn ymrwymedig i'r egwyddorion sy'n sail i Ysgolion fel Sefydliadau sy'n
Dysgu. Mae'r holl staff yn ymrwymedig i dwf proffesiynol a bydd dewis helaeth ar gael i
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ymrwymo i ymchwil sy'n seiliedig ar weithredu a cheisio bod yn athro gwell, gyda'r Safonau
Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yn sail i'r cyfan. Bydd yr Uned Cyfeirio
Disgyblion yn gweithredu fel canolfan ragoriaeth gan gefnogi datblygiad staff o fewn y
fwrdeistref a'r tu hwnt.

Materion Ariannol
Mae cyllid eisoes wedi cael ei neilltuo ar gyfer cyfran y Cyngor o gostau cyfalaf y prosiect. Caiff
y costau rheolaidd (refeniw) eu hystyried fel rhan o'r broses o gynllunio'r gyllideb wrth symud
ymlaen. Ystyrir pob cost ychwanegol neu arbedion yng Nghynllun Ariannol Tymor Canolig y
Cyngor.
Mae Aelodau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili eisoes wedi cytuno i neilltuo cronfa wrth gefn
fel y gall y Cyngor gyfrannu at y costau cyfalaf sy'n gysylltiedig â chynigion Band B yr 21 ain
Ganrif yr Awdurdod. Gwerth y gronfa wrth gefn hon yw £6.975m ar hyn o bryd.
Ar hyn o bryd, amcangyfrifir bod yr Awdurdod wedi cyfrannu £6.413 miliwn at Gam 1 o'r
rhaglen. Mae'r ffigur hwn yn cynnwys cyfraniad o £647k o gronfa wrth gefn Cyfalaf
Gwasanaethau Cymdeithasol a glustnodir er mwyn cefnogi gwariant ychwanegol ar Brosiect
Cae'r Drindod, yn amodol ar gymeradwyo'r cais cynllunio llawn. O ganlyniad, ar hyn o bryd, y
balans sydd heb ei neilltuo o'r £6.975 miliwn yw £1.209 miliwn.
Amcangyfrifir bod yr Awdurdod wedi cyfrannu £5,952,000 at Gam 2 y rhaglen, fel y nodir
uchod. Caiff y gost hon ei thalu o'r cyllid sy'n weddill, sef £1.209 miliwn, sydd eisoes wedi'i
glustnodi ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif, a ffigur o £4.716 miliwn o Gronfa Wrth Gefn Llunio
Lleoedd yr Awdurdod.
Mae’r cynnig i greu Uned Cyfeirio Disgyblion ym Mhontllan-fraith yn un o dri phrosiect a
nodwyd yng Ngham 2 o’r rhaglen. Ar hyn o bryd, datblygwyd amcangyfrifon cost yn seiliedig ar
ddata cost cyhoeddedig ar gyfer gofynion hysbys y prosiect fel y'u diffinnir yn yr opsiwn ffordd
ymlaen a ffefrir. Gwnaed asesiad rhesymol i bennu costau annormal tebygol mewn perthynas
â'r safle. Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd angen cyllideb o £5,500,000 ar gyfer y prosiect. Mae'r
Cyngor yn cefnogi'r gyllideb hon ar gyfer y prosiect ac mae cyfraniad ariannol Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili, sef £1,375,000 (25%), wedi cael ei gynnwys yn rhaglen gyfalaf y
Cyngor fel benthyca â chymorth.

Effaith ar y Ddarpariaeth Gymraeg
Mae rhaglen y Prif Weinidog ar gyfer Llywodraeth 2016-2020, Symud Cymru Ymlaen, yn
gweithio tuag at gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)
2013, yn darparu cyfres o safonau ac yn rhoi dyletswydd statudol ar y Cyngor i asesu'r galw
am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Mae un o'r safonau allweddol yn cynnwys gofyniad
i ddatblygu strategaeth Gymraeg bum mlynedd, gyda'r nod o gynyddu nifer y siaradwyr
Cymraeg a'n galluogi i hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn y fwrdeistref sirol.
Mae'r Cyngor yn gwbl ymwybodol o'i rwymedigaethau i gefnogi darpariaeth Addysg Cyfrwng
Cymraeg fel y nodir yn ei Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg, lle mae ymrwymiad
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i hyrwyddo'r Gymraeg a darparu cyfleusterau addysgol
deniadol o ansawdd yn amlwg.
Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu cyfleoedd i ddarpariaeth gael ei chyflwyno drwy
gyfrwng y Gymraeg lle y bo'n bosibl. Ar hyn o bryd, gallai un rhan o 12 o fyfyrwyr sy'n
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defnyddio'r ddarpariaeth EOTAS ddod o ysgolion Cymraeg o bob rhan o'r sir a dylid nodi nad
yw gwasanaethau a gaiff eu caffael yn allanol yn cynnig unrhyw ddarpariaeth Gymraeg.
Byddai'r cynnig hwn yn mynd i'r afael â'r anghydbwysedd hwnnw drwy ddychwelyd i
ddarpariaeth fewnol ac felly byddai'n cael effaith gadarnhaol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r
Gymraeg. Yn ogystal, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn
ddymunol.

Trefniadau Teithio gan Ddysgwyr
Mae dyletswydd Statudol ar y Cyngor i ddarparu trafnidiaeth am ddim i ddisgyblion i'w
hysgol/darparwr addysg addas agosaf os ydynt yn byw y tu hwnt i 'bellter cerdded' i'r
ddarpariaeth honno. Caiff pob disgybl ei asesu yn unol â Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru)
2008. Mae gan y Cyngor bolisi Teithio gan Ddysgwyr ar hyn o bryd sy'n fwy hael na gofynion
statudol y Mesur.
Mae'r tabl isod yn nodi'r ddarpariaeth EOTAS fewnol amgen agosaf sydd ar gael:
Tabl 3: Y ddarpariaeth EOTAS fewnol amgen agosaf:
Cyfleuster
Uned Cyfeirio Disgyblion Glanynant, Canolfan Ddysgu
NP12 3XP
Lewis Pengam, Canolfan Cynnydd Dysgu
CF81 8LJ
Heolddu, Canolfan Cynnydd Dysgu
CF81 8XL
HIVE
CF83 1FR

Pellter / Teithio
3 milltir
3 milltir
5.1 milltir
8.7 milltir

Nod y Cyngor yw darparu system drafnidiaeth a fydd yn ceisio sicrhau bod disgyblion yn gallu
cael mynediad at addysg yn ddiogel ac yn gyfforddus. Hen safle ysgol yw'r lleoliad newydd
arfaethedig ac felly mae nifer o lwybrau ‘Teithio Diogel’ eisoes wedi'u creu, i'r graddau sy'n
rhesymol ymarferol. Mae'r rhain yn cynnwys mannau bysiau/tacsis dynodedig, goleuadau a
llwybrau cerdded dynodedig.
Er bod y goblygiadau cost parhaus wedi'u hystyried a bod arian wrth gefn wedi'i ystyried yng
Nghynllun Ariannol Tymor Canolig y Cyngor, ni ellir pennu'r union gost ar hyn o bryd gan mai
anghenion disgyblion unigol fydd yn pennu'r dull o drafnidiaeth fydd ei angen.

Cydraddoldebau
Mae'r Cyngor hwn yn cydnabod bod gan bobl anghenion, gofynion a nodau gwahanol, a
byddwn yn gweithio yn erbyn pob math o wahaniaethu drwy hyrwyddo cysylltiadau da a chydbarch o fewn ein cymunedau a rhyngddynt.
Mae asesiadau o effaith yn ein helpu i ddangos sut y mae'r cyngor yn cydnabod ei
ddyletswydd i roi ystyriaeth i gydraddoldeb o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Maent yn ffordd
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o sicrhau bod y polisïau, yr arferion, y prosiectau a'r gweithgareddau sy'n llywio ein gwaith yn
rhoi mynediad cyfartal i bawb i'n holl wasanaethau.
Mae asesiadau o effaith yn canolbwyntio ar p’un a yw'r newidiadau i'r ffordd rydym yn gwneud
pethau (megis arferion gwaith neu'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau) yn debygol o gael
effaith gadarnhaol neu negyddol ar y bobl rydym yn eu gwasanaethu neu'r rheini sy'n darparu
ein gwasanaethau. Maent yn ein helpu i gynllunio i leihau neu gael gwared ar effaith negyddol
– er enghraifft drwy wneud newidiadau rhesymol i'r ffordd y mae grŵp penodol yn derbyn
gwasanaeth (er enghraifft drwy ddarparu gwybodaeth mewn ffordd wahanol neu osod ramp
mewn adeilad ac ati).
Daeth dyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd a nodir yn adran 1 o Ddeddf
Cydraddoldeb 2010 i rym ar 31 Mawrth 2021. Caiff templed Asesiad Effaith Integredig Cyngor
Caerffili ei ddefnyddio i gynnal Asesiadau cychwynnol o'r Effaith ar Gydraddoldeb a'r Gymraeg
a gaiff eu hadolygu ymhellach yng ngoleuni unrhyw elfennau ychwanegol y tynnir sylw atynt
drwy'r prosesau ymgynghori statudol wrth i'r cynnig fynd rhagddo.
Bydd defnyddio cynllun newydd yr Asesiad Effaith Integredig yn llywio gwaith y Cyngor i
sicrhau y ceir mynediad cyfartal i'r holl wasanaethau ac yn helpu i gefnogi'r Cyngor ymhellach i
wneud penderfyniadau effeithiol ac ar sail gwybodaeth wrth sicrhau y cydymffurfir ag
amrywiaeth o ddeddfwriaeth berthnasol, gan gynnwys:
•
•
•
•
•

Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
Y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol – Adrannau 1 i 3 o Ddeddf Cydraddoldeb
2010
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Ymgynghoriad Statudol v Athrawiaeth Disgwyliad Dilys ac Egwyddorion Gunning

Mae Asesiad Effaith Integredig llawn wedi'i gwblhau. Mae'r ddogfen hon ar gael fel rhan o'r
pecyn ymgynghori ar y wefan.

Cyfleusterau Arbenigol / Anghenion Dysgu Ychwanegol
Un o brif gyfrifoldebau'r Cyngor yw sicrhau bod digon o leoedd i ddisgyblion yn y lleoliadau
mwyaf priodol a sicrhau ei fod yn ymwybodol o newidiadau demograffig (h.y. cynnydd a
gostyngiadau ym mhoblogaeth disgyblion). Mae gofyn i'r Cyngor hefyd nodi strategaeth ym
mhob rhan o'r awdurdod i greu darpariaeth gymunedol mewn ysgolion, yn ogystal â
darpariaeth arbenigol i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Ychwanegol neu anableddau.
Mae'r Awdurdod yn cydnabod effaith Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys
Addysg (Cymru) 2018 a'r angen i sicrhau bod darpariaeth yn addas ar gyfer y dyfodol. Drwy
raglen Band B, mae'r mathau, y swm a'r ansawdd cywir o ddarpariaeth wedi cael eu hystyried
er mwyn diwallu anghenion y boblogaeth yn y dyfodol.
Nod y cynnig hwn yw darparu model newydd o weithio o fewn y ddarpariaeth EOTAS, un sy'n
gallu diwallu anghenion newidiol dysgwyr agored i niwed, drwy ddarparu cymorth ac
amgylcheddau dysgu o ansawdd uchel a sicrhau cydymffurfiaeth â'r Ddeddf Anghenion Dysgu
Ychwanegol (ADY). Y dyhead yw sicrhau rhagoriaeth o ran llesiant disgyblion a gwella
darpariaeth a deilliannau i grwpiau agored i niwed drwy drawsnewid yr amgylchedd dysgu er
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budd pawb drwy greu'r Uned Cyfeirio Disgyblion ychwanegol hon yn y Sir, ar hen safle Ysgol
Gyfun Pontllan-fraith.

Effaith ar y Gymuned a Budd i'r Gymuned
Bydd y prosiect arfaethedig yn ystyried y dyhead i annog a hwyluso'r gymuned i ddefnyddio'r
ased. Ein dyhead ni, ac un o ragofynion y buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, yw ymrwymo i
sicrhau bod asedau ar gael i gefnogi angen addysgol a defnydd cymunedol, hyrwyddo
cadernid cymunedol a chyfrannu at gyflawni sawl un o Strategaethau'r Awdurdod Lleol. Er
mwyn gwneud y defnydd gorau posibl o'r seilwaith a'r adnoddau newydd, fel rhan o'r cynnig,
caiff hyblygrwydd ei sicrhau wrth adeiladu'r ysgol mewn ffordd a fydd yn ateb galw lleol.
Darpariaeth Gymunedol a Defnydd y Gymuned
Bydd y prosiect arfaethedig yn ystyried y dyhead i annog a hwyluso'r gymuned i ddefnyddio'r
ased. I'r perwyl hwn, bydd y broses ddylunio yn ceisio cynnwys mesurau er mwyn gallu
defnyddio'r cyfleusterau mewnol ac allanol newydd, gan gynnwys darpariaeth chwaraeon
unwaith y bydd anghenion cwricwlaidd y disgyblion wedi cael eu diwallu.
Y bwriad hefyd yw datblygu Caffi Cymunedol ar y safle lle y caiff aelodau o'r gymuned, ar
adegau penodol yn ystod y dydd, eu gwahodd i ardal lletygarwch i fwynhau lluniaeth a gaiff ei
ddylunio, ei ddatblygu, ei baratoi a'i weini gan y bobl ifanc sy'n mynychu'r Uned. Mae meysydd
sgiliau a datblygiad cymdeithasol eraill a sut y gellid eu hymgorffori fel rhan o'r cynnig os caiff ei
gymeradwyo hefyd yn cael eu hystyried.

Cynhwysiant Digidol
Mae gan Gyngor Caerffili ddyheadau clir i bob ysgol ddod yn ganolfan ddysgu gymunedol fel
rhan o'i Raglen Hwb. Fel y cyfryw, mae defnydd cymunedol a'r seilwaith priodol sydd ei angen i
gyflawni hyn bellach yn un o elfennau allweddol y prosiect a'r broses gynllunio wrth symud
ymlaen a bydd cynrychiolwyr o adrannau Gwasanaethau Digidol ac Ymgynghoriaeth Adeiladu
y Cyngor yn cynghori fel rhan o dîm y prosiect.
Dros y pum mlynedd nesaf, mae adnoddau wedi cael eu dyrannu er mwyn sicrhau y bydd pob
ysgol yn y fwrdeistref yn cyrraedd y Safon Ddigidol ar gyfer Addysg a chaiff y seilwaith
gofynnol ei gynnwys ymlaen llaw ym manylebau unrhyw ddatblygiadau newydd er mwyn
sicrhau cydymffurfiaeth, a fydd yn cynnwys wifi cymunedol.
Yn ogystal â darparu'r seilwaith ffisegol, mae tîm Addysg Oedolion y Cyngor wedi datblygu
cynlluniau gweithredol cadarn i gyflwyno Fframwaith Strategol Digidol 2030 ac ehangu
mynediad i weithgareddau dysgu ar amser ac mewn lleoliad sy'n ystyried anghenion y
gymuned, a roddir ar waith yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a'r
pum egwyddor ar gyfer gweithio.
Cyfleusterau Chwaraeon a Chwarae yn yr Awyr Agored
Mae'r Cwricwlwm i Gymru yn nodi chwe maes dysgu ac yn rhoi pwyslais cryf ar Iechyd a
Llesiant uwchlaw popeth arall.
Mae'r Cyngor yn cydnabod y dylid hybu datblygiad corfforol, egni a brwdfrydedd plant dros
symud yn gyson drwy eu helpu i ddefnyddio eu cyrff yn effeithiol, annog ymwybyddiaeth ofodol,
cydbwysedd, rheolaeth a chydsymud, a datblygu sgiliau echddygol a thrafod ym mhob Maes
Dysgu, dan do ac yn yr awyr agored.
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Dylid annog plant i fwynhau gweithgarwch corfforol. Mae darparu addysg gorfforol drwy
gyfleusterau chwaraeon ac awyr agored yn chwarae rôl hanfodol wrth annog disgyblion i
archwilio a datblygu'r sgiliau corfforol a meddyliol sy'n hanfodol er mwyn cymryd rhan mewn
amrywiaeth o weithgareddau gwahanol.
Fel y nodir yn Strategaeth Chwaraeon a Hamdden Egnïol Caerffili 2019-2029 ac yn y
blaenoriaethau iechyd a llesiant a nodwyd yng Nghynllun Corfforaethol 2018-2023,
gweledigaeth y Cyngor ar gyfer chwaraeon a hamdden egnïol yw annog ffyrdd iach o fyw a
chefnogi ein disgyblion a'n trigolion i wneud mwy o ymarfer corff yn amlach.
Fel rhan o'r broses ddylunio, bydd y cynnig hwn yn darparu cyfleusterau chwaraeon a
chyfleusterau awyr agored pwrpasol. Er nad yw'r cynlluniau wedi'u cwblhau eto, mae'r
trafodaethau yn cynnwys neuadd chwaraeon â wal ddringo a ring focsio yn ogystal ag ardal
gemau amlddefnydd awyr agored ag arwyneb 3G.

Budd i'r Gymuned
Mae'r prosiectau yn sicrhau bod Budd i'r Gymuned yn Ofyniad Craidd, a chaiff ei sgorio fel rhan
o'r gwerthusiad Ansawdd. Mae'n nodi sawl targed yn seiliedig ar ddulliau recriwtio a hyfforddi
lleol wedi'u targedu, cadwyni cyflenwi, mentrau cymunedol ac addysgol a materion
amgylcheddol megis lleihau gwastraff a'r defnydd o ynni. Mae diogelu cynefinoedd,
bioamrywiaeth a lleihau llygredd yn fater o drefn drwy gydol cyfnod y contract a chaiff arolygon
perthnasol eu cynnal a'u cynnwys yn y dogfennau caffael.

BETH YW MANTEISION Y CYNNIG?
Manteision
Mae prif fanteision y cynnig yn cynnwys:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mae'n darparu cyfleuster ‘mewnol’ sydd ag o leiaf 80 o leoedd er mwyn diwallu
anghenion disgyblion wedi dadrithio
Y defnydd gorau o le drwy ailgynllunio'r safle
Amgylchedd ysgogol i gyflawni deilliannau dysgwyr sy'n benodol i anghenion pob
disgybl unigol ac sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni'r ‘pedwar diben’ sy'n sail i'r Cwricwlwm
newydd i Gymru
Cyfleuster gweithgareddau awyr agored newydd i wella'r cynnig cwricwlaidd i
ddisgyblion
Canolfan Ragoriaeth ar gyfer datblygiad proffesiynol
Cyfleuster sy'n chwarae rhan ganolog wrthi roi Strategaeth EOTAS Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili ar waith
Dull arloesol yn seiliedig ar fodel prif ganolfan a lloerennau ar gyfer darparu'r rhaglen
‘Cwmpawd’
Ailddefnyddio hen safle ysgol ac adeilad ysgol ramadeg
Defnydd cymunedol o gyfleusterau'r ysgol, ar ôl diwallu anghenion cwricwlaidd y
disgyblion yn ystod sesiynau'r ysgol
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Anfanteision
Mae prif anfanteision y cynllun yn cynnwys:
•

Mae'r lleoliad arfaethedig o fewn radiws o lai na 3 milltir o'r unig Uned Cyfeirio Disgyblion
arall yn yr Awdurdod, ond dylid nodi ei fod wedi cael ei ddewis yn fwriadol gan ei fod yn
lleoliad canolog a drwy ad-drefnu'r ddarpariaeth bresennol, bydd yr Uned yng Nglanynant
yn darparu ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1 a 2 a'r Uned ym Mhontllan-fraith yn darparu ar
gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4.

Risgiau
Caiff y risgiau eu rheoli'n rhagweithiol yn unol â'n gweithdrefnau rheoli risgiau. Mae'r rhaglen
yn cynnwys trefniadau wrth gefn ar gyfer rheoli risgiau i gwmpasu digwyddiadau nas
rhagwelwyd, gan ystyried yr asesiadau o duedd optimistiaeth.
Mae'r Cyngor hefyd yn cydnabod y risgiau sy'n gysylltiedig â chaffael gwaith adeiladu, yn
enwedig o ystyried goblygiadau presennol COVID-19 i'r diwydiant.
Mae'r prif risgiau o roi'r cynllun ar waith yn cynnwys:
Tabl 4: Risgiau a Chamau Lliniaru
Risg
Y broses gynllunio (mae hyn ar wahân i'r
ddogfen ymgynghori)
Effaith unrhyw amodau cynllunio ar gostau
Sicrhau bod digon o gyllid i gwblhau'r gwaith
gan gynnwys costau annormal
Sicrhau bod digon o adnoddau/ contractwyr

Cyflwyno risgiau i gostau yn sgil dynamig
cyflenwadau/ galw rhanbarthol
Datblygu dyluniadau
Tywydd garw
Sicrhau bod digon o wasanaethau
cyfleustodau
Llywodraethu Prosiectau a gwneud
penderfyniadau
Cyflawni buddiannau (diwallu anghenion y
defnyddwyr terfynol)

Ffactor Lliniarol
Caiff y broses gynllunio ei rheoli gan y
Gwasanaethau Eiddo yn unol â gofynion
deddfwriaethol
Caiff proses dendro lawn ei chynnal
Bydd cynlluniau wrth gefn yn rhan o'r
broses dendro
Caiff Fframwaith Adeiladu Cydweithredol
De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru
(SEWSCAP) ei ddefnyddio
Cânt eu rheoli drwy gynlluniau wrth gefn
Caiff gwasanaeth pensaernïaeth mewnol
ei ddefnyddio
Caiff ei ystyried fel rhan o amserlenni
rheoli'r prosiect
Caiff ei ystyried fel rhan o amserlenni
rheoli'r prosiect
Caiff Bwrdd Llawn ar gyfer y Prosiect ei
sefydlu
Gan nad yw'r broses ymgynghori a
ragnodir gan God Trefniadaeth Ysgolion
2018 yn gymwys i Unedau Cyfeirio
Disgyblion yn yr achos hwn, caiff
Fframwaith Ymgynghori ac Ymgysylltu
2020-2025 y Cyngor a'r “Sbectrwm
Ymgysylltu” eu defnyddio i sicrhau y
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defnyddir y lefel briodol o weithgareddau
ymgysylltu wrth hysbysu rhanddeiliaid ac
ymgynghori â nhw ac adlewyrchir y
prosesau a amlinellir yn Adran 3 o God
Trefniadaeth Ysgolion 2018.

Fframwaith Opsiynau
Dilynwyd Canllawiau Llywodraeth Cymru ar Achosion Busnes mewn perthynas â defnyddio'r
dull Fframwaith Opsiynau er mwyn nodi'r nifer mwyaf posibl o opsiynau dichonadwy, gan
ganolbwyntio ar y dimensiynau allweddol canlynol: cwmpas, datrysiad gwasanaeth, cyflenwi
gwasanaeth, a threfniadau gweithredu ac ariannu.
Fel y cyfryw, wrth ddatblygu'r cynnig hwn, cynhaliwyd arfarniad o'r opsiynau er mwyn ystyried
dymunoldeb, hyfywedd a dichonoldeb cymharol cynnig.
Sefydlwyd gweithgor trawsadrannol yn cynnwys cynrychiolwyr o Dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif, y
Gyfarwyddiaeth Addysg, Chwaraeon a Hamdden, Gwasanaethau Cynhwysiant,
Gwasanaethau Eiddo, Cyllid ac Iechyd a Diogelwch er mwyn:
•
•
•
•

Paratoi ac arfarnu rhestr hir o opsiynau.
Gwerthuso a sgorio pob opsiwn o ran i ba raddau y mae'n bodloni'r amcanion buddsoddi
a'r ffactorau llwyddiant critigol a nodwyd ac a bwysleisiwyd fel meysydd blaenoriaeth gan y
Cyngor.
Diystyru opsiynau neu eu rhoi ar y rhestr fer i'w hystyried ymhellach yn seiliedig ar y
dadansoddiad a'r sgôr rhagarweiniol er mwyn nodi opsiynau hyfyw.
Argymell ffordd ymlaen a ffefrir a fydd yn sail i'r ymarfer ymgynghori.

Rhestr Hir o Opsiynau
Cafodd yr opsiynau canlynol eu hystyried a'u sgorio: Tabl 5: Arfarnu'r Rhestr Hir o Opsiynau
Opsiwn

Opsiynau o'r Rhestr Hir: Disgrifiad

Opsiwn 1 *

Gwneud Dim:
Dim darpariaeth EOTAS ychwanegol.

Opsiwn 2

Gwneud y Lleiafswm:
Dechrau defnyddio'r ysgol ramadeg bresennol (safle hen Ysgol Gyfun Pontllan-fraith)
unwaith eto drwy osod system wresogi newydd a gwneud gwaith addurno mewnol
Gwaith Canolraddol:
Ailfodelu'r Ysgol Ramadeg a'r maes parcio yn llawn

Opsiwn 3
Opsiwn 4

Opsiwn 5

Gwaith Mawr:
Ailfodelu'r Ysgol Ramadeg yn llawn, gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon ar y lefel
is, maes parcio a chyfleusterau cymunedol
Gwneud yr Uchafswm:
Adeilad newydd sbon ar safle Pontllan-fraith, gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon a
chyfleusterau cymunedol
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*Noder, ystyrir mai Opsiwn 1 yw'r opsiwn status quo a chaiff ei gynnwys yn y rhestr fer bob tro
fel meincnod ar gyfer gwerth am arian.
Trafodwyd pob opsiwn â detholiad o Swyddogion y Cyngor o amrywiaeth o adrannau yn y lle
cyntaf. Cafodd pob opsiwn ei werthuso yn erbyn yr amcanion buddsoddi ac i ba raddau roedd
yn bodloni'r Ffactorau Llwyddiant Critigol. Yn dilyn hyn, caiff opsiynau naill ai eu diystyru, eu
rhoi ar y rhestr fer i'w hystyried ymhellach neu eu nodi fel y ffordd ymlaen a ffefrir.
Ffactorau Llwyddiant Critigol:
• Adeiladu ysgol sy'n cydymffurfio â'r bwletin
• Amgylchedd carbon isel, ynni isel ac sy'n ecogyfeillgar
• Adeilad sy'n addas i'r amgylchedd lleol ac sy'n gymwys i'r awdurdod cynllunio
• Cyfleuster addysg sy'n addas i randdeiliaid
• Cwblhau'r prosiect o fewn y gyllideb a'r terfynau amser gofynnol
• Sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cytuno ar y cynnig
Yn ogystal â'r Ffactorau Llwyddiant Hanfodol, bu’r Swyddogion hefyd yn ystyried yr
Addasrwydd Strategol, Addysgol, Ariannol, Amgylcheddol ac o ran Mynediad fel y prif
Amcanion Buddsoddi.
Amcanion Buddsoddi:
Cafodd yr Amcanion Buddsoddi eu pwysoli yn seiliedig ar y meysydd presennol o flaenoriaeth
i'r Cyngor. Rhoddwyd sgôr o 5 (Uchel) i 1 (Isel) i'r meysydd Buddsoddi â Blaenoriaeth.
Yn dilyn hynny, roedd pob opsiwn yn derbyn sgôr yn erbyn y meini prawf a nodir uchod
5 rhagori ar y meini prawf
4 bodloni'r meini prawf
3 nid yw’n bodloni/neu ddim yn bodloni’r meini prawf
2 yn bodloni'r meini prawf yn rhannol
1 ddim yn bodloni'r meini prawf
Yn dilyn hynny, cafodd y sgôr ei rannu yn ôl pwysoliad pob adran a chafodd cyfanswm
cyffredinol ei lunio ar gyfer pob opsiwn.

Tabl 6: Matrics Penderfynu wedi'i Bwysoli
Amcanion Buddsoddi

1
2
3
4
5

Ffit Strategol
Addysgol
Hygyrchedd
Ariannol
Amgylcheddol

Opsiynau
1

2

Pwysoliad

Sgôr

Cyfanswm

Sgôr

Cyfanswm

Sgôr

Cyfanswm

Sgôr

Cyfanswm

Sgôr

Cyfanswm

5
5
4
4
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
2
2
3

5
5
8
8
12

3
2
4
4
3

15
10
16
16
12

5
5
4
5
5

25
25
16
20
20

5
5
5
4
4

25
25
20
16
16

0

3

38
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4

69

5

106

102
22

Allwedd y Matrics Penderfynu:
Pwysoliad: Mae 5 yn amcan buddsoddi blaenoriaeth uchel – mae 0 yn isel
(Mae'r pwysoliad yn adlewyrchu blaenoriaethau cyfredol y Cyngor)

Sgôr: 5 - yn bodloni meini prawf yr amcan buddsoddi yn llawn
0 - ddim yn diwallu'r anghenion
Cyfanswm: Sgôr x Pwysoliad

Tabl 7: Arfarnu Opsiynau - Sgorio a graddio'r rhestr hir
Opsiwn

Disgrifiad

Opsiwn 1

Gwneud Dim:
0
Dim darpariaeth EOTAS ychwanegol.
Gwneud y Lleiafswm:
38
Dechrau defnyddio'r ysgol ramadeg bresennol
(safle hen Ysgol Gyfun Pontllan-fraith) unwaith eto
drwy osod system wresogi newydd a gwneud
gwaith addurno mewnol
Gwaith Canolraddol:
69
Ailfodelu'r Ysgol Ramadeg a'r maes parcio yn
llawn

5

Gwaith Mawr:
106
Ailfodelu'r Ysgol Ramadeg yn llawn, gan gynnwys
cyfleusterau chwaraeon ar y lefel is, maes parcio a
chyfleusterau cymunedol
Gwneud yr Uchafswm:
102
Adeilad newydd sbon ar safle Pontllan-fraith, gan
gynnwys cyfleusterau chwaraeon a chyfleusterau
cymunedol

1

Opsiwn 2

Opsiwn 3

Opsiwn 4

Opsiwn 5

Sgôr
Arfarnu

Gradd
Arfarnu

4

3

2

Rhestr Fer o Opsiynau
Ar ôl gwerthuso'r opsiynau, cafodd y ddau opsiwn gyda'r sgoriau uchaf eu trosglwyddo i restr
fer lle y cafodd manteision yr opsiynau eu hystyried.
Ar gyfer y cynnig hwn, amlinellir Opsiynau 4 a 5 yn fanylach isod:
Tabl 8: Arfarnu'r Opsiynau ar y Rhestr Fer
Opsiwn
Disgrifiad
Opsiwn 4 Gwaith Mawr:
Ailfodelu'r Ysgol Ramadeg yn llawn, gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon ar y
lefel is, maes parcio a chyfleusterau cymunedol
Opsiwn 5

Gwneud yr Uchafswm:
Adeilad newydd sbon ar safle Pontllan-fraith, gan gynnwys cyfleusterau
chwaraeon a chyfleusterau cymunedol
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Mae'r tablau isod yn dangos hyn ar sail gwerthusiad cymharol:
Tabl 9: Trosolwg o Opsiwn 4 – Materion Critigol, Manteision ac Anfanteision
Trosolwg o'r Opsiwn:
Ailfodelu'r Ysgol Ramadeg yn llawn, gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon ar y lefel is, maes
parcio a chyfleusterau cymunedol
Materion critigol:
➢ Ailfodelu adeilad presennol yr Ysgol Ramadeg ar hen safle Ysgol Gyfun Pontllanfraith yn llawn er mwyn darparu cyfleusterau addysgol modern, o ansawdd uchel sy'n
addas ar gyfer yr 21ain Ganrif
➢ Byddai'n bodloni argymhellion BB 104
➢ Byddai'r cyfleuster newydd yn gallu darparu ar gyfer nifer ychwanegol o ddisgyblion
agored i niwed
➢ Byddai hyn yn ddefnydd gwell o adnoddau ac yn cynnig arbedion maint drwy wella
ystad bresennol hen ysgol a'i chost effeithiolrwydd gweithredol
➢ Byddai'n lleihau'r angen i gaffael darparwyr allanol ar gyfer carfan o ddisgyblion y
nodwyd eu bod yn ddysgwyr agored i niwed
➢ Byddai'n gwneud y mwyaf o'r buddsoddiad sylweddol a wnaed eisoes i wella a
datblygu darpariaeth EOTAS ledled y fwrdeistref sirol
➢ Bydd yn sicrhau darpariaeth barhaus ar un safle ac yn gweithredu fel canolfan
ragoriaeth i gwmpasu'r ddarpariaeth EOTAS gyfan a chefnogi'r gwaith o wella sgiliau'r
gweithlu
➢ Mae'n darparu cyfleusterau i gefnogi iechyd a llesiant corfforol a meddyliol
➢ Mae'n cynnig y posibilrwydd o gynyddu a gwella defnydd cymunedol a chyfleoedd i
greu incwm
MANTEISION
ANFANTEISION
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Adeilad ffisegol ychwanegol i gefnogi'r •
strategaeth EOTAS
Bydd yn darparu amgylchedd addysgu
digonol a chyfartal i fodloni gofynion y •
Bwletin Adeiladu
Bydd yn ailddatblygu safle tir llwyd ac yn
ailddefnyddio hen gyfleuster addysgol
Bydd yn cydymffurfio â phob polisi
Cenedlaethol a Lleol, gan gynnwys y
Cwricwlwm newydd i Gymru
Bydd gwell hygyrchedd
Bydd yn gwella'r ardal ddysgu awyr
agored ac yn darparu mynediad i
gyfleusterau chwaraeon a fydd yn cefnogi
iechyd a llesiant y garfan o ddisgyblion
Disgwylir y bydd yn gwella deilliannau
dysgu disgyblion agored i niwed
Bydd darpariaeth barhaus mewn un
lleoliad yn diwallu anghenion disgyblion y
mae angen EOTAS arnynt
Bydd yn cynyddu'r capasiti o fewn y
lwfans strategol
Bydd yn darparu ar gyfer anghenion

Bydd yr adeiladau a gaiff eu hailfodelu
ar safle ar wahân i'r Uned Cyfeirio
Disgyblion bresennol yng Nglanynant
Ni fydd y cyfleuster yn cydymffurfio'n llwyr
â gofynion BREEAM nac yn garbon
niwtral gan mai ailfodelu adeilad sydd
eisoes yn bodoli yw'r bwriad
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•
•
•

addysgol a dewisiadau'r gymuned leol ac
yn darparu adeiladau ac ystafelloedd
digonol, parhaol a chynaliadwy sy'n
addas at y diben
Mae'r Cyngor eisoes yn berchen ar y tir a
bydd hyn yn lleihau unrhyw oedi
Mae'r lleoliad yn ganolog yn ddaearyddol
o ran ffin yr awdurdod lleol
Gellir cyflawni'r prosiect o fewn yr ystod
buddsoddi a nodwyd

Tabl 10: Trosolwg o Opsiwn 5 – Materion Critigol, Manteision ac Anfanteision
Trosolwg o'r Opsiwn:
Adeilad newydd sbon ar safle Pontllan-fraith, gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon a
chyfleusterau cymunedol
Materion Critigol
➢ Cyfleuster EOTAS newydd sy'n cynnig cyfleusterau addysgol modern o ansawdd uchel
sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif
➢ Bydd yn bodloni argymhellion BB 104
➢ Bydd mynediad gwell i gyfleusterau dysgu awyr agored
➢ Byddai'r cyfleuster newydd yn gallu darparu ar gyfer nifer ychwanegol o ddisgyblion
agored i niwed
➢ Byddai hyn yn ddefnydd gwell o adnoddau ac yn cynnig arbedion maint drwy wella ystad
bresennol hen ysgol a'i chost effeithiolrwydd gweithredol
➢ Byddai'n lleihau'r angen i gaffael darparwyr allanol ar gyfer carfan o ddisgyblion y nodwyd
eu bod yn ddysgwyr agored i niwed
➢ Adeilad ysgol newydd a fydd yn fwy ynni effeithlon
➢ Cyfleuster cwbl hygyrch a fydd yn sicrhau cydymffurfiaeth â Deddf Cydraddoldeb 2010
➢ Adeilad newydd â chyfleusterau i ddiwallu anghenion y gymuned

•
•
•
•
•
•

•

MANTEISION
Adeilad newydd sbon sy'n addas at y
diben
Bydd yn darparu amgylchedd addysgu
digonol a chyfartal i fodloni gofynion
Bwletin Adeiladu 104
Bydd yn cydymffurfio â phob polisi
Cenedlaethol a Lleol, gan gynnwys y
Cwricwlwm newydd i Gymru
Bydd gwell hygyrchedd
Bydd yn gwella'r ardal ddysgu awyr
agored
Bydd yn sicrhau darpariaeth barhaus
mewn un lleoliad a fydd yn diwallu
anghenion disgyblion y mae angen
EOTAS arnynt
Bydd yn darparu ar gyfer anghenion
addysgol a dewisiadau'r gymuned leol ac

•
•

•
•

ANFANTEISION
Byddai'r capasiti cynyddol y tu hwnt i'r
lwfans strategol a'r ystod ariannol
Byddai angen ad-drefnu'r proffil
gwario yn sylweddol er mwyn
cyflawni'r datblygiad hwn, a hynny ar
draul darpariaeth brif ffrwd
Bydd costau dymchwel yn berthnasol
ar y safle dan sylw
Byddai adeilad newydd yn cymryd
mwy o amser ac, o ystyried y galw a
ragwelir am leoedd ar gyfer
disgyblion EOTAS, ni fyddai'n helpu'r
Cyngor i gyflawni ei Amcanion
Strategol.
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yn darparu adeiladau ac ystafelloedd
digonol, parhaol a chynaliadwy sy'n
addas at y diben

Opsiwn a Ffefrir ac Opsiynau Amgen sydd wedi cael eu Diystyru
Yn seiliedig ar y dadansoddiad uchod, y ffordd ymlaen a ffefrir yw'r Opsiwn Gwaith Mawr gan
fod hwn yn bodloni'r holl amcanion buddsoddi a'r Ffactorau Llwyddiant Critigol yn gryf yn y
rhan fwyaf o achosion.
Drwy gyfuno'r arfarniadau, gellir dod i'r casgliad mai cynllun ailfodelu fydd yn darparu'r
cydbwysedd gorau o ran costau, manteision a risgiau a bod yr opsiynau o ran codi adeilad
newydd ac ailadeiladu cyfyngedig yn cynnig gwerth gwael am arian ac yn cyflwyno risg
uchel. Opsiwn 4 yw'r opsiwn a ffefrir yn dilyn yr arfarniad economaidd llawn.
Tabl 11: Opsiwn a Ffefrir a Argymhellir
Opsiwn

Disgrifiad

Opsiwn 4

Gwaith Mawr:
Ailfodelu'r Ysgol Ramadeg yn llawn, gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon ar y
lefel is, maes parcio a chyfleusterau cymunedol

Nid yw'r opsiynau sy'n weddill yn bodloni'r amcanion gwariant yn llawn ac felly cânt eu diystyru.

Y CAMAU NESAF
Y Cyfnod Ymgynghori a Dyddiadau Allweddol
Bydd y broses ymgynghori ffurfiol yn dechrau ddydd Mercher 20 Hydref 2021
Mae'r ddogfen ymgynghori a’r ffurflen ymateb hon ar gael yn electronig ar wefan y Cyngor. Am
ragor o wybodaeth ewch i ein tudalennau gwe Ysgolion yr 21ain Ganrif
Mae Fersiwn Gryno Syml o'r ymgynghoriad hwn ar gael i Blant a Phobl Ifanc. Mae'r fersiwn
hon a'r fersiwn lawn ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a gellir hefyd gofyn am
gopïau wedi'u hargraffu.
Os hoffech gael y wybodaeth hon mewn unrhyw fformat arall, er enghraifft print bras, neu os
hoffech gael help i'w dehongli mewn iaith arall, cysylltwch â ni ar 01445 864817 neu
YsgolionYr21ainGanrif@caerffili.gov.uk fel y gallwn wneud y trefniadau gofynnol i ddarparu'r
gwasanaeth hwn.
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Yn unol â'r bwriad i adlewyrchu'r prosesau ar gyfer cynigion ysgolion a gynhelir, caiff cyfnod
ymgynghori o 42 diwrnod ei gynnal er mwyn caniatáu digon o amser i gasglu adborth.
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yw hanner nos ddydd
Mercher 1 Rhagfyr 2021
Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu ystyried unrhyw ymatebion a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn.

Cyflwyno Adroddiadau a Gwneud Penderfyniadau
Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd Cabinet Caerffili yn derbyn Adroddiad ymgysylltu â'r gymuned
a fydd yn amlinellu'r cynnig a'r holl sylwadau a dderbynnir gan y cyhoedd yn ystod y cyfnod
ymgynghori. Ar y cam hwn, gall yr aelodau benderfynu p'un a ydynt am barhau gyda'r cynnig,
gwneud newidiadau i'r cynnig neu roi'r gorau i'r cynnig.
Os bydd y Cabinet yn penderfynu parhau gyda'r cynnig, nid yw'n ofynnol cyhoeddi Hysbysiad
Statudol gan nad yw'r cynnig hwn yn ddarostyngedig i ofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion
2018. Os caiff ei gymeradwyo, byddai'r cynnig yn symud ymlaen i'r cam cyflwyno Achos
Busnes Llawn i Lywodraeth Cymru a'r broses cais cynllunio llawn.

Dweud eich dweud
Mae eich barn yn bwysig ac hoffem glywed eich barn am y newidiadau rydym wedi'u cynnig yn
y ddogfen hon. Hoffem i chi ystyried y wybodaeth yn y ddogfen a chlywed p'un a ydych o blaid
y cynnig ai peidio. Caiff pob barn ei chroesawu o blaid neu yn erbyn y cynnig. Dyma'ch cyfle
chi i ofyn cwestiynau a chyflwyno sylwadau a gaiff eu hystyried pan fydd y Cyngor yn
penderfynu sut i weithredu.
Ar gyfer y cynnig hwn, byddwn yn cynnal ymarfer ymgynghori ar bapur. Yn sgil goblygiadau
COVID-19 ar hyn o bryd, ni fyddwn yn cynnal unrhyw sesiynau ymgynghori wyneb yn wyneb er
mwyn cadw pellter cymdeithasol ac yn cynnal arferion gweithio diogel i bawb.
Os hoffech gyflwyno sylwadau ar y cynnig, gallwch wneud hyn drwy wneud y canlynol:
o Cwblhau'r ffurflen ymateb ar-lein ar wefan y Cyngor
o Cwblhau'r ffurflen ymateb sydd wedi'i hatodi i'r ddogfen hon a'i dychwelyd i Dîm
Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghaerffili
o Anfonwch eich e-bost i Dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif
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Mae eich sylwadau'n bwysig
Llenwch yr holiadur a'i ddychwelyd drwy'r post neu dros e-bost i:
Ymateb i Ymgynghoriad ‘PRU’
d/o Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif
Y Gyfadran Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG
Ysgolion21ainGanrif@caerffili.gov.uk

Noder mai dim ond sylwadau ysgrifenedig y gallwn eu derbyn, naill ai drwy'r ffurflen ar-lein, y
ffurflen ymateb neu dros e-bost. Rhaid i chi gynnwys eich enw llawn a'ch cyfeiriad post fel rhan
o'r wybodaeth a ddarperir.

GWYBODAETH ATEGOL
Cwestiynau Cyffredin
Mae gan y Cyngor a Thîm Ysgolion yr 21ain Ganrif hanes o redeg prosiectau arloesol a
thrawsffurfiol fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band A a thu hwnt.
Bydd Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yn coladu rhestr o ymholiadau posibl yn seiliedig ar brofiad o
arwain cynigion blaenorol ar ffurf dogfen ‘Cwestiynau Cyffredin’ a gaiff ei chyhoeddi ar y wefan
ynghyd â'r ddogfennaeth ymgynghori hon.
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Eitem Ar Yr Agenda 9

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG AM OES
2 TACHWEDD 2021
SUBJECT:

CYNLLUN STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG 2022-2032

REPORT BY:

RICHARD EDMUNDS, CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL GWASANAETHAU ADDYSG A GWASANAETHAU
CORFFORAETHOL

1.

DIBEN YR ADRODDIAD

1.1

Bydd yr adroddiad hwn ar gyfer aelodau yn cyflwyno Cynllun Strategol Cymraeg
mewn Addysg (WESP) 2022-2032 arfaethedig ac yn gofyn am sylwadau ynghylch
digonolrwydd gwybodaeth a thargedau i allu argymell yr adroddiad i'r Cabinet.

2.

CRYNODEB

2.1

Gwneir y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg hwn o dan Adran 84 o Ddeddf
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac mae'n cydymffurfio â Rheoliadau
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 a Rheoliadau Cynllun
Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020. Wrth osod
targedau, rhoddwyd sylw dyledus i'r canllawiau statudol a gyhoeddwyd gan
Weinidogion Cymru.

2.2

Y gofyniad cyfreithiol gyda'r rheoliadau newydd yw drafftio'r cynllun gydag
ymgynghoriad y tymor hwn, ei gyflwyno ym mis Ionawr 2022, ei gyhoeddi yn haf 2022
yn dilyn cymeradwyaeth weinidogol Llywodraeth Cymru i'r cynllun, a'i weithredu o fis
Medi 2022.

2.3

Mae'r targed lleiaf o 26% ar gyfer dysgwyr ym mlwyddyn 1 erbyn 2032 yn cael ei bennu
gan Lywodraeth Cymru er mwyn cwrdd â'r targed o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg
erbyn 2050. Er mwyn cyrraedd y targed uchelgeisiol hwn, bydd angen i ni adeiladu
ysgol gynradd newydd ac ehangu ysgolion eraill i greu'r lleoedd. Yn ogystal, bydd
angen cynllun cyfathrebu arnom ni i gynyddu nifer y lleoedd hynny a fydd angen
darpariaeth ychwanegol yn grwpiau Ti a Fi a Chylchoedd yn y blynyddoedd cynnar.

2.4

Pan fyddwn ni'n ehangu ein darpariaeth gyfrwng Gymraeg, bydd angen i ni hefyd
ehangu ein gweithlu sy'n siarad Cymru ynghyd â nifer sylweddol o gamau eraill a
amlygwyd ar ddiwedd pob maes canlyniad o'r cynllun.

2.5

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod yr angen am fuddsoddiad cyfalaf ac mae wedi
creu cyllid cyfalaf ychwanegol ochr yn ochr â rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif;
rydyn ni wedi gweithio gyda thîm cynllunio Ysgolion yr 21ain Ganrif i ddatblygu cynigion
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cyfalaf cadarn. Bydd angen cynllunio gofalus arnom ni o fewn timau Addysg i
gynorthwyo'r cyfnod pontio i blant a theuluoedd er mwyn galluogi pontio cynyddol dros
y 10 mlynedd nesaf ac atal effaith niweidiol sydyn heb ei reoli ar ysgolion cyfrwng
Saesneg.
2.6

Mae Fforwm Addysg Cymru yn cwrdd bob tymor i fonitro cynnydd tuag at gamau
gweithredu ac mae wedi nodi'r angen i grŵp tasg parhaus o dan y fforwm yrru ymlaen
a chydlynu gweithgareddau o amgylch gwaith cyfathrebu a hyrwyddo sy'n cysylltu â
Strategaeth y Gymraeg a'r fforwm. Bydd rhan o'r gwaith hwn hefyd yn cynnwys sut
rydyn ni'n datblygu ac yn hyrwyddo darpariaeth trochi hwyrddyfodiaid yn ogystal â
rhagor o weithlu sy'n siarad Cymraeg.

2.7

Mae'r ymgynghoriad ar agor ar hyn o bryd a bydd yn fyw tan 5 Rhagfyr 2021 pan fydd
sylwadau'n cael eu hystyried ar gyfer y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg
terfynol i'w ddwyn i'r Cabinet ar 8 Rhagfyr 2021 yn barod i'w gyflwyno i Lywodraeth
Cymru ym mis Ionawr 2022.

3.

ARGYMHELLION

3.1

Rydyn ni'n gofyn i aelodau dderbyn Cynllun Strategol Cymru mewn Addysg fel rhan
o'r broses ymgynghori a rhoi sylwadau ynghylch digonolrwydd gwybodaeth a
thargedau i gyflawni'r meysydd canlyniad a chyrraedd ein targed lleiaf o 26% yng
ngharfan blwyddyn 1 erbyn 2032.

4.

RHESYMAU AM Y ARGYMHELLION

4.1

Cydymffurfio â Rheoliadau Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 a
Rheoliadau Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) (Diwygio)
(Coronafeirws) 2020.

5.

YR ADRODDIAD

5.1

Gwneir y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg hwn o dan Adran 84 o Ddeddf
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac mae'n cydymffurfio â Rheoliadau
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 a Rheoliadau Cynllun
Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020. Wrth osod
targedau, rhoddwyd sylw dyledus i'r canllawiau statudol a gyhoeddwyd gan
Weinidogion Cymru.

5.2

Mae'r cynllun hwn yn amlinellu sut yr ydym yn bwriadu gweithio gyda Llywodraeth
Cymru ac ystod eang o randdeiliaid i weithio tuag at gyflawni uchelgais 2050 o filiwn
o siaradwyr Cymraeg yn ogystal â Rhaglen Lywodraethu 2021-2026. Bydd yr arian
yn cefnogi ein dyheadau ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer
diwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus waeth beth fo'ch cyd-destun
cymdeithasol-ddemograffig. Mae'r cynllun hwn wedi'i gysylltu'n gynhenid â chyflawni
ein targedau integredig, gan ddefnyddio'r egwyddorion datblygu cynaliadwy, ledled
Bwrdeistref Sirol Caerffili gan gynnwys cynllun Asesu Digonolrwydd Gofal Plant
2022-2027, Strategaeth y Gymraeg 2022-2027 a Chynllun Corfforaethol Caerffili
2018-2023, yn enwedig Amcan 1 – Gwella Cyfleoedd Addysg i Bawb a Chynllun
Cydraddoldeb Strategol 2020-2024, Amcan 5 – Y Gymraeg. Mae'r cynllun yn dangos
pwysigrwydd gwella safonau a galluogi pontio cadarnhaol trwy gydol addysg i
addysg, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth cadarnhaol, ynghyd â chysylltiadau cryf
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â Chaerffili Mwy Cyfartal, Caerffili Mwy Ffyniannus/A More Equal Caerphilly, A More
Prosperous Caerphilly yn ogystal â Chaerffili o Ddiwylliant Bywiog a'r Gymraeg yn
Ffynnu.
5.3

Deellir yn glir bod angen i ni ganolbwyntio ar gynyddu cyfleoedd i blant a'u teuluoedd
yn y blynyddoedd cynnar er mwyn cynyddu nifer y plant sy'n cyrchu darpariaeth
addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd cynyddu nifer y lleoedd gofal plant ac addysg feithrin
gyda dilyniant i ganiatáu pontio 100% trwy addysg cyfrwng Cymraeg yn cynyddu nifer
y siaradwyr Cymraeg sy'n gadael yr ysgol ac yn mynd i gyfleoedd cyflogaeth, addysg
a hyfforddiant. Mae galw mawr ar draws pob rôl yn y gweithlu am siaradwyr
Cymraeg, felly mae'n hanfodol cynyddu nifer y bobl ifanc sy'n gadael yr ysgol sy'n
siarad Cymraeg yn ogystal â chynyddu'r cyfleoedd i ddysgwyr sy'n oedolion.

5.4

Ein targed 10 mlynedd dros oes y cynllun hwn yw cynyddu'r lleoedd ym mlwyddyn 1 i
rhwng 26% (520) a 30% (600) o blant mewn addysg cyfrwng Cymraeg erbyn
2030/31. Mae dogfen ganllaw Llywodraeth Cymru sy’n amlinellu'r fethodoleg wrth
gyfrifo'r targed yn dangos bod ein canran yn 2019/20 yn 17.9% (rydym yng ngrŵp 3).
Mae'r awdurdodau lleol eraill yng Ngwent yng ngrŵp 4. Mae hwn yn darged heriol ac
mae angen ei ystyried ar draws pob agwedd ar ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn
Addysg.

5.5

Mae ein sefyllfa bresennol yn seiliedig ar leoedd gwirioneddol yn y dosbarthiadau
derbyn yn 2020, ac mae'n cynnwys amcangyfrifon parhaus ar gyfer lleoedd sydd ar
gael ac sy'n cael eu creu drwy ein rhaglen datblygu cyfalaf gyfredol. Yn 2020, roedd
421 o leoedd Cymraeg ar gael a fydd yn cynyddu i 466 o leoedd ar gael ym
mlwyddyn 1 erbyn 2031 drwy ein rhaglen gyfalaf ehangu gyfredol. Fodd bynnag, gwir
nifer y garfan blwyddyn 1 gyfredol yw 366 o leoedd Cymraeg, sy'n is na'r rhai sydd ar
gael. Yn seiliedig ar amcangyfrifon cyfredol ar gyfer cyfradd genedigaethau a
cheisiadau, y nifer ym mlwyddyn 1 yn 2031 a ragwelir fydd 411. Mae'n amlwg bod
angen datblygu lleiafswm o 54 o leoedd blwyddyn 1 ychwanegol sy'n debygol o greu
angen am ysgol gynradd newydd ac ehangu'r ddarpariaeth bresennol i gyflawni'r
targed o sicrhau 26% (520) o blant mewn addysg gyfrwng Gymraeg ym mlwyddyn 1
erbyn 2032. Yn flaenorol, rydym wedi seilio ein datblygiad ar yr Arolwg Galw gan
Rieni a ddangosodd alw o oddeutu 18%, ond rydym yn symud tuag at osod targed
mwy estynedig o 26% erbyn 2032 i lywio datblygiadau yn y dyfodol.

5.6

Mae'r dadansoddiad o'r lleoedd yn y Fwrdeistref Sirol yn dangos bod yna feysydd
penodol sydd angen eu datblygu. Rhagwelir y bydd symud Ysgol Cwm Gwyddon i
Gwmcarn yn gwasanaethu eu dalgylch yn fwy effeithiol o'r lleoliad mwy canolog yn y
cwm. Dylai'r lleoliad wella cyfraddau pontio er y bydd o bosibl angen datblygu
darpariaethau Ti a Fi a Cylch yng ngogledd a de'r cwm i wasanaethu ehangu posibl
yr ysgol. Mae'r safle hefyd yn ddigon mawr i gefnogi datblygu darpariaeth uwchradd
yn y dyfodol os bydd angen. Mae cyfyngiad ar gyfer lleoedd yn ardal basn Caerffili
wedi'i oresgyn i ddechrau drwy ehangu Ysgol y Castell ac Ysgol Gymraeg Caerffili,
ond mae angen datblygu ysgol gynradd Gymraeg yn ardal Bedwas Machen o hyd, yn
unol â rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif. Byddai dadansoddiad o'n stoc tai
ysgolion yn dangos yr angen i ddatblygu Ysgol Gymraeg Trelyn ac Ysgol y Lawnt er
mwyn symud tuag at Ysgolion yr 21ain Ganrif yn yr ardaloedd ochr yn ochr â
darpariaeth gofal plant. Gyda'r holl ddatblygiadau ehangu neu gyfalaf, byddwn yn
ystyried sut y gallwn hefyd ddatblygu gofal plant ar y safle ar gyfer plant 2-11 oed i
wella pontio a chefnogi ein teuluoedd sydd angen y ddarpariaeth.

5.7

Mae'r camau o fewn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg hwn yn cyd-fynd â'n
nodau strategol yn Strategaeth Iaith Gymraeg 5 mlynedd Caerffili:
1. Cynyddu nifer y teuluoedd lle mae'r Gymraeg yn cael ei siarad â phlant
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Cynyddu defnydd o'r Gymraeg ymhlith plant a phobl ifanc, codi eu
hymwybyddiaeth o werth y Gymraeg, a sicrhau gwell mynediad at
weithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg.
3. Cefnogi grwpiau cymunedol a'u helpu i gynyddu defnydd o'r Gymraeg yn eu
hardaloedd
4. Hyrwyddo a gwella argaeledd gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn y Fwrdeistref
Sirol
2.

5.8

Mae saith maes canlyniad, ac mae gan bob un ofynion penodol o dan y rheoliadau a
chanllawiau dilynol drwy'r wybodaeth fanwl ym mhob adran a'r targedau lefel uchel
10 mlynedd.
Canlyniad 1: Mwy o blant meithrin / plant 3 oed yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y
Gymraeg
Canlyniad 2: Mwy o blant dosbarth derbyn / plant 5 oed yn derbyn eu haddysg trwy
gyfrwng y Gymraeg
Canlyniad 3: Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau iaith Gymraeg wrth
drosglwyddo o un cyfnod o'u haddysg statudol i un arall
Canlyniad 4: Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer eu cymwysterau asesedig yn
Gymraeg (fel pwnc) a phynciau trwy gyfrwng y Gymraeg
Canlyniad 5: Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn gwahanol
gyd-destunau yn yr ysgol
Canlyniad 6: Cynnydd yn narpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer dysgwyr ag
anghenion dysgu ychwanegol (yn unol â'r dyletswyddau a bennir gan y Ddeddf ADY)
Canlyniad 7: Cynyddu nifer y staff addysgu i allu addysgu Cymraeg (fel pwnc) ac
addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

5.9

Casgliad
Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032 wedi diweddaru
gwybodaeth ynghylch y sefyllfa bresennol ym mhob maes canlyniad ac wedi nodi
camau lefel uchel er mwyn cwrdd â'r isafswm o 26% o garfan blwyddyn 1 sy'n cael ei
addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2032.
Mae'r cyfnod ymgynghori wedi agor ac yn cael ei gylchredeg i'r holl ymgyngoreion
gofynnol yn ogystal â bod ar gael i'r cyhoedd drwy wefan y Cyngor.

6.

TYBIAETHAU

6.1

Does dim tybiaethau pendodol.

7.

CRYNODEB O’R ASESIAD EFFAITH INTEGREDIG
Mae'r Asesiad Effaith Integredig wedi'i gwblhau (Atodiad 3). Mae Cynllun Strategol
Cymraeg mewn Addysg yn ysgogi'r galw am ddarpariaeth Gymraeg ac Addysg
Gymraeg i alluogi ymgysylltiad cadarnhaol ar draws pob cymuned â'r Gymraeg. Mae
effeithiau cadarnhaol sylweddol i'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg gan
gynnwys hyrwyddo a chefnogi datblygiad yr iaith Gymraeg ar draws cymunedau trwy
ysgolion cyfrwng Cymru ac Addysg Bellach yn ogystal â chefnogaeth gymunedol
ehangach i rieni ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg. Mae cysylltiadau sylweddol â'r
cydraddoldebau, Ysgolion yr 21ain Ganrif a strategaethau Iaith Gymraeg CCBC yn
ogystal â strategaeth Llywodraethau Cymru ar gyfer 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg
erbyn 2050. Mae Cynllun Strategol Cymru mewn Addysg 2022-2032 wedi diweddaru
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gwybodaeth ynghylch y sefyllfa bresennol ym mhob canlyniad. ardal ac mae wedi
nodi camau lefel uchel er mwyn cwrdd â'r isafswm o 26% o garfan blwyddyn 1 a
addysgir trwy gyfrwng targed Cymru erbyn 2032. Mae'r cyfnod ymgynghori wedi agor
ac yn cael ei gylchredeg i'r holl ymgyngoreion gofynnol yn ogystal â bod ar gael i'r
cyhoeddus trwy wefan ein cyngor.
8.

GOBLYGIADAU ARIANNOL

8.1

Does dim goblygiadau ariannol i'r adroddiad hwn gan fod unrhyw adnoddau sydd eu
hangen wedi'u hymgorffori yn yr adnoddau a'r cynlluniau presennol neu cynigion yn y
dyfodol.

9.

GOBLYGIADAU PERSONÉL

9.1

Does dim goblygiadau personél i'r adroddiad hwn.

10.

YMGYNGHORIADAU

10.1

Mae'r holl safbwyntiau yn yr ymgynghoriad wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn.

11.

PŴER STATUDOL

11.1

Â Rheoliadau Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 a Rheoliadau
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020.

Awdur:

Sarah Mutch, Rheolwr Blynyddoedd Cynnar a Phartneriaethau,
mutchs@caerffili.gov.uk

Ymgynghoreion:
Christina Harrhy, Prif Weithredwr
Dave Street, Prif Weithredwr dros dro
Richard Edmunds, Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau
Corfforaethol
‘
Y Cynghorydd Ross Whiting, Aelod Cabinet dros Ddysgu a Hamdden
Y Cynghorydd Teresa Parry, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Addysg
Y Cynghorydd Carol Andrews, Is-gadeirydd y Pwyllgor Craffu Addysg
Steve Harris, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Swyddog Adran 151
Keri Cole, Prif Swyddog Addysg
Sue Richards, Pennaeth Addysg, Cynllunio a Strategaeth
Sarah Ellis, Arweinydd Cynhwysiant ac ADY
Paul Warren, Arweinydd Strategol ar gyfer Gwella Ysgolion
Jane Southcombe, Rheolwr Gwasanaethau Ariannol
Lynne Donovan, Pennaeth Gwasanaethau i Bobl
Anwen Cullinane, Uwch Swyddog Polisi (Cydraddoldeb, y Gymraeg ac
Ymgynghori)
Rob Tranter, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro
Ros Roberts, Swyddog Gwella Busnes
Fforwm Addysg Cymru
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Atodiadau:
Atodiad 1
Atodiad 2
Atodiad 3

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032 – Cynllun gweithredu
Asesiad Effaith Integredig
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Atodiad 1

Cynllun Strategol Cymraeg
mewn Addysg
Caerffili
2022-2032

Cynllunio ar gyfer dyfodol Addysg
Cyfrwng Cymraeg ym Mwrdeistref
Sirol Caerffili

Tudalen 1 o 31
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Tudalen gynnwys
Cynnwys

Rhif tudalen

Y weledigaeth ar gyfer y Gymraeg
Cyflwyniad a dyheadau
Canlyniad 1: Mwy o blant meithrin /
plant 3 oed yn derbyn eu haddysg trwy
gyfrwng y Gymraeg
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Beth oedd effaith coronafeirws?
Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn
ni'n cyrraedd yno?
Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol
i wella nifer y plant sy'n mynd i
ddosbarth meithrin cyfrwng Cymraeg?
Canlyniad 2: Mwy o blant dosbarth
derbyn / plant 5 oed yn derbyn eu
haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Beth oedd effaith coronafeirws?
Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn
ni'n cyrraedd yno?
Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol
i gynyddu nifer y plant sy'n mynd i
addysg cyfrwng Cymraeg yn 5 oed?
Canlyniad 3: Mwy o blant yn parhau i
wella eu sgiliau iaith Gymraeg wrth
drosglwyddo o un cyfnod o'u haddysg
statudol i un arall
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Beth oedd effaith coronafeirws?
Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn
ni'n cyrraedd yno?
Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol
i alluogi i blant wella eu sgiliau
Cymraeg?
Canlyniad 4: Mwy o ddysgwyr yn
astudio ar gyfer eu cymwysterau
asesedig yn Gymraeg (fel pwnc) a
phynciau trwy gyfrwng y Gymraeg
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Beth oedd effaith coronafeirws?

4
4
8
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8
12
12
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14

14
16
16
16

17

17
19
19
19

20

20
23
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Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn
ni'n cyrraedd yno?
Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol
i gynyddu nifer y dysgwyr sy'n astudio
cymwysterau yn y Gymraeg a thrwy
gyfrwng y Gymraeg?
Canlyniad 5: Mwy o gyfleoedd i
ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn
gwahanol gyd-destunau yn yr ysgol
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Beth oedd effaith coronafeirws?
Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn
ni'n cyrraedd yno?
Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol
i gynyddu'r cyfleoedd i ddysgwyr
ddefnyddio'r Gymraeg mewn gwahanol
gyd-destunau?
Canlyniad 6: Cynnydd yn narpariaeth
addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer
dysgwyr ag anghenion dysgu
ychwanegol (yn unol â'r dyletswyddau a
bennir gan y Ddeddf ADY)
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Beth oedd effaith coronafeirws?
Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn
ni'n cyrraedd yno?
Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol
i wella darpariaeth addysg cyfrwng
Cymraeg ar gyfer dysgwyr ag
anghenion dysgu ychwanegol?
Canlyniad 7: Cynyddu nifer y staff
addysgu i allu addysgu Cymraeg (fel
pwnc) ac addysgu trwy gyfrwng y
Gymraeg
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Beth oedd effaith coronafeirws?
Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn
ni'n cyrraedd yno?
Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol
i gynyddu nifer y staff addysgu sy'n
gallu addysgu’r Gymraeg a thrwy
gyfrwng y Gymraeg?
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Y Weledigaeth ar gyfer y Gymraeg
Y flwyddyn 2050: Mae'r Gymraeg yn ffynnu, mae nifer y siaradwyr wedi cynyddu i
filiwn a chaiff ei defnyddio ym mhob agwedd ar fywyd. Ymhlith y rheini nad ydynt
yn ei siarad mae yna ewyllys da tuag ati ac ymdeimlad o berchnogaeth ohoni. Mae
yna werthfawrogiad hefyd o'i chyfraniad i ddiwylliant, cymdeithas ac economi
Cymru. Ein gweledigaeth ym mhob rhan o’r wlad yw creu amodau ffafriol sy’n
cefnogi’r broses o gaffael yr iaith a’r arfer o ddefnyddio sgiliau Cymraeg. Rydym
am weld cynnydd yn yr arfer o drosglwyddo’r iaith o fewn y teulu, yr arfer o
gyflwyno’r Gymraeg yn gynnar i bob plentyn, system addysg sy’n rhoi sgiliau
Cymraeg i bawb
Cymraeg 2050 - Miliwn o siaradwyr Cymraeg (Llywodraeth Cymru, 2017)

Ein gweledigaeth ar gyfer addysg yn ein strategaeth
Uchelgeisiau a Rennir ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili
yw:
Codi safonau a sicrhau bod ein dysgwyr yn iach, yn hyderus, yn falch ac
yn uchelgeisiol ac yn gallu elwa o gyfleoedd dysgu, lleoliadau a phrofiadau
o ansawdd uchel.

Cyflwyniad a dyheadau
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dangos ei ymrwymiad i ddatblygu
darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg gynhwysol o ansawdd uchel ar gyfer plant a
phobl ifanc dros nifer o flynyddoedd. Gwelir yr ymrwymiad parhaus i ddatblygiad
addysg cyfrwng Cymraeg trwy ein rhaglen Band B Ysgolion yr 21 ain Ganrif yn ogystal
â'n rhaglenni cyfalaf cyfrwng Cymraeg a Gofal Plant i ddarparu seilwaith o ansawdd i
blant, pobl ifanc a'u teuluoedd.
Gwneir y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg hwn o dan Adran 84 o Ddeddf
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac mae'n cydymffurfio â
Rheoliadau Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 a Rheoliadau
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020.
Wrth osod targedau, rhoddwyd sylw dyledus i'r canllawiau statudol a gyhoeddwyd
gan Weinidogion Cymru.
Mae'r cynllun hwn yn amlinellu sut yr ydym yn bwriadu gweithio gyda Llywodraeth
Cymru ac ystod eang o randdeiliaid i weithio tuag at gyflawni uchelgais 2050 o filiwn
o siaradwyr Cymraeg yn ogystal â Rhaglen Lywodraethu 2021-2026. Bydd yr arian
yn cefnogi ein dyheadau ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer
diwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus waeth beth fo'ch cyd-destun
cymdeithasol-ddemograffig. Mae'r cynllun hwn wedi'i gysylltu'n gynhenid â chyflawni
ein targedau integredig, gan ddefnyddio'r egwyddorion datblygu cynaliadwy, ledled
Bwrdeistref Sirol Caerffili gan gynnwys cynllun Asesu Digonolrwydd Gofal Plant
2022-2027, Strategaeth y Gymraeg 2022-2027 a Chynllun Corfforaethol Caerffili
2018-2023, yn enwedig Amcan 1 – Gwella Cyfleoedd Addysg i Bawb a Chynllun
Tudalen 4 o 31
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Cydraddoldeb Strategol 2020-2024, Amcan 5 – Y Gymraeg. Mae'r cynllun yn dangos
pwysigrwydd gwella safonau a galluogi pontio cadarnhaol trwy gydol addysg i
addysg, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth cadarnhaol, ynghyd â chysylltiadau cryf
â Chaerffili Mwy Cyfartal, Caerffili Mwy Ffyniannus/A More Equal Caerphilly, A More
Prosperous Caerphilly yn ogystal â Chaerffili o Ddiwylliant Bywiog a'r Gymraeg yn
Ffynnu.
Bydd y cynllun hefyd yn adlewyrchu ein Strategaeth Drawsnewid #Tîm Caerffili,
Gwell Gyda’n Gilydd / #Team Caerphilly, Better Together, “I greu gallu a
rhagwelediad i ddatblygu atebion i rai o heriau mwyaf y Fwrdeistref Sirol, gan sicrhau
bod y Cyngor yn deall ac yn ymateb i anghenion a blaenoriaethau newidiol ein
cymunedau”.
Ymglymiad – mae yna lawer o randdeiliaid sy'n hanfodol i gyflawni ein targedau
cyffredinol o 26% o leoedd addysg cyfrwng Cymraeg ym mlwyddyn 1 erbyn 2031.
Mae Fforwm Addysg Cymru (WEF) yn cynnwys aelodau amrywiol o bob rhan o
dimau Addysg, Polisi, Uwch Arweinwyr sy'n cynrychioli Ysgolion, Cynghorwyr,
Rhwydwaith Rhieni, Menter Iaith Caerffili, Mudiad Meithrin, Rhieni dros Addysg
Gymraeg (RhAG), Cymraeg i Blant, Urdd Gobaith Cymru, Coleg y Cymoedd,
Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru, a Llywodraeth Cymru. Mae'r hen
ddywediad, ‘mae'n cymryd pentref i fagu plentyn’, yn wir ac mae Fforwm Addysg
Cymru yn datblygu drwy’r amser i gynnwys aelodau newydd sydd â diddordeb mewn
cyflawni ein targedau yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg a chefnogi
ein cynllun cyfathrebu i hyrwyddo'r manteision o ddatblygu cymuned ddwyieithog.
Mae cysylltiadau da rhwng fforwm y Gymraeg a Fforwm Addysg Cymru i sicrhau dull
cydgysylltiedig cyson o wneud gwaith hyrwyddo.
Tymor hir – mae'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg hwn dros gyfnod o
ddeng mlynedd ond hefyd yn rhan o ymrwymiad tymor hir uchelgeisiol yn y
gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol i ddatblygu ein system
Addysg i fod o'r ansawdd uchaf i ddiwallu anghenion blaengar ein dysgwyr. Mae'r
system yn cydnabod pwysigrwydd datblygu amgylcheddau ein hysgolion, gan
ymgorffori blynyddoedd cynnar mewn addysg ynghyd â chyfleoedd y tu allan i
ysgolion i bobl ifanc a theuluoedd wreiddio Cymraeg yn ein cymunedau.
Cydweithrediad – mae yna ystod eang o bartneriaid ymroddedig i gyflawni ein
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg gan gychwyn gyda'n plant, pobl ifanc, a
theuluoedd yn ein cymunedau. Mae yna lawer o dargedau yn ein cynllun a fydd yn
gofyn am wahanol gydweithrediadau esblygol i'w cyflawni. Mae gennym hanes hir o
gydweithrediadau cadarnhaol ar draws y rhanbarth i ddatblygu ein hadnoddau
Anghenion Dysgu Ychwanegol y blynyddoedd cynnar ar gyfer y sector gofal plant,
gan rannu arfer da ac adnoddau ledled ein cymunedau ysgol, yn ogystal â
gweithgaredd hyrwyddo drwy ein grŵp swyddogion polisi'r Gymraeg.
Integreiddio – mae llawer o’r canlyniadau yn croestorri dros wahanol gynlluniau a
strategaethau gyda chanlyniadau a dangosyddion integredig cyffredin. Mae'n
hanfodol cysylltu ar draws yr amrywiol gynlluniau gan gynnwys Strategaeth Iaith
Gymraeg, Asesu Digonolrwydd Gofal Plant, Amcan Llesiant Corfforaethol, a rhaglen
lywodraeth Cymru i sicrhau ein bod yn cyflawni’n effeithiol ar feysydd canlyniadau
integredig.
Atal – mae'r canlyniadau'n ymestyn ar draws yr holl gyd-destunau demograffig ac
amgylchiadau teuluol ac yn hanfodol i atal effeithiau niweidiol ar blant a phobl ifanc.
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Mae'r cynllun yn cynnwys rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn, i'r rhai a
allai ddilyn llwybr academaidd llai traddodiadol a'r rhai a allai fod eisiau dysgu
Cymraeg yn ddiweddarach mewn bywyd. Dros gynlluniau diweddar, rydym wedi
datblygu darpariaethau arbenigol priodol yn Ysgol Cwm Derwen ac Ysgol Gyfun
Cwm Rhymni i sicrhau dull cynhwysol cyfannol ar gyfer pob plentyn drwy gydol eu
haddysg. Bydd y ddarpariaeth arbenigol yn galluogi plant, waeth beth fo'u
hamgylchiadau, eu hanghenion datblygiadol neu feddygol, i gael mynediad at
ddarpariaeth Gymraeg. Bydd ein cynllun cyfathrebu yn hyrwyddo'r ddarpariaeth sydd
gennym ar gael yn y Fwrdeistref Sirol i deuluoedd i gefnogi eu dewisiadau ynghylch
addysg ac annog plant a phobl ifanc i gofleidio'r cyfleoedd a gynigir mewn
cymunedau dwyieithog.
Dangosodd canlyniadau Cyfrifiad 2011 ostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng
Nghymru a rhanbarth y De Ddwyrain ers 2001. Fodd bynnag, mae canran y
siaradwyr Cymraeg yn y Fwrdeistref Sirol wedi parhau yn gyson. Er bod Arolwg
Defnydd y Gymraeg yng Nghymru Comisiynydd y Gymraeg yn dangos bod pobl sy'n
rhugl yn y Gymraeg yn fwy tebygol o siarad Cymraeg yn eu bywyd beunyddiol, a
dwywaith yn fwy tebygol o fynychu digwyddiad cymdeithasol trwy gyfrwng y
Gymraeg, dywed arolwg 2013-15 bod nifer y bobl sy'n dweud eu bod yn gallu siarad
Cymraeg yn ardaloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi gostwng o 46% i 38%. Mae
hyn yn pwysleisio bod y cyfnod pan fydd pobl ifanc yn gadael addysg cyfrwng
Cymraeg yn un hanfodol, o ran sefydlu patrymau defnydd iaith.
Mae Fforwm Addysg Cymraeg Caerffili yn cwrdd o leiaf bob tymor gyda'r prif ddiben
o:





Fonitro'r amcanion a'r cynlluniau gweithredol partner tuag at gyrraedd
targedau Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg
Rhoi diweddariadau mewn perthynas ag amcanion o fewn eu cylch gwaith
sefydliadol
Hyrwyddo cyfleoedd cydweithredol a phartneriaeth wrth iddynt godi i
gynyddu'r ddarpariaeth Gymraeg a'r cyfleoedd cymunedol sydd ar gael yng
Nghaerffili
Rhannu arfer gorau ac arloesedd yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol

Mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd statudol o dan adran 10 o'r Mesur Teithio
Dysgwyr (Cymru) i hyrwyddo mynediad at addysg a hyfforddiant trwy gyfrwng y
Gymraeg. Ar hyn o bryd mae Cyngor Caerffili yn darparu cludiant i'r ysgol berthnasol
(h.y. ysgol dalgylch neu agosaf) o 1.5 milltir i’r cynradd a 2 filltir i’r uwchradd yn
ogystal â chludiant ôl-16 i ysgolion / colegau.
Deellir yn glir bod angen i ni ganolbwyntio ar gynyddu cyfleoedd i blant a'u teuluoedd
yn y blynyddoedd cynnar er mwyn cynyddu nifer y plant sy'n cyrchu darpariaeth
addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd cynyddu nifer y lleoedd gofal plant ac addysg
feithrin gyda dilyniant i ganiatáu pontio 100% trwy addysg cyfrwng Cymraeg yn
cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg sy'n gadael yr ysgol ac yn mynd i gyfleoedd
cyflogaeth, addysg a hyfforddiant. Mae galw mawr ar draws pob rôl yn y gweithlu am
siaradwyr Cymraeg, felly mae'n hanfodol cynyddu nifer y bobl ifanc sy'n gadael yr
ysgol sy'n siarad Cymraeg yn ogystal â chynyddu'r cyfleoedd i ddysgwyr sy'n
oedolion.
Ein targed 10 mlynedd dros oes y cynllun hwn yw cynyddu'r lleoedd ym mlwyddyn 1 i
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rhwng 26% (520) a 30% (600) o blant mewn addysg cyfrwng Cymraeg erbyn
2030/31. Mae dogfen ganllaw Llywodraeth Cymru sy’n amlinellu'r fethodoleg wrth
gyfrifo'r targed yn dangos bod ein canran yn 2019/20 yn 17.9% (rydym yng ngrŵp 3).
Mae'r awdurdodau lleol eraill yng Ngwent yng ngrŵp 4. Mae hwn yn darged heriol ac
mae angen ei ystyried ar draws pob agwedd ar ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn
Addysg.
Mae ein sefyllfa bresennol yn seiliedig ar leoedd gwirioneddol yn y dosbarthiadau
derbyn yn 2020, ac mae'n cynnwys amcangyfrifon parhaus ar gyfer lleoedd sydd ar
gael ac sy'n cael eu creu drwy ein rhaglen datblygu cyfalaf gyfredol. Yn 2020, roedd
421 o leoedd Cymraeg ar gael a fydd yn cynyddu i 466 o leoedd ar gael ym
mlwyddyn 1 erbyn 2031 drwy ein rhaglen gyfalaf ehangu gyfredol. Fodd bynnag,
gwir nifer y garfan blwyddyn 1 gyfredol yw 366 o leoedd Cymraeg, sy'n is na'r rhai
sydd ar gael. Yn seiliedig ar amcangyfrifon cyfredol ar gyfer cyfradd genedigaethau a
cheisiadau, y nifer ym mlwyddyn 1 yn 2031 a ragwelir fydd 411. Mae'n amlwg bod
angen datblygu lleiafswm o 54 o leoedd blwyddyn 1 ychwanegol sy'n debygol o greu
angen am ysgol gynradd newydd ac ehangu'r ddarpariaeth bresennol i gyflawni'r
targed o sicrhau 26% (520) o blant mewn addysg gyfrwng Gymraeg ym mlwyddyn 1
erbyn 2032. Yn flaenorol, rydym wedi seilio ein datblygiad ar yr Arolwg Galw gan
Rieni a ddangosodd alw o oddeutu 18%, ond rydym yn symud tuag at osod targed
mwy estynedig o 26% erbyn 2032 i lywio datblygiadau yn y dyfodol.
Mae'r dadansoddiad o'r lleoedd yn y Fwrdeistref Sirol yn dangos bod yna feysydd
penodol sydd angen eu datblygu. Rhagwelir y bydd symud Ysgol Cwm Gwyddon i
Gwmcarn yn gwasanaethu eu dalgylch yn fwy effeithiol o'r lleoliad mwy canolog yn y
cwm. Dylai'r lleoliad wella cyfraddau pontio er y bydd o bosibl angen datblygu
darpariaethau Ti a Fi a Cylch yng ngogledd a de'r cwm i wasanaethu ehangu posibl
yr ysgol. Mae'r safle hefyd yn ddigon mawr i gefnogi datblygu darpariaeth uwchradd
yn y dyfodol os bydd angen. Mae cyfyngiad ar gyfer lleoedd yn ardal basn Caerffili
wedi'i oresgyn i ddechrau drwy ehangu Ysgol y Castell ac Ysgol Gymraeg Caerffili,
ond mae angen datblygu ysgol gynradd Gymraeg yn ardal Bedwas Machen o hyd,
yn unol â rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif. Byddai dadansoddiad o'n stoc tai
ysgolion yn dangos yr angen i ddatblygu Ysgol Gymraeg Trelyn ac Ysgol y Lawnt er
mwyn symud tuag at Ysgolion yr 21ain Ganrif yn yr ardaloedd ochr yn ochr â
darpariaeth gofal plant. Gyda'r holl ddatblygiadau ehangu neu gyfalaf, byddwn yn
ystyried sut y gallwn hefyd ddatblygu gofal plant ar y safle ar gyfer plant 2-11 oed i
wella pontio a chefnogi ein teuluoedd sydd angen y ddarpariaeth.
Mae'r camau o fewn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg hwn yn cyd-fynd
â'n nodau strategol yn Strategaeth Iaith Gymraeg 5 mlynedd Caerffili:
1. Cynyddu nifer y teuluoedd lle mae'r Gymraeg yn cael ei siarad â phlant
2. Cynyddu defnydd o'r Gymraeg ymhlith plant a phobl ifanc, codi eu
hymwybyddiaeth o werth y Gymraeg, a sicrhau gwell mynediad at
weithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg.
3. Cefnogi grwpiau cymunedol a'u helpu i gynyddu defnydd o'r Gymraeg yn eu
hardaloedd
4. Hyrwyddo a gwella argaeledd gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn y
Fwrdeistref Sirol
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Canlyniad 1: Mwy o blant meithrin / plant 3 oed yn derbyn
eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Dadansoddwyd data Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant o ddiweddariad 2020 i ddeall
ein sefyllfa bresennol.
Mae lleoedd gwarchodwr plant yn amrywio yn ôl oedran plant a nifer cofrestru ac
felly maent wedi'u heithrio o'n cyfrifiad canrannol. Fodd bynnag, mae mwyafrif ein
gwarchodwyr plant yn nodi eu bod yn gategori 1 iaith Saesneg neu Saesneg gyda
rhywfaint o Gymraeg. Mae 5 gwarchodwr plant sy'n nodi eu bod yn cynnig lleoedd
dwyieithog (categori 2 Saesneg / Cymraeg).
Mae darpariaeth gofal plant mewn grŵp yn cynnwys ystod o fathau o ofal plant gan
gynnwys meithrinfeydd dydd, cylch chwarae, gofal cofleidiol, ar ôl ysgol, brecwast a
darpariaeth wyliau. Mae'r holl leoedd wedi'u cyfrif ar sail eu niferoedd cofrestredig a
dim ond unwaith y cawsant eu cyfrif. Mae'r data'n dangos yn y ciplun data 2019/20
cyn-COVID-19, roedd 4361 o leoedd gofal plant cofrestredig, ac roedd 994 (22.8%)
yn gategori 3 Cymraeg, a 128 (2.9%) yn gategori 2 Saesneg/Cymraeg yn seiliedig ar
ddata Asesu Digonolrwydd Gofal Plant Caerffili 2020. Mae hon yn sefyllfa
gadarnhaol ond mae angen cynnydd mewn lleoedd cofrestredig erbyn 2032 o hyd.
Mae dadansoddiad o'r data yn dangos meysydd lle mae angen ystyried darpariaeth
ar gyfer datblygu a pha fath o ddarpariaeth y gallai fod ei hangen. Mae llawer o'r
datblygiad cyfredol wedi bod ar safleoedd ysgolion neu’n agos atynt i wella'r pontio.
Mae'r graff isod yn dangos nifer y gwasanaethau a lleoedd gofal plant a chwarae yn ôl prif
iaith waith y gwasanaeth (Data Arolygiaeth Gofal Cymru 2019-20)
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Mae gofal plant yn parhau i gefnogi mwy o blant i fynd i ysgol gynradd Gymraeg yn
ogystal â chynnig y gwasanaethau cofleidiol i deuluoedd sy'n gweithio.
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Mae'r garfan feithrin yn bennaf yn yr Ysgol Gynradd yn nhymor Medi ac wedi'i
hategu gan 14 o leoliadau heb eu cynnal dan gontract sydd wedi'u cofrestru i
ddarparu Addysg Blynyddoedd Cynnar yn nhymor y Gwanwyn a'r Haf bob blwyddyn.
O'r 14 lleoliad dan gontract, mae 7 yn gategori 3 Cymraeg ac 1 yn gategori 2 iaith
Gymraeg a Saesneg. Yn seiliedig ar ein cyfrifiadau capasiti cyfredol, mae 421 o
leoedd meithrin ar gael yn Ysgolion Cynradd Categori 3 Cymraeg a fydd yn cynyddu
i 466 o leoedd meithrin erbyn 2032 gyda'n rhaglen buddsoddi cyfalaf gyfredol. Fodd
bynnag, y niferoedd cyfredol yn nosbarthiadau meithrin Cymraeg ym mis Medi 2020
oedd 344 sy'n is na'r capasiti a allai fod ar gael, er weithiau nid yw'r galw am leoedd
yn y mannau y mae capasiti dros ben. Rydym yn deall yr angen i gynyddu nifer y
plant sy'n cael mynediad at flynyddoedd cynnar Cymraeg yn narpariaethau Ti a Fi a
Cylchoedd a phontio da i'r ysgol gynradd er mwyn cynyddu nifer y plant yn
narpariaeth Meithrinfa Gymraeg.
Mae ymrwymiad hir i weithio mewn partneriaeth ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i
ddatblygu darpariaeth blynyddoedd cynnar. Mae'r Rhaglen Drawsnewid
Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar yn beilot i ddwyn gwasanaethau ynghyd ar gyfer
teuluoedd sy'n dileu cymhlethdod ffrydiau cyllido ac yn galluogi mynediad at y
gefnogaeth gywir ar yr adeg iawn gan y person iawn. Bydd Cynllun Strategol
Cymraeg mewn Addysg yn cysylltu'n agos â'r Strategaeth Bydwreigiaeth a
Blynyddoedd Cynnar sy'n cael ei datblygu ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili yn
ogystal â'r cynllun Rhaglen Drawsnewid Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar
rhanbarthol, sy'n rhan o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent, Cychwyn Gorau
mewn Bywyd. Bydd datblygu perthynas waith agosach â bydwreigiaeth yn gwella
gwybodaeth hygyrch i deuluoedd o'r cychwyn cyntaf.
Mae ein Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn parhau i fod wrth galon y
blynyddoedd cynnar gan ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth i deuluoedd. Mae hyn
wedi ennill mwy o bwysigrwydd wrth inni symud i fodel hwb blynyddoedd cynnar
(ymyrraeth gynnar gyn-geni i 7 oed). Mae gwefan y blynyddoedd cynnar yn cael ei
datblygu ar hyn o bryd i ddiweddaru'r holl wybodaeth a'i gwneud hi'n haws i
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deuluoedd a gweithwyr proffesiynol ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt.
Bydd ein hymrwymiad i ddatblygu darpariaeth Gymraeg hygyrch yn dangos trwy ein
gwefan blynyddoedd cynnar wedi'i diweddaru, a fydd yn gwneud gwybodaeth yn
hawdd, yn ddeniadol, yn gymdeithasol ac yn brydlon ac yn sicrhau bod gwybodaeth
Gymraeg ar gael yn hawdd heb yr angen i chwilio amdani yn benodol. Mae'r wefan
yn rhan amlwg yn ein cynllun cyfathrebu a bydd ganddi'r dolenni i wahanol adnoddau
Llywodraeth Cymru, gan gynnwys https://llyw.cymru/cymraeg-i-blant,
www.youtube.com/cymraeg yn ogystal â sianeli cyfryngau cymdeithasol ehangach,
yn enwedig Facebook, sydd yn sianel gyfryngau sefydledig ar gyfer ein teuluoedd.

Mae angen gwybodaeth hygyrch ar rieni er mwyn gallu ymgeisio am leoedd meithrin.
Mae'r llyfryn 'Cychwyn Ysgol' a'n tudalennau gwe derbyn i ysgolion yn cael eu
diweddaru i alluogi teuluoedd i wneud dewisiadau gwybodus waeth beth fo'u cefndir
ieithyddol. Mae llyfryn Bod yn Ddwyieithog Becoming Bilingual yn cael ei gynnal ar
dudalennau gwe berthnasol i ddangos buddion dwyieithrwydd. Fodd bynnag, mae
ymchwil wedi dangos bod straeon profiad byw cymdeithasol yn dylanwadu mwy ar
deuluoedd ac felly dyma lle mae angen i ni ddatblygu ein gwybodaeth wrth symud
ymlaen. Defnyddir y straeon yn ein cynllun cyfathrebu a fydd yn cysylltu'r holl
adnoddau gyda'i gilydd ac yn eu targedu'n briodol i'n cynulleidfaoedd targed. Mae
arolygon blaenorol o alw gan rieni wedi dangos awydd am addysg Cymraeg ledled y
Fwrdeistref Sirol; byddwn yn adeiladu ar hyn yn ein cynllun cyfathrebu i sicrhau bod
gwybodaeth hygyrch ar gael i rieni cyn gynted â phosibl.
Mae ein tîm derbyniadau wedi symud i geisiadau ar-lein ac yn diweddaru'r
wybodaeth a ddarperir i rieni a gofalwyr ar-lein. Mae angen gosod gwybodaeth yn
strategol drwy'r system ymgeisio ar-lein i sicrhau bod teuluoedd yn gallu gwneud
penderfyniadau gwybodus am iaith y ddarpariaeth y maent ei eisiau neu'n eu
galluogi i gysylltu â'r tîm yn uniongyrchol i gael gwybodaeth a chefnogaeth.
Mae llawer o deuluoedd yn dysgu am fuddion dwyieithrwydd trwy brofiadau. Mae
Cymraeg i blant yn brosiect gan Mudiad Meithrin sy'n cefnogi darpar rieni a rhieni
newydd wrth ddewis gofal ac addysg plant cyfrwng Cymraeg. Sefydlwyd prosiect
Llywodraeth Cymru yn 2016 ac fe’i rhagflaenwyd â phrosiect Twf a oedd yn rhedeg
rhwng 2002-2016 a oedd yn canolbwyntio ar bwysigrwydd trosglwyddo iaith yn
gynnar yn y cartref. Mae swyddog Cymraeg i Blant yn cynnal y sesiynau wythnosol
canlynol i Rieni a Babanod ym mhob ardal: Grŵp rhigymau ac arwyddo Cymraeg,
grŵp tylino babanod ac ioga, Paned a Sgwrs Cymraeg (grŵp ar-lein), sesiynau Ti a
Fi yn egluro'n fanwl y siwrnai ddwyieithog (grŵp ar-lein). Hysbysebir y grwpiau fel
rhai sy'n agored i bawb; nid oes angen i rieni allu siarad Cymraeg. Bydd y swyddog
yn cyflwyno rhigymau ac ymadroddion Cymraeg syml yn wythnosol i'w helpu i gaffael
gwybodaeth sylfaenol yn ogystal â'u helpu i godi eu hyder wrth ddefnyddio'r
Gymraeg gartref.
Wrth inni symud allan o gyfyngiadau coronafeirws, bydd grwpiau cymunedol yn
ailddechrau, a byddwn yn gweithio gyda swyddogion Cymraeg i Blant a Mudiad
Meithrin i ddatblygu Ti a Fi i gynnig cyfleoedd iaith Gymraeg cynnar i blant ifanc iawn
a theuluoedd.
Mae swyddogion Mudiad Meithrin yn parhau i weithio gyda'r tîm blynyddoedd cynnar
i ddatblygu ac ehangu Cylchoedd Meithrin ar draws y Fwrdeistref Sirol yn enwedig
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trwy eu rhaglen Sefydlu a Llwyddo. Byddwn yn parhau i annog pob Cylch newydd a’r
rhai sy'n bodoli'n barod i dendro i gyflawni ar ein contractau blynyddoedd cynnar gan
gynnwys Dechrau'n Deg, Addysg Blynyddoedd Cynnar, Lleoedd â Chymorth a
Chefnogaeth yn ogystal â'r Cynnig Gofal Plant. Bydd hyn yn sicrhau bod gennym
ddarpariaeth Cymraeg i deuluoedd ledled y Fwrdeistref Sirol ac yn gweithio tuag at
ein targed gofynnol o 26%.
Mae Dechrau'n Deg yn cynnig rhaglen ymyrraeth gynnar ar gyfer plant 0-3 oed sy'n
byw mewn cymunedau difreintiedig. Yn y rhaglen mae lleoedd gofal plant rhanamser wedi'u hariannu ar gyfer plant 2-3 oed cyn iddynt ddechrau'r ysgol. Mae'r
gofal plant yn cefnogi datblygiad plant ac yn adnabod oedi mewn datblygiad yn
gynnar. Mae'n heriol cyfrifo canran tymor go iawn o leoedd Dechrau'n Deg yn
Gymraeg neu Saesneg gan fod llawer o'n lleoliadau dan gontract yn lleoliadau nad
ydynt yn cael eu cynnal ac mae’r rhai sy'n cael eu cynnal yn darparu ystod o leoedd
ac felly nid yw defnyddio eu niferoedd cofrestru yn ddigonol. Ar sail data cynllunio
ariannol 2020/21 ar sail tueddiadau defnydd, roedd 549 o leoedd gofal plant
Dechrau'n Deg y flwyddyn ar draws ein lleoliadau ac roedd 10782 (14.94%) ohonynt
yng nghategorïau 3 Cymraeg a lleoliadau gofal plant Saesneg/Cymraeg categori 2
25 (4.55%) sy'n cyfateb i 19.49% ar gyfer y ddau gategori. Mae yna hefyd leoedd
gofal plant eraill a ariennir gan gynnwys cynllun Lleoedd â Chymorth a Lleoedd a
Gefnogir gan Deuluoedd yn Gyntaf nad ydynt wedi'u cynnwys yn y rhif hwn. Mae'r
ganran ar gyfer lleoedd gofal plant Dechrau'n Deg yn is na'r ganran darged ac felly
mae angen ei hystyried yn y datblygu a chynllunio o leoedd dros oes y cynllun hwn.
Mae Menter Iaith Caerffili yn berchen ar ac yn rheoli nifer o Glybiau Meithrin, Clybiau
Carco, Clybiau Gwyliau Cymraeg categori 3 a nifer fach o Glybiau Brecwast. Maent
wedi'u lleoli yn yr Ysgol Gynradd leol neu'n gyfagos iddi er mwyn galluogi pontio
cadarnhaol rhwng darpariaethau. Mae llawer o'n darpariaethau gofal plant
cofrestredig Menter Iaith Caerffili hefyd yn cyflawni rhai o'r contractau gyda Chyngor
Caerffili gan ganiatáu hyblygrwydd i rieni yn eu darpariaeth i ddiwallu eu hanghenion.
Mae llawer o'n lleoliadau Menter Iaith a chylchoedd meithrin yn darparu lleoedd y
Cynnig Gofal Plant sy'n cyfateb ym mis Gorffennaf 2021 i 248 o blant mewn
darpariaeth Gymraeg allan o gyfanswm o 978 o blant, sef 25.36%.
Er ein bod wedi ymrwymo i gynyddu a datblygu darpariaeth gofal plant Cymraeg,
rydym hefyd yn cydnabod bod darparwyr gofal plant yn frwd dros gynnig mwy o
gyfleoedd Cymraeg yn eu lleoliad, sy'n cyd-fynd â'n hymrwymiad i'r continwwm
ieithyddol. Rydym wedi contractio’r sefydliad sector gwirfoddol, Menter Iaith, i weithio
gyda lleoliadau i wella'r Gymraeg y maent yn ei chynnig trwy'r cynllun sicrhau
ansawdd Ffordd i Ddwyieithrwydd sy'n cynnwys mynediad at hyfforddiant a sesiynau
galw heibio caffael Cymraeg. Gall y newid mewn categorïau olygu dros amser
symud o leoliadau iaith Saesneg categori 1 i leoliadau Saesneg / Cymraeg categori
2.
Rydym wedi gweld ymrwymiad sylweddol i ddatblygiad darpariaeth Gymraeg yn
ystod y blynyddoedd diwethaf gyda nifer o brosiectau cyfalaf parhaus yn rhaglen
gyfalaf ysgolion yr 21ain ganrif sy'n cynnwys y prif gynllun a'r is-gynlluniau o dan
ddatblygiad yr iaith Gymraeg a datblygiad gofal plant. Bydd y rhaglen gyfalaf gyfredol
yn cael ei chwblhau yn ystod oes y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg hwn,
ac mae eu cyfraniad at ehangu lleoedd eisoes wedi'i ystyried yn yr amcanestyniad o
leoedd erbyn 2032. Fodd bynnag, mae angen rhagor o ddatblygu o hyd i gwrdd â'n
targed o 26% (520 o leoedd).
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Prosiect cyfalaf

Amlinelliad byr o'r gwaith

Ysgol Cwm Derwen

Mwy o ystafelloedd dosbarth
ac adnewyddu gofal plant
Uned feithrin a derbyn fwy
Adeilad Meithrin newydd,
mwy o ystafelloedd dosbarth
a mwy o le gofal plant
Mwy o ystafelloedd dosbarth
Adeilad gofal plant newydd
wedi'i adeiladu'n bwrpasol yn
cynyddu gofod dosbarth
Ysgol Gynradd newydd ac
adeilad gofal plant newydd
Ardal Bedwas Tretomos
Machen
Estyniad pwrpasol i Lyfrgell
Pengam

Ysgol Penalltau
Ysgol y Castell

Ysgol Bro Allta
Ysgol Ifor Bach

Ysgol Cwm Gwyddon
Ysgol Gynradd Gymraeg
newydd
Darpariaeth gofal dydd
cyfrwng Cymraeg

Amcangyfrif o'r
dyddiad cwblhau
Awst 2022
Mai 2022
Ionawr 2022

Mehefin 2022
Ionawr 2022

Mai 2023
Erbyn diwedd rhaglen
Band B.
Chwefror 2022

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd statudol o dan adran 10 o'r Mesur Teithio
gan Ddysgwyr (Cymru) i hyrwyddo mynediad at addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng
y Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae Cyngor Caerffili yn darparu cludiant i'r ysgol
berthnasol (h.y. dalgylch neu'r ysgol agosaf) o 1.5 milltir ar gyfer ysgolion cynradd a
2 filltir ar gyfer ysgolion uwchradd yn ogystal â chludiant ôl-16 i ysgolion/colegau.

Beth oedd effaith coronafeirws?
Yn ystod 2020/21 rydym wedi gweld effaith sylweddol y coronafeirws ar flynyddoedd
cynnar a theuluoedd. Yn ystod tymor yr haf 2020, caeodd llawer o Gylchoedd
Meithrin a Chlybiau am gyfnodau o amser. Er i lawer ailagor erbyn Medi 2020, roedd
effaith sylweddol o hyd ar Glybiau Brecwast a Chlybiau Carco tan haf 2021, gyda’r
her o beidio â chymysgu swigod ar safleoedd ysgolion er mwyn olrhain, profi a
diogelu a chydymffurfio â’r mesurau diogelu. Teimlwyd yr effaith ar ddarpariaeth y tu
allan i'r ysgol ar safle ysgol mewn lleoliadau Saesneg a Chymraeg. Er bod grantiau
cynaliadwyedd wedi cael eu defnyddio i helpu'r sector cyfan i oroesi ac adfywio ym
mis Medi 2021, nid ydym eto wedi deall yr effaith lawn ar y galw am leoedd a hyder
rhieni. Bydd angen i ni gadw golwg ar hyn wrth inni symud ymlaen, fel nad ydym yn
colli tir ar leoedd Cymraeg sydd eisoes wedi'u datblygu a'u cofrestru.

Ble rydyn ni eisiau bod erbyn diwedd ein cynllun a sut y byddwn
ni'n cyrraedd yno?
Ein targed yn 2031/32 yw creu 26% o leoedd gofal plant yng nghategori 3
darpariaeth gofal plant Cymraeg.
Bydd angen i ni ehangu ein lleoedd gofal plant cofrestredig Cymraeg, gan gynnwys
lleoedd gofal plant Dechrau'n Deg, gan ganolbwyntio ar unrhyw ehangu pellach ar
ysgolion i alluogi parhad i deuluoedd yn ogystal ag ardaloedd lle nad oes darpariaeth
gofal plant Cymraeg ar hyn o bryd. Bydd ehangu'r ddarpariaeth gofal plant yn gofyn
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am ganolbwyntio ar ddatblygiadau cyfalaf a gyflwynir i Lywodraeth Cymru, yn ogystal
â datblygu'r gweithlu i sicrhau bod digon o staff i gynnal gofal plant Cymraeg o
ansawdd uchel.
Mae cynyddu'r lleoedd sydd ar gael yn un agwedd ond bydd angen i ni hefyd
gynyddu'r nifer sy'n manteisio ar y lleoedd hynny i wneud y ddarpariaeth yn
gynaliadwy ac yn effeithiol. Felly, byddwn yn datblygu strategaeth hyrwyddo sy'n
arloesol ac yn berthnasol i'n cymunedau, gan adeiladu ar yr ymchwil ynghylch
defnyddio iaith effeithiol mewn ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd gan osgoi negeseuon
negyddol anuniongyrchol. Yn ogystal ag ymgyrchoedd hyrwyddo bydd y broses
ymgeisio ar-lein a phresenoldeb ar y we yn sicrhau bod digon o wybodaeth i
gynorthwyo teuluoedd i wneud penderfyniadau gwybodus am iaith addysg eu
plentyn.
Bu cryn dipyn o waith cydweithredol gyda Mentrau Iaith, Yr Urdd, RhAG, Mudiad
Meithrin ac aelodau eraill WEF o'r blaen wrth ddatblygu taflenni a llyfrynnau yn
hyrwyddo buddion dwyieithrwydd, presenoldeb cyfryngau cymdeithasol ac
ymgyrchoedd ynghyd â chymryd rhan weithredol mewn ymgynghoriadau. Mae
swyddogion awdurdodau lleol Grŵp Deddf yn adolygu ac yn diweddaru eu
Strategaethau Iaith Gymraeg 5 mlynedd ac ochr yn ochr â'r datblygiad a'r
hyrwyddiad sylweddol ar gyfer Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032,
mae angen amlwg am swyddog hyrwyddo cyfrwng Cymraeg rhanbarthol. Mae'r
cynnig wedi'i ddatblygu a'i gyflwyno gan Grŵp Deddf i Lywodraeth Cymru i sicrhau
cyllid cychwynnol o 3 blynedd ar gyfer y swydd, i weithio ar draws 5 Cynllun
Strategol Addysg Gymraeg a Strategaethau Iaith Gymraeg 5 awdurdod lleol mewn
dull cydgysylltiedig i hyrwyddo addysg Gymraeg.
Mae'r Rhwydwaith Rhieni wedi bod yn datblygu Hyrwyddwyr Rhieni, sydd fel
gwirfoddolwyr yn ymgymryd â'r hyfforddiant gofynnol i gael eu hachredu. Mae'r
Hyrwyddwyr Rhieni wedi'u cysylltu â'i gilydd, Rhwydwaith Rhieni a'r blynyddoedd
cynnar i sicrhau cysondeb yn y negeseuon a gwybodaeth i deuluoedd ar draws
cymunedau. Yn ddiweddar mae nifer wedi ymgymryd â hyfforddiant Dewch i Drafod
Elklan i'r rhai dan 5 oed i ddod yn Hyrwyddwyr Iaith a dechrau rhannu ac ymgorffori'r
negeseuon lleferydd ac iaith allweddol yn ein cymunedau. Bydd y cysyniad hwn yn
cael ei ehangu i ddatblygu Hyrwyddwyr Cymraeg a all ymgorffori'r negeseuon
allweddol ynghylch buddion dwyieithrwydd ac amlieithrwydd yn ein cymunedau. Mae
hwn yn faes gwaith i'w archwilio a'i ddatblygu ymhellach yn ystod oes y cynllun hwn.
Yn y cyfnod ar ôl adferiad yn dilyn y pandemig, nodwyd bod llawer o grwpiau
blaenorol yn y gymuned wedi stopio ac mae heriau i ailgychwyn grwpiau dan
arweiniad gwirfoddolwyr. Byddwn yn gweithio gyda Mudiad Meithrin, Rhwydwaith
Rhieni, Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent a Gofalu am Gaerffili i gefnogi
rhentu lleoliadau, tra bod y gwirfoddolwyr yn ailgychwyn ac yn ail-gyllido’r grwpiau
cymunedol gan gynnwys Ti A Fi. Byddwn yn gweithio ar draws ffrydiau cyllid grant i
gefnogi adferiad grwpiau cymunedol.

Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol i gynyddu nifer y plant
sy'n mynd i ddosbarth meithrin Cymraeg?


Defnyddio’r dadansoddiad data Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant wrth
weithio gyda phartneriaid i ddatblygu darpariaeth gofal plant Cymraeg
categori 3 a'i adolygu'n flynyddol. Gweithio gyda swyddogion Mudiad Meithrin
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i ddatblygu darpariaeth newydd o dan y cynllun Sefydlu a Symud.


Parhau i weithio ar y cyd ar draws partneriaid i sicrhau’r cyllid buddsoddi
cyfalaf mwyaf posibl, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddarpariaeth Gymraeg
categori 3.



Datblygu cynllun cyfathrebu 10 mlynedd gyda cherrig milltir/tasgau hyrwyddo
blynyddol, a fydd yn cael ei gefnogi gan swydd y swyddog cyhoeddusrwydd
rhanbarthol. Bydd y cynllun yn cynnwys dal profiadau byw i newid y sgwrs
ddiwylliannol â chymunedau, a datblygu hyrwyddwyr rhieni Cymraeg, llyfrau
stori plant o Petra a deunyddiau dysgu, ac wedi'u hamseru i dargedu
meysydd gweithredu'r rhaglen gyfalaf. Mae angen i'r cynllun hyrwyddo edrych
ar sut rydyn ni'n defnyddio gwahanol offer neu wybodaeth ar gyfer targedu
gwahanol grwpiau gan gynnwys mynediad hwyr neu drosglwyddiadau o
gyfrwng Saesneg, plant ag anghenion neu anableddau datblygiadol sy'n dod
i'r amlwg, a genedigaethau newydd.



Gweithio gyda rhieni a gofalyddion i ddeall pa wybodaeth sydd ei hangen
arnynt i lywio eu dewisiadau o ran darpariaeth iaith ar gyfer addysg, gan
gynnwys adnoddau, presenoldeb ar y we, gweithgareddau, ac ati, gan
ymgorffori hyn yn ein cynllun cyfathrebu.



Gweithio gyda Mudiad Meithrin, Cymraeg i Blant, Rhwydwaith Rhieni a
Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent i gefnogi grwpiau cymorth
cymheiriaid yn y gymuned i gael eu datblygu a'u rhedeg gan wirfoddolwyr.



Gweithio gyda'r tîm derbyn i ystyried taith y rhiant wrth wneud cais am leoedd
ysgol, gan sicrhau bod gan rieni wybodaeth am addysg Gymraeg trwy gydol y
broses ar-lein gan gynnwys buddion dwyieithrwydd / amlieithrwydd a pholisi'r
hwyrddyfodiaid.



Cefnogi'r Ffordd i Ddwyieithrwydd ar gyfer lleoliadau gofal plant Saesneg i
symud ymlaen trwy'r continwwm tuag at ddarpariaeth gofal plant Cymraeg
categori 3.



Bydd y camau uchod yn cysylltu â thargedau strategaeth 5 mlynedd yr iaith
Gymraeg.

Canlyniad 2: Mwy o blant dosbarth derbyn / plant 5 oed yn
derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Wrth gyfrifo'r data ar gyfer ein sefyllfa bresennol rydym wedi defnyddio'r lleoedd go
iawn yn y dosbarth derbyn yn 2020 ac wedi cynnwys amcangyfrifon parhaus ar gyfer
lleoedd sydd ar gael ac sy'n cael eu creu trwy ein rhaglen datblygu cyfalaf gyfredol.
Yn 2020 roedd 421 o leoedd Cymraeg ar gael a fydd yn cynyddu i 466 o leoedd ar
gael ym mlwyddyn 1 erbyn 2031. Fodd bynnag, gwir nifer y garfan blwyddyn 1
gyfredol yw 366 o leoedd Cymraeg, sy'n is na'r rhai sydd ar gael ac yn seiliedig ar
Tudalen 14 o 31

Page 138

amcangyfrifon cyfredol ar gyfer cyfradd genedigaethau a cheisiadau rhagwelir y
bydd y nifer ym mlwyddyn 1 yn 2031 yn 411.
Mae'r data'n dangos yr angen i hyrwyddo lleoedd Cymraeg categori 3 sydd ar gael, y
gallai fod angen eu targedu'n benodol at ardaloedd lle mae'r lleoedd ar gael gan nad
ydyn nhw'n unffurf ar draws y Fwrdeistref Sirol. Bydd y gwaith hwn yn cael ei
ymgorffori yn ein cynllun cyfathrebu gyda cherrig milltir hyrwyddo penodol wedi'u
targedu.
Mae'r data hefyd yn dangos, os ydym am gyrraedd ein targed o 26% o blant o leiaf
mewn addysg Gymraeg, bydd angen 520 o leoedd ym mlwyddyn 1 sy'n 54 lle
ychwanegol ac sy'n cyfateb i oddeutu 2 ddosbarth fesul grŵp blwyddyn. Gallai hyn
gyfateb i Ysgol Gynradd Gymraeg categori 3 newydd ynghyd ag ehangu'r
ddarpariaeth bresennol. Mae datblygu Ysgol Gynradd Gymraeg newydd yn ardal
Bedwas Tretomos Machen yn ystod rhaglen ysgolion yr 21ain ganrif Band B yn
hanfodol er mwyn symud tuag at gyrraedd ein targed isaf o 26% ochr yn ochr ag
ehangu lleoedd yn ein hysgolion presennol. Byddwn yn gweithio ar y cyd ar draws
rhanddeiliaid ac yn ceisio sicrhau'r cyllid mwyaf posibl sydd ar gael gan Lywodraeth
Cymru i ddatblygu'r lleoedd Cymraeg sydd eu hangen.
Ar hyn o bryd mae ein hysgolion cynradd yn derbyn plant i'r Cyfnod Sylfaen sy'n
cefnogi eu caffaeliad Cymraeg trwy dechnegau trochi yn yr ystafell ddosbarth. Mae
plant a phobl ifanc yn gallu trosglwyddo i'r Gymraeg ar unrhyw adeg yn eu haddysg,
er mai ychydig sy'n gwneud hynny, er bod gan ein Hysgol Uwchradd yr offer i
gefnogi'r pontio. Fodd bynnag, wrth i hyrwyddiad gynyddu dros oes y cynllun hwn ac
wrth i agweddau cadarnhaol geisio addysg Gymraeg, mae'n debygol y bydd cynnydd
yn y galw am leoedd Cymraeg a'r angen am bolisi ffurfiol i hwyrddyfodiaid ynghyd â
darpariaeth drochi benodol i gefnogi hyn. Mae hwn yn angen datblygu yn ystod pum
mlynedd gyntaf y cynllun hwn.
Ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ar hyn o bryd mae gennym 2 brif gategori o ysgolion,
naill ai ysgol Saesneg Categori 1 neu ysgol Gymraeg Categori 2. Nid oes gennym
unrhyw ysgolion Saesneg / Cymraeg categori 2 sy'n cyflwyno 50% Saesneg a 50%
Cymraeg. Yn ystod yr adolygiad o leoedd ysgol a'r gofyniad i gynyddu nifer y lleoedd
ysgol Gymraeg efallai y bydd angen ystyried trosglwyddo o gategori 1 i gategori 2
ysgol Saesneg / Cymraeg. Fodd bynnag, byddai angen datblygu hyn ymhellach a
chynnal asesiadau effaith integredig i ddeall y goblygiadau i gymunedau.
Bydd angen ffurfioli polisi'r hwyrddyfodiaid i gefnogi pontio plant a phobl ifanc i
addysg Gymraeg. Bydd hefyd angen datblygu darpariaeth benodol i gefnogi caffael a
throchi Cymraeg.
Nifer y dysgwyr yn ôl cyfrwng iaith yr ysgol, ac yn ôl blwyddyn. Ffynhonnell - Cyfrifiad
Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion, StatsCymru
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Beth oedd effaith coronafeirws?
Gadawodd y coronafeirws ei effaith ar ein holl gymunedau. Roedd rhieni a gofalwyr
yn poeni nad oeddent yn gallu cefnogi eu plant i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg ac
felly roeddent yn ystyried symud plant o ysgol Gymraeg i ysgol Saesneg. Roedd ein
Hysgolion Cynradd ac Uwchradd, yr Urdd a Menter Iaith yn estyn allan at deuluoedd
i gynnig cefnogaeth ac adnoddau ar-lein perthnasol iddynt i'w cefnogi i gefnogi eu
plant a lleihau pryder. Helpodd hyn i gynnal y niferoedd yn ysgolion cynradd ac
uwchradd Cymraeg ar ôl dychwelyd ac mae wedi adeiladu mecanweithiau cymorth y
mae angen eu cadw ar gyfer teuluoedd wrth symud ymlaen.

Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn ni'n cyrraedd yno?
Yn ôl y data yn y ffurflenni PLASC a'r amcangyfrifon a ragwelir gan dîm cynllunio
ysgolion yr 21ain ganrif, mae angen datblygu 54 o leoedd ysgol Gymraeg ychwanegol
sy'n cyfateb i 2 ddosbarth neu o leiaf un Ysgol Gynradd Gymraeg newydd ac
ehangu'r ddarpariaeth Ysgol Gynradd bresennol.
Pan fyddwn yn hyrwyddo buddion dwyieithrwydd neu ddatblygiad amlieithrwydd,
rhagwelir y gall plant a phobl ifanc ddewis symud i ddarpariaeth Gymraeg. Bydd
angen i ni sicrhau bod y plant a'r bobl ifanc sy'n dewis pontio i'r Gymraeg yn cael eu
cefnogi i wneud hynny trwy'r polisi hwyrddyfodiaid a'r ddarpariaeth sy'n benodol i
gefnogi caffael y Gymraeg.
Mae angen i ni sicrhau bod digon o leoedd i blant a phobl ifanc sy'n mynd i addysg
Gymraeg barhau trwy gydol eu hoes addysg. Mae data'n dangos yr angen i gael
lleoedd ysgol uwchradd Cymraeg ychwanegol erbyn 2029.

Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol i gynyddu nifer y plant
sy'n mynd i addysg cyfrwng Cymraeg yn 5 oed?


Mae cyrraedd y targed lleiaf o 26% i 30% o blant mewn addysg cyfrwng
Cymraeg erbyn 2032 yn uchelgais heriol. Bydd angen i ni wneud cais am
gyllid i Lywodraeth Cymru wrth iddo ddod ar gael a sicrhau'r cyllid mwyaf
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posibl ar gyfer lleoedd ysgolion a gofal plant er mwyn bodloni’r nifer targed
sy'n ofynnol i fod ar gael. Bydd hyn yn gofyn am 2 ddosbarth fesul grŵp
blwyddyn a bydd angen datblygu Ysgol Gynradd newydd.


Byddwn yn ffurfioli polisi'r hwyrddyfodiaid ac yn ei gyhoeddi ar-lein ochr yn
ochr â gwybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg a'r cais am leoedd ysgol i
dderbyniadau. Mae hefyd angen archwilio a datblygu darpariaeth benodol i
gefnogi trochi hwyrddyfodiaid i alluogi i blant a phobl ifanc fynd i'r garfan
briodol ar gam ieithyddol addas.



Sicrhau bod y 466 o leoedd yn cael eu defnyddio neu fod derbyniadau'n cael
eu monitro i lenwi 466 o leoedd. Os yw pryderon yn codi yn ystod y broses
dderbyn, mae angen i ni ddefnyddio'r cynllun cyfathrebu i gefnogi gwaith
hyrwyddo penodol.

Canlyniad 3: Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau
Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod o'u haddysg
statudol i un arall
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Mae ein cyfradd bontio rhwng cyfnodau allweddol mewn addysg statudol yn dda ac
mae wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf i agos at 100% a'n nod yw parhau â'r
gallu hwn i bob plentyn sy'n cychwyn ar eu taith addysg Gymraeg Categori 3. Felly,
ein tasg yw cynyddu nifer y plant sy'n dechrau darpariaeth Gymraeg yn ystod oedran
meithrin 3 oed, er mwyn cynyddu'r nifer sy'n pontio trwy'r cyfnodau addysg a
chwblhau cymwysterau trwy'r Gymraeg.
Blwyddyn Nifer blwyddyn 6

Nifer blwyddyn 7

2017
2018
2019
2020
2021

334
337
331
320
352

352
355
336
329
356

Canran trosglwyddo i flwyddyn
7
94.89%
94.93%
98.51%
97.26%
98.88%

Mae pob un o'n hysgolion Cymraeg categori 3 yn cynnig yr holl ddarpariaeth a
chymwysterau trwy'r Gymraeg gan fod ymchwil yn dangos yr angen am drochi
Cymraeg lle mae llawer o blant yn dod o gartrefi Saesneg.
Rydym yn cynllunio ehangu ein darpariaeth Gynradd Gymraeg, ond gyda chyfradd
bontio o bron i 100% rhwng cyfnodau addysg statudol, bydd angen cynllunio ar gyfer
lleoedd addysg uwchradd ychwanegol yn fuan. Erbyn 2027 bydd y capasiti mewn
addysg uwchradd yn drech na'r galw ac felly bydd angen i ni gynllunio ar gyfer
lleoedd ysgol uwchradd ychwanegol.
Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn trefnu cyfres o weithgareddau pontio i sicrhau eu
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bod yn parhau i fod yn arloesol wrth ddenu disgyblion yn ôl i'r chweched dosbarth. e.e.
cynnal dwy noson agored rithiol ar gyfer disgyblion blwyddyn 11 a'u rhieni; cyflwyno
llawlyfr opsiynau a gwefan gynhwysfawr ar gyfer pob disgybl; trefnu bod pob adran yn
cyflwyno gwybodaeth am eu cyrsiau ynghyd â chyfleoedd i ateb unrhyw gwestiynau
sy'n codi yn rhithiol. Cyfoethogir y gefnogaeth ymhellach trwy gynnig apwyntiadau
pwrpasol gyda'r tîm llesiant er mwyn derbyn cyngor pellach. Yn ogystal, mae'r ysgol
yn trefnu bore coffi a chofrestru ar gyfer disgyblion, o'r ddau safle, lle cânt gyfle i gwrdd
yn anffurfiol â'r tîm cyfnod allweddol 5 a sicrhau bod y trefniadau pontio mor llyfn â
phosibl cyn mis Medi.
BLWYDDYN
2020

CA4

6ed
Dosbarth

2024

579
640
676
660
687

207
270
332
369
385

35.75
42.19
49.11
55.91
56.04

2025

715

376

53.00

2026

718
744
734
729
750
744

394
407
410
425
416
417

54.87
54.70
55.86
58.30
55.47
56.05

2021
2022
2023

2027
2028
2029
2030
2031

Canran pontio

Mae swyddogion Mudiad Meithrin yn mesur y cyfraddau trosglwyddo o Gylchoedd
Meithrin Cymraeg i ysgolion meithrin Cymraeg ac mae hwn yn faes o welliant
parhaus sydd ei angen. Fodd bynnag, nid yw pob darpariaeth Gymraeg yn y
Fwrdeistref Sirol yn aelod o Mudiad Meithrin ac felly nid yw eu cyfraddau pontio, er
eu bod yn ddangosydd da, yn adlewyrchu'r darlun cyfan yn y Fwrdeistref Sirol. Mae
angen parhaus i ddeall pam y gall rhieni ddewis darpariaeth gofal plant Cymraeg a
pheidio â pharhau i addysg feithrin Gymraeg. Rydym yn rhagweld, wrth i fwy o
ddarpariaeth gofal plant gael ei symud i safleoedd ysgolion, y bydd hyn yn gwella
cyfraddau trosglwyddo. Bydd angen monitro hyn unwaith y bydd y rhain yn
weithredol.
Mae'r cyfraddau pontio rhwng yr 11 ysgol gynradd Gymraeg yn parhau i fod yn uchel
ar 100% oherwydd y perthnasoedd gwaith agos yn y clwstwr. Mae timau Ysgol
Gyfun Cwm Rhymni yn gweithio'n agos gyda'r 11 ysgol gynradd i sicrhau bod pob
disgybl yn barod i adeiladu ar y cynnydd a wnaed eisoes. Mae cynlluniau pontio clir
gyda gweithgareddau a digwyddiadau ar y cyd (diwrnodau gweithgaredd, prosiectau
gwyddoniaeth a diwrnodau cerddoriaeth ynghyd â diwrnodau pontio a nosweithiau i
gynnwys eu teuluoedd) ochr yn ochr â chynlluniau mentora ar y cyd ar gyfer plant
agored i niwed.
Mae Caerffili bob amser wedi gweithio'n agos gyda phartneriaid rhanbarthol i alluogi
pawb i rannu adnoddau a gwella ansawdd, er enghraifft, ysgolion sy'n gweithio'n
agos ar ddatblygu adnoddau, gan gynnwys adnoddau ADY gyda datblygiad y
Ddeddf newydd. Enghraifft arall yw'r grŵp llywio partneriaeth y blynyddoedd cynnar i
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ddatblygu adnoddau ADY, gweithio integredig gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin
Bevan ar gyfer y teuluoedd mwyaf agored i niwed, ac ati. Byddwn yn parhau i weithio
gydag eraill i wella cyfraddau pontio a mynediad ar gyfer teuluoedd i ddarpariaeth
Gymraeg.

Beth oedd effaith coronafeirws?
Effaith gyfyngedig a gafodd y coronafeirws ar gyfraddau pontio rhwng cyfnodau
addysg statudol, ond roedd yn cyfyngu ar y digwyddiadau pontio a gweithgareddau
eraill sy'n digwydd trwy gydol y flwyddyn ysgol.
Effeithiodd y coronafeirws ar gyflenwi rhai darpariaethau gofal plant yn enwedig
Clwb Carco a rhai Cylchoedd Meithrin yn ystod cyfnodau brig y clo. Fodd bynnag, y
gobaith yw y bydd y darpariaethau hyn i gyd yn parhau'n gynaliadwy i ailgychwyn
wrth symud ymlaen.
Nid ydym yn deall eto'r effaith y gallai coronafeirws ei chael ar geisiadau i
ddosbarthiadau meithrin addysg Gymraeg yn ogystal â sut y gallai effeithio ar y
rhieni hynny sy'n dewis symud plant o ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i iaith
Saesneg.

Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn ni'n cyrraedd yno?
Mae Mudiad Meithrin yn cefnogi llawer o’r darpariaethau Cylchoedd Cymraeg er nid
pob darpariaeth gofal plant Cymraeg ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Byddwn yn
gweithio gyda swyddogion Mudiad Meithrin a'n tîm blynyddoedd cynnar ein hunain i
gynyddu'r gyfradd bontio tuag at 100% o ofal plant Cymraeg i ddosbarth meithrin
Cymraeg yn 3 oed erbyn 2032.
Bydd cyfraddau pontio ar gyfer darpariaethau gofal plant ar safleoedd ysgolion yn
cael eu monitro i ddeall a yw rhieni'n gwneud dewisiadau amgen ar gyfer iaith yr
ysgol.
Bydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn parhau i weithio gyda'r 11 ysgol gynradd clwstwr
i barhau i sicrhau'r gyfradd drosglwyddo 100% rhwng cyfnodau addysg.
Byddwn yn gweithio gyda theuluoedd i ddeall effaith coronafeirws ar gyfraddau
pontio a chyfraddau ymgeisio a byddwn yn adolygu hyn dros y blynyddoedd i ddod.

Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol i alluogi i blant wella eu
sgiliau Cymraeg?


Byddwn yn monitro cyfraddau pontio ar gyfer yr holl ddarpariaethau gofal
plant Cymraeg ar safle ysgol i ddeall lle nad yw rhieni eisiau parhau ag
addysg Gymraeg i'w plentyn.



Byddwn yn monitro cyfraddau pontio lle bo hynny'n bosibl i'r lleoliadau hynny
nad ydynt yn aelodau o Mudiad Meithrin i greu darlun o bontio i addysg
Gymraeg. Byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr mewn ardaloedd
awdurdodau lleol eraill gyda chyfraddau pontio gwell i ddatblygu atebion
posibl ar gyfer Caerffili.
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Byddwn yn gweithio gyda theuluoedd i ddeall effaith coronafeirws ar
gyfraddau pontio a chyfraddau ymgeisio a byddwn yn adolygu hyn dros y
blynyddoedd i ddod.



Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a thîm ysgolion yr 21 ain ganrif i
gynllunio darpariaeth gofal plant ochr yn ochr â datblygiad ysgolion cynradd
yn ogystal â chynllunio ar gyfer ehangu lleoedd mewn ysgolion uwchradd i
barhau â'r gyfradd bontio 100% trwy addysg statudol.



Bydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn parhau i weithio gyda'r 11 ysgol gynradd
yn y clwstwr i barhau â'i chyfradd bontio 100%.

Canlyniad 4: Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer eu
cymwysterau asesedig yn Gymraeg (fel pwnc) a phynciau
trwy gyfrwng y Gymraeg
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Canran y dysgwyr a aseswyd yn Gymraeg fel iaith gyntaf ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen.
Ffynhonnell - Asesiadau Athrawon Diwedd Cyfnod Allweddol 2, StatsCymru

Nifer a aseswyd yn Gymraeg

Canran y disgyblion a aseswyd yn Gymraeg
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Nifer a chanran y dysgwyr Blwyddyn 11 sydd wedi cofrestru ar gyfer TGAU mewn Cymraeg
iaith gyntaf. Ffynhonnell - Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, StatsCymru

Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni wedi'i rhannu dros ddau safle: Gellihaf ac Y Gwindy.
Capasiti'r ddau safle gyda'i gilydd yw 2318. O'r niferoedd a ragwelir, cyrhaeddir y
capasiti erbyn 2029, ac os byddwn yn parhau i lenwi lleoedd yn ein hysgolion cynradd
Cymraeg, bydd y galw posibl yn cynyddu i 3280 wrth i'r plant symud trwy'r Ysgol
Gynradd a phontio i'r Uwchradd dros y blynyddoedd i ddod. Bydd hyn yn gofyn am
ddatblygu mwy o ddarpariaeth ysgol uwchradd, a fydd hefyd yn cynyddu nifer y
dysgwyr a asesir ar gyfer cymwysterau yn Gymraeg yn y dyfodol.
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Cyfanswm

Cynigir ystod eang o opsiynau pwnc, cyrsiau academaidd a galwedigaethol i
ddisgyblion yng nghyfnod allweddol 4 a'r chweched dosbarth yn Ysgol Gyfun Cwm
Rhymni ac mae nifer y cyrsiau cyfrwng Cymraeg yn uwch na'r disgwyl yn y ddau
gyfnod allweddol (36 cwrs yng nghyfnod allweddol 4 a 32 cwrs yng nghyfnod allweddol
5). Yn y modd hwn, mae cwricwlwm yr ysgol yn diwallu anghenion pob disgybl. Gwneir
hyn yn ddychmygus trwy gydweithrediad effeithiol iawn gyda phartner allweddol, e.e.
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cyrsiau penodol fel trin gwallt ac adeiladu yng Ngholeg y Cymoedd yn Ystrad Mynach.
Fodd bynnag, cyflwynir y chweched dosbarth ar un safle (Gellihaf) a gall hyn effeithio
ar ddysgwyr sy'n dychwelyd i'r chweched dosbarth yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, gan
symud yn lle hynny i golegau addysg bellach sy’n agosach i’w cartrefi neu sy'n haws
eu cyrraedd.
Yn 2020/21 parhaodd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni i ddysgu cwrs 'Llwyddo' ychwanegol
gyda 52 o ddisgyblion na lwyddodd mewn rhai pynciau TGAU. Mae hyn yn galluogi i'r
ysgol ddarparu cwricwlwm wedi'i deilwra iddynt gan sicrhau eu bod yn datblygu eu
sgiliau ac yn derbyn cymhwyster cydnabyddedig a fydd yn eu helpu yn y dyfodol. Fodd
bynnag, nid oedd yn bosibl cynnig cymhwyster 'cyllid personol' eleni oherwydd y
cyfnod clo ond mae cynlluniau cadarn ar waith, gan gynnwys staffio priodol, i gyflawni
hyn ynghyd â chyrsiau sgiliau coginio y Cyngor Addysg Busnes a Thechnoleg (BTEC)
lefel 1/2, Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) lefel 1/2 gwaith coed,
tystysgrif lefel 2 Cymru, Ewrop a'r Byd, a thystysgrif addysg lefel 2 sy'n gysylltiedig â
gwaith, ar gyfer disgyblion targed. Dyluniwyd cwricwlwm cyfnod allweddol 4 yn
feddylgar er mwyn gwneud defnydd effeithiol o arbenigedd ac adnoddau ar y ddau
safle ar gyfer pynciau ymarferol e.e. tecstilau a dylunio a thechnoleg. Mae darpariaeth
ar gyfer disgyblion sydd mewn perygl o ddod yn bobl nad ydynt mewn addysg,
cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) yn cael ei hystyried yn elfen bwysig o ddarpariaeth
yr ysgol.
Mae darpariaeth yng nghyfnod allweddol 5 yn nodwedd gref iawn o waith Ysgol Gyfun
Cwm Rhymni. Mae'r ysgol yn llwyddo i sefydlu cwricwlwm eang, cyfoethog a chytbwys
sy'n cynnwys ystod eang o gyrsiau UG, Safon Uwch a BTEC Lefel 3. Yn ogystal, mae'r
ysgol yn cynllunio darpariaeth effeithiol ar gyfer yr ychydig iawn o ddisgyblion nad
ydynt yn bodloni'r trothwy mynediad ar gyfer cyrsiau lefel 3 o 5A*-C trwy'r cyrsiau lefel
2 yn y chweched dosbarth. Mae'r cwrs hwn yn cynnig blwyddyn ychwanegol o bontio
i sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle i gyflawni ei botensial. Y llynedd, manteisiodd
hanner y disgyblion hyn ar y llwybr pontio hwn cyn symud ymlaen i astudio pynciau
Lefel 3.
Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn cydweithredu'n greadigol ag ysgolion uwchradd
Cymraeg lleol a choleg cyfagos (e.e. Coleg y Cymoedd, Gartholwg, Llanhari a Sant
Gwynllyw) i gynnig ystod eang o gyrsiau gan gynnwys cwrs Gofal Plant galwedigaethol
amser llawn (CACHE) i ddisgyblion blwyddyn 13.
Mae Coleg y Cymoedd yn cefnogi dysgwyr Cymraeg i barhau â'u defnydd o'r Gymraeg
yn rhai o'r cyrsiau trwy fodiwlau gwasanaeth i gwsmeriaid yn cael eu cyflwyno yn y
Gymraeg. Yn 2019-20, darparwyd unedau Iaith ar Waith (Gofal Cwsmeriaid cyfrwng
Cymraeg) mewn cyrsiau Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Arlwyo, Busnes,
Teithio a Thwristiaeth, Y Diwydiannau Creadigol, Peirianneg, Adeiladu, Trin Gwallt,
Harddwch, Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwaraeon. Yn ddiweddar, mae Coleg y
Cymoedd hefyd wedi penodi darlithydd Cymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol
a fydd yn gallu cyflwyno'r cyrsiau Chwarae, Dysgu a Datblygu Gofal Plant ac Iechyd a
Gofal Cymdeithasol yn ddwyieithog yn ôl yr angen wrth symud ymlaen.
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Cefnogir ysgolion uwchradd Saesneg gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg i gyflwyno
cyrsiau TGAU Cymraeg yn ogystal â'r ymrwymiad i gefnogi'r Siarter Iaith.
Er bod cysylltiadau da rhwng Ysgol Gyfun Cwm Rhymni a Choleg y Cymoedd mae
angen gwella cysylltedd â Choleg Gwent wrth symud ymlaen. Mae pryder hefyd
efallai na fydd pobl ifanc a allai fod angen cyrchu Addysg ac Eithrio mewn Ysgol yn
gallu parhau â'u haddysg trwy'r Gymraeg, er eu bod yn cael eu cefnogi gan yr Urdd i
barhau i ddefnyddio'r Gymraeg pan nad ydyn nhw yn yr ysgol. Mae angen ystyried
hyn wrth symud ymlaen i sicrhau y gall pobl ifanc barhau â'u hiaith Gymraeg mewn
darpariaeth addysg amgen.

Beth oedd effaith coronafeirws?
Yn ystod 2020 datblygodd y timau addysgu ystod eang o adnoddau cwricwlwm i
blant a theuluoedd i gefnogi parhad addysg Gymraeg a chefnogi pontio trwy gamau
addysg statudol.
Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni a’r 11 Ysgol Gynradd wedi datblygu prosiect i
gefnogi plant a phobl ifanc i wella eu sgiliau iaith Gymraeg ym mis Medi 2021 trwy
berfformiad celfyddydol a cherddorol. Yn ystod coronafeirws effeithiwyd ar blant a
phobl ifanc o gartrefi iaith Saesneg sy'n mynychu ysgol Gymraeg trwy beidio â chael
eu trochi yn yr iaith er gwaethaf ymdrechion gorau timau dysgu a rhieni i gynnal y
sgiliau iaith. Bydd y prosiect hwn yn annog plant a phobl ifanc i ddefnyddio'r
Gymraeg mewn gweithgareddau creadigol.

Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn ni'n cyrraedd yno?
Rydym eisiau i bob person ifanc sy'n cyrchu addysg Gymraeg astudio cymwysterau
trwy'r Gymraeg mewn ystod eang o bynciau.
Rydyn ni eisiau i bob plentyn a pherson ifanc sy'n cyrchu Addysg ac Eithrio mewn
Ysgol barhau i gyrchu pynciau trwy'r Gymraeg os ydyn nhw wedi bod mewn addysg
Gymraeg yn ogystal â chynnig cyfleoedd i'r rhai sy'n dymuno pontio o'r iaith Saesneg
i'r Gymraeg.

Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol i gynyddu nifer y dysgwyr
sy'n astudio cymwysterau yn y Gymraeg a thrwy gyfrwng y
Gymraeg?


Bydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn parhau â'i phartneriaeth â Choleg y
Cymoedd ac yn cryfhau'r berthynas â Choleg Gwent i sicrhau bod gan bob
dysgwr ystod eang o gymwysterau Cymraeg ar gael iddynt.



Bydd timau Addysg Heblaw yn yr Ysgol yn ystyried sut y bydd y cyfleoedd
addysg amgen yn parhau i gynnig cefnogaeth i'r Gymraeg i sicrhau y gall pobl
ifanc barhau i ddefnyddio'r Gymraeg a chael cymwysterau drwy'r Gymraeg os
ydynt yn dewis, er enghraifft, recriwtio tiwtor Cymraeg neu ddatblygu
datrysiad arloesol gyda chlwstwr ysgolion Cymraeg.



Bydd y tîm cynllunio ysgolion yn monitro'r nifer sy'n cymryd lleoedd uwchradd
ac yn cynllunio ar gyfer ehangu darpariaeth uwchradd cyn cyrraedd y capasiti
mwyaf er mwyn cynyddu nifer y disgyblion sy'n astudio cymwysterau trwy'r
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Gymraeg.


Datblygu deunyddiau hyrwyddo priodol mewn ystod o gyfryngau i annog mwy
o bobl ifanc i ystyried astudio Cymraeg fel pwnc gan gynnwys astudio
Cymraeg ar Safon Uwch. Bydd hyn yn cysylltu â thargedau strategaeth 5
mlynedd y Gymraeg.

Canlyniad 5: Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r
Gymraeg mewn gwahanol gyd-destunau yn yr ysgol
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Yng Nghaerffili mae gennym berthnasoedd gwaith agos â'r Urdd, Menter Iaith a'r
Gwasanaeth Ieuenctid. Mae'r bartneriaeth ag Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn galluogi
pobl ifanc i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg mewn cyd-destunau cymdeithasol yn yr
ysgol a'r tu allan iddi.
Mae Urdd yn cynnig ystod eang o brofiadau Cymraeg i blant a phobl ifanc ledled y
Fwrdeistref Sirol gan gynnwys clybiau celfyddydau cymunedol, ystod eang o
ddarpariaethau chwaraeon gan gynnwys cystadlaethau ar lefel leol i genedlaethol,
adnoddau digidol a chlybiau yn ogystal â gwersylloedd preswyl yr Urdd sy'n galluogi
i'n plant a phobl ifanc gael profiadau cymdeithasol trochi’r Gymraeg. Mae'r Urdd
hefyd yn cyflwyno Eisteddfod yr Urdd sy'n brofiad Cymraeg rhyfeddol i'r sir gyfan ac
yn arbennig o bwysig yn ein Bwrdeistref Sirol lle mae llawer o gartrefi yn siarad
Saesneg. Mae'r Urdd hefyd wedi datblygu prentisiaethau Cymraeg ac yn annog pobl
ifanc i fanteisio ar gyfleoedd gwirfoddoli yng Nghaerffili.
Yng Nghaerffili mae gennym hefyd Swyddog Ieuenctid yr Urdd sy'n gysylltiedig ag
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni sy'n gweithio'n agos iawn gyda Menter Iaith a'r
Gwasanaeth Ieuenctid i ddarparu gweithgareddau allgyrsiol yn y Gymraeg, gan
ategu at y ddarpariaeth ysgol. Mae'r Urdd a'r Fenter Iaith hefyd yn gweithio'n agos
gyda Chwaraeon Caerffili/Sports Caerffili i sicrhau bod ein holl weithgareddau
gwyliau ysgol hefyd yn cefnogi plant a phobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae
swyddog yr Urdd, a ariennir gan yr Urdd, Menter Iaith a’r Gwasanaeth Ieuenctid, yn
cefnogi cyflwyno gweithgareddau Cymraeg y tu allan i'r ysgol yn ogystal ag o fewn
ysgolion uwchradd Saesneg ac yn y prosiect Innovate sy'n un o'n darpariaethau
Addysg ac Eithrio mewn Ysgol.
Yng Nghaerffili mae ein Menter Iaith yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i ddarparu
gweithgareddau Cymraeg ar ôl ysgol ac yn ystod gwyliau ysgol. Yn ogystal, mae ein
Menter Iaith yn cyflogi staff gofal plant a chwarae cymwys cyfrwng Cymraeg i gynnal
darpariaeth gofal plant cofrestredig ar ôl ysgol a gwyliau. Mae'r ddarpariaeth gofal
plant Gymraeg hon yn cefnogi teuluoedd sy'n gweithio yn ogystal â galluogi plant a
phobl ifanc i gael profiadau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg.
Ar hyn o bryd mae'r Gwasanaeth Ieuenctid yn gweithio gyda Menter Iaith a’r Urdd i
ddatblygu darpariaeth ieuenctid Cymraeg yn yr Hwb Ieuenctid sydd newydd ei
ddatblygu ym masn Caerffili. Er y bwriedir i hyn fod ar un noson yr wythnos ar y
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dechrau, efallai y bydd angen i hyn gynyddu yn y dyfodol. Bydd yr angen am unrhyw
ddarpariaeth ychwanegol yn cael ei adnabod trwy'r prosiect peilot y maent yn ei
gwblhau ar hyn o bryd. Bydd angen ystyried yn ofalus y penderfyniad i gyflwyno
sesiynau Cymraeg ychwanegol neu integreiddio siaradwyr Cymraeg i'r sesiynau
presennol. Ar hyn o bryd, credir bod sesiynau siarad Cymraeg yn annog pobl i siarad
Cymraeg yn ystod y sesiynau a pheidio â throi’n ôl at y Saesneg yn aml, fel yn y
cartref neu gyda ffrindiau sy'n digwydd yn aml mewn darpariaethau dwyieithog yn
lleol.
Bydd y prosiect cydweithredol rhwng Menter Iaith, Yr Urdd a'r Gwasanaeth Ieuenctid
yn cynnwys ymarfer mapio a gynhelir gyda phobl ifanc o fis Medi 2021 (gan gynnwys
y ganran o waith ieuenctid a ddarperir yn y Gymraeg), asesu anghenion siaradwyr
Cymraeg ifanc ar draws y Fwrdeistref Sirol, asesu sut mae'r cyfleoedd hyn yn
cefnogi'r Siarter Iaith Gymraeg, a defnyddio'r wybodaeth hon i ddatblygu prosiect
ieuenctid Cymraeg wrth symud ymlaen. Bydd y prosiect hwn yn adnabod pa
gefnogaeth neu ddarpariaeth y mae pobl ifanc eisiau eu cyrchu ac yn adnabod y
bylchau yn y gefnogaeth neu'r ddarpariaeth hon, y bydd angen inni weithio ar y cyd i
fynd i'r afael â hwy.
Mae'r Siarter Iaith (a elwir yn Gymraeg Campus mewn ysgolion cynradd Saesneg)
yn fframwaith ar gyfer annog defnyddio'r Gymraeg. Mae gan y Gwasanaeth Cyflawni
Addysg rôl sylfaenol wrth gefnogi'r Siarter Iaith ar draws ein holl ysgolion, trwy
hwyluso dysgu proffesiynol ar gyfer Cydlynwyr Siarter, gan rannu arfer gorau ac
adnoddau, cynnig cefnogaeth bwrpasol, yn ogystal â gwerthuso a dilysu cynnydd
tuag at y gwobrau. Mae 35 o 58 o ysgolion cynradd Saesneg yn gweithio tuag at y
dyfarniadau Cymraeg Campus, tra bod pob un o’r 11 Ysgol Gynradd Gymraeg wedi
ennill dyfarniad arian yn y Siarter Iaith gydag Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn symud
ymlaen i gyfnod 3 (allan o 5 cyfnod).

Beth oedd effaith coronafeirws?
Yn ystod 2020/21 bu aflonyddwch sylweddol i'n plant a'n pobl ifanc wrth gael
mynediad at weithgareddau ysgol a thu hwnt i'r ysgol. Aeth llawer o'r ddarpariaeth a'r
gefnogaeth ar-lein. Roedd hwn yn ddatblygiad cadarnhaol ac mae llawer mwy o
adnoddau bellach ar gael i blant, pobl ifanc a theuluoedd y gellir eu cyrchu'n hawdd.
Fodd bynnag, cafwyd effaith niweidiol ar blant yn defnyddio'r Gymraeg pan oeddent
yn dod yn bennaf o gartrefi Saesneg eu hiaith a lle nad oedd teuluoedd yn hyderus i
roi cynnig ar y Gymraeg gyda'r plant a'r bobl ifanc. Cefnogodd ysgolion deuluoedd
hyd y gallent i godi eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg ond o ganlyniad i'r effaith
hon ar ddefnydd plant o'r Gymraeg, mae'r ysgolion wedi datblygu prosiect
llythrennedd celfyddydau a drama sy'n dechrau ym mis Medi 2021. Bydd hyn yn
arwain at ddatblygu fideos i arddangos profiadau a datblygiad iaith Gymraeg y
disgybl. Efallai y bydd y fideos yn ein cefnogi i ddatblygu ein gwaith hyrwyddo.

Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn ni'n cyrraedd yno?
Yng Nghaerffili rydym eisiau i'n holl blant a phobl ifanc sy'n siarad Cymraeg gael
cyfleoedd i ddefnyddio'u hiaith yn anffurfiol y tu allan i'r ysgol. Mae angen i ni ddeall
canran y cyfleoedd ieuenctid Cymraeg y mae'r gwasanaeth ieuenctid cyfan yn eu
cynnig a gweithio i gynyddu'r ganran yn unol â'r targed 26% erbyn 2031 i sicrhau
cydraddoldeb yn y cynnig i'n holl bobl ifanc.
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Rydym eisiau i'n holl blant a phobl ifanc allu cyrchu profiadau chwarae yn ystod
gwyliau'r ysgol trwy'r iaith o'u dewis. Byddwn yn gweithio ar y cyd i adnabod ffrydiau
cyllido mwy cyson.
Rydym eisiau i'n holl blant a phobl ifanc gael profiadau cadarnhaol o ddefnyddio'r
Gymraeg yn eu hysgol a thu allan i'r ysgol. Felly, bydd y Gwasanaeth Cyflawni
Addysg yn parhau i weithio i sicrhau bod pob ysgol gynradd yn cymryd rhan yn
Cymraeg Campus ac yn symud ymlaen trwy'r cyfnodau dyfarnu.

Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol i gynyddu'r cyfleoedd i
ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn gwahanol gyd-destunau?


Parhau i weithio mewn partneriaeth â'r Urdd, Menter Iaith, y Gwasanaeth
Ieuenctid a Chwaraeon Caerffili/Sports Caerphilly i ddarparu cyfleoedd
allgyrsiol cymdeithasol Cymraeg o fewn a thu allan i'r ysgol ac yn ystod
gwyliau ysgol.



Parhau i weithio gydag aelodau fforwm Strategaeth Gymraeg i sicrhau bod
gwaith hyrwyddo a thargedau yn cael eu cydgysylltu'n effeithlon ac yn
effeithiol.



Datblygu cynllun gweithredu mewn ymateb i'r prosiect ymgysylltu â phobl
ifanc i sicrhau cyfleoedd ehangach yn y Gymraeg i blant a phobl ifanc. Mae'n
debygol y bydd angen cynyddu'r ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer pobl ifanc 11
oed i fyny. Bydd hyn yn cael ei ddatblygu yn y bartneriaeth rhwng yr Urdd,
Menter Iaith a'r Gwasanaeth Ieuenctid.



Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid i adnabod ffrydiau cyllido
parhaus ar gyfer cyfleoedd Cymraeg y tu allan i'r ysgol gan symud o grantiau
adweithiol neu ymatebol i brosiectau a ariennir yn fwy strategol er mwyn
sicrhau cysondeb wrth gyflawni.



Gwasanaeth Ieuenctid i weithio gyda Menter Iaith, Yr Urdd a phartneriaid
ehangach i fapio canran y ddarpariaeth ieuenctid a ddarperir trwy'r Gymraeg a
chydweithio i gynyddu'r cynnig i darged o 26% erbyn 2032.



Bydd y Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn gweithio gyda'r holl Ysgolion
Cynradd i gael 100% o Ysgolion Cynradd Saesneg i gymryd rhan a symud
ymlaen trwy'r cyfnodau dyfarnu erbyn 2032.

Canlyniad 6: Cynnydd yn narpariaeth addysg cyfrwng
Cymraeg ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu
ychwanegol (yn unol â'r dyletswyddau a bennir gan y
Ddeddf ADY)
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Ein Hamcan Corfforaethol Caerffili yw gwella cyfleoedd Addysg i bawb. Mae hon
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wedi bod yn egwyddor arweiniol ac mae cynhwysiant yn parhau i fod yn brif
flaenoriaeth i'n Strategaeth Addysg.
Mae'n bwysig adnabod oedi datblygiadol sy'n dod i'r amlwg cyn gynted â phosibl. Yn
ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi canolbwyntio ar sicrhau bod gan
bob darparwr gofal plant cofrestredig arweinydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
(ADY) addas sydd wedi cyrchu'r modiwlau ADY i gynnig darpariaeth gynhwysol i
blant dan eu gofal. Yn y blynyddoedd cynnar rydym wedi gweithio gyda Bwrdd
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i adeiladu llwybr cadarn o gefnogaeth i deuluoedd o
adnabod yn gynnar ym maes ymwelydd iechyd i gefnogaeth gan dimau ymyrraeth
gynnar i gymorth iechyd mwy arbenigol. Mae ISCAN (Gwasanaeth Integredig i Blant
ag Anghenion Ychwanegol) yn parhau i fod ein cydlyniant canolog i weithwyr
proffesiynol ar gyfer plant ag anghenion cymhleth.
Mae yna ystod o gefnogaeth i deuluoedd adnabod a all y plant gael mynediad at
ddarpariaeth ddysgu brif ffrwd gyda'r gefnogaeth / strategaethau cywir ar waith neu a
oes angen darpariaeth fwy arbenigol. Mae cyhoeddusrwydd cefnogaeth i blant, pobl
ifanc a'u teuluoedd yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd a bydd yn cael ei ddatblygu fel
cam i sicrhau bod cefnogaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Mae gan y timau cynghori Addysg ystod o weithwyr proffesiynol a nifer o staff sy'n
siarad Cymraeg i gefnogi plant ar draws ein hysgolion cynradd Cymraeg prif ffrwd.
Mae gan Ysgol Gymraeg Cwm Derwen sylfaen adnoddau arbenigol ar gyfer plant ag
anghenion cymhleth sydd angen cefnogaeth fwy penodol i gael mynediad i'r
amgylchedd dysgu.
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ffurfioli'r gefnogaeth arbenigol yn
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni i ategu at eu hadran Anghenion Dysgu Ychwanegol
gyda’r Ganolfan a’r Hafan. Mae'r Ganolfan yn uned anghenion cymhleth sydd wedi'i
hen sefydlu yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni sy'n cynnig cefnogaeth wahaniaethol ac
unigol i ddisgyblion gael mynediad at gymaint o'r cwricwlwm â phosibl. Mae'r Hafan
yn ystafell sydd wedi'i dylunio'n benodol ac wedi'i staffio gan athrawon a
chynorthwywyr profiadol hyfforddedig i gefnogi pobl ifanc ag anawsterau
ymddygiadol emosiynol cymdeithasol cymhleth. Yn ogystal, mae'r Cydlynydd
Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn arwain ein
datblygiad clwstwr ADY cyfrwng Cymraeg, gan gefnogi CADY Ysgolion Cynradd gan
sicrhau darpariaeth gynhwysol yn ogystal ag uwchsgilio staff ar draws ein holl
ysgolion Cymraeg yn y Fwrdeistref Sirol i fod yn gwbl barod ar gyfer gweithredu'r
Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.
Mae gweithwyr proffesiynol ADY profiadol iawn ledled y rhanbarth gan gynnwys yn
ein gwasanaeth Synhwyraidd a Chyfathrebu rhanbarthol (SENCOM). Datblygir y
gwaith datblygu rhanbarthol yn ein grŵp ADY Consortia De Ddwyrain Cymru
rhanbarthol dan arweiniad yr Arweinwyr Cynhwysiant ym mhob awdurdod lleol.

Beth oedd effaith coronafeirws?
Yn ystod 2020/21 bu aflonyddwch sylweddol i'n plant a'n pobl ifanc wrth gael
mynediad at weithgareddau ysgol a thu allan i'r ysgol. Aeth llawer o'r ddarpariaeth a'r
gefnogaeth ar-lein. Roedd hwn yn ddatblygiad cadarnhaol ac mae llawer mwy o
adnoddau bellach ar gael i blant, pobl ifanc a theuluoedd y gellir eu cyrchu'n hawdd.
Fodd bynnag, ar gyfer plant ag anghenion cymhleth a'u teuluoedd, teimlwyd effaith
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aflonyddwch yn yr ysgol yn fwy difrifol. Er bod ystod o gefnogaeth i'n dysgwyr mwyaf
bregus, mae'r angen am gysondeb o ran mynediad i addysg wrth symud ymlaen yn
hanfodol. Mae ysgolion yn canolbwyntio ar ddulliau arloesol i ddal i fyny â'r amser a
gollwyd i'n holl blant a phobl ifanc.

Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn ni'n cyrraedd yno?
Yng Nghaerffili rydym eisiau i bob plentyn a pherson ifanc allu cyrchu'r amgylchedd
dysgu sy'n briodol i'w hanghenion. Rydym eisiau sicrhau ein bod yn cynnig
ymyriadau cyn gynted â phosibl i sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn
bywyd a nodi'r ddarpariaeth fwyaf priodol i ddiwallu anghenion addysgol y plentyn.
Rydym eisiau sicrhau bod digon o staff medrus sy'n siarad Cymraeg i ddiwallu
anghenion dysgwyr a meithrin olyniaeth yn ein gweithlu.

Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol i wella darpariaeth addysg
cyfrwng Cymraeg ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu
ychwanegol?


Archwilio'r holl ymyrraeth gynnar i adnabod a mynd i'r afael ag unrhyw fylchau
yn y gefnogaeth i deuluoedd sy'n siarad Cymraeg.



Datblygu gwybodaeth hygyrch briodol i deuluoedd i hyrwyddo’r gefnogaeth
sydd ar gael trwy'r Gymraeg i gael gwared ar bryderon neu rwystrau
canfyddedig.



Gweithio gyda thîm PETRA i ddatblygu neu ddefnyddio llyfrau a deunyddiau
dysgu plant i gynorthwyo rhieni i wneud dewisiadau ar gyfer iaith Addysg eu
plentyn.



Datblygu astudiaethau achos a phrofiadau byw teuluoedd â phlant ag
anghenion dysgu ychwanegol sydd wedi ffynnu yn narpariaeth Gymraeg.



Archwilio gallu'r gweithlu sy'n siarad Cymraeg i adnabod a mynd i'r afael ag
unrhyw fylchau yn y gefnogaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a datblygu
cynaliadwyedd o fewn y model cymorth.



Gweithio ledled y rhanbarth i rannu adnoddau perthnasol sydd wedi'u
datblygu.

Canlyniad 7: Cynyddu nifer y staff addysgu sy'n gallu
addysgu’r Gymraeg (fel pwnc) ac addysgu trwy gyfrwng y
Gymraeg
Beth yw ein sefyllfa bresennol?
Mae'r tabl isod yn dangos ein gweithlu cyfredol ar gyfer ein 10 Ysgol Gynradd
cyfrwng Cymraeg a'n hysgol Uwchradd yn ôl data Cyfrifiad Blynyddol y Gweithlu
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Defnyddir ffigurau cyfwerth â phobl lawn yn y tabl a fyddai'n is na'r hyn sy'n cyfateb i
amser llawn ond sy'n adlewyrchu rolau cyfan sy'n amser tymor yn unig ar gyfer
niferoedd mwy cymharol.
Mathau o staff

Bwrdeistref
Sirol
Caerffili
1410

Ysgolion Cyfrwng Cynradd
Cymraeg

Cyfanswm athrawon
235
cymwys
Penaethiaid gweithredol
10
0
Penaethiaid
65
10
Dirprwy benaethiaid
80
10
Penaethiaid cynorthwyol
45
0
Athrawon dosbarth
1215
210
cymwys
Cyfanswm y staff cymorth 1310
180
Cynorthwywyr addysgu
100
20
lefel uwch
Cynorthwywyr addysgu
720
120
Staff cymorth AAA
150
*
Rheolwr busnes ysgol
20
*
Staff cymorth bugeiliol
40
*
Staff TGCh
20
*
Staff gweinyddol
175
20
Staff gwyddoniaeth a
20
*
labordy
Swyddog arholiad /
10
0
goruchwylwyr
Staff cymorth eraill
55
5
* mae'r nifer hwn yn uwch na sero ond yn llai na phump

Uwchradd

120

115

0
10
10
0
100

0
*
*
*
110

140
20

40
0

100
*
*
0
0
15
0

20
0
*
*
*
10
*

0

0

5

*

Byddwn yn defnyddio'r data hwn i gynllunio ar gyfer anghenion y gweithlu yn y
dyfodol ar gyfer cynllunio ysgolion cyfrwng Cymraeg yn unol â datblygu darpariaeth
ysgol newydd neu estynedig trwy'r tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif.
Fel mater o drefn, mae Cyngor Caerffili bob amser yn gwerthuso'r potensial ar gyfer
cydweithredu ag ysgol arall pan fydd recriwtio yn digwydd. Mae hyn yn arbennig o
berthnasol i ysgolion sydd â chofrestr fach o fyfyrwyr, cyllidebau ariannol gostyngol
a/neu ysgolion nad ystyrir eu bod yn cyflawni eu potensial. Mae cydweithredu wedi
bod yn offeryn defnyddiol ar gyfer rhannu arfer gorau ar draws Cyngor Caerffili a
chadw penaethiaid effeithiol ac uchelgeisiol. Ar hyn o bryd mae saith cydweithrediad
ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili; mae un ohonynt yn cynnwys Ysgol Bro Sannan
gydag Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed. Yn dilyn cyfnod o gydweithio o'r blaen mae
pedair ysgol ychwanegol wedi ffedereiddio; mae pob un ohonynt yn ysgolion
Saesneg.
Ar hyn o bryd nid oes gan Gyngor Caerffili faterion sy'n ymwneud â recriwtio
penaethiaid. O'r 86 o ysgolion, ar hyn o bryd, dim ond un cyfrwng Cymraeg sydd â
phennaeth dros dro (Dirprwy Bennaeth wedi camu i fyny i’r rôl). Lle gwelwn y gallai
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fod problem, rydym yn mynd ati i geisio cydweithredu â phennaeth profiadol. Fodd
bynnag, rydym yn deall pryderon gan ysgolion ac aelodau Fforwm Addysg Cymraeg
ynghylch datblygu digon o staff sy'n siarad Cymraeg yn ymuno â'r gweithlu a bydd
angen i ni weithio gyda'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg, Academi Genedlaethol ar
gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ac addysg gychwynnol i athrawon i hyrwyddo
Addysg fel gyrfa i'n pobl ifanc sy'n gadael yr Ysgol Uwchradd.
Mae gan Ysgol Gyfun Cwm Rhymni enw da am ddatblygu eu staff a'u tîm
arweinyddiaeth eu hunain trwy eu cynlluniau galwedigaethol a’u cysylltiadau â
sefydliadau Addysg ehangach sy'n cefnogi lleoliadau myfyrwyr. Mae angen ehangu
hyn i'n hysgolion ehangach i annog y gallu i dyfu ein timau addysg. Mae gan
Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol restr chwarae i gefnogi dysgu proffesiynol.
Yn yr un modd, mae Mudiad Meithrin a'r tîm blynyddoedd cynnar wedi cefnogi
lleoliadau a chymwysterau galwedigaethol i dyfu ein gweithlu gofal plant. Mae
cynllun Cam Wrth Gam gyda Mudiad Meithrin wedi profi peth llwyddiant wrth
ddatblygu staff gofal plant cymwys gyda lleoliadau yng Nghylchoedd Meithrin. Mae'r
cymhwyster galwedigaethol Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant hefyd wedi
cael ei gefnogi gan Ysgol Gyfun Cwm Rhymni a Choleg y Cymoedd i annog ein pobl
ifanc sy'n siarad Cymraeg i ymuno â'r gweithlu gofal plant ac addysg. Mae pryder
bod angen i fyfyrwyr fod mewn cyflogaeth o leiaf 16 awr yr wythnos er mwyn bod yn
gymwys ar gyfer y cymhwyster gofal plant lefel 2 neu 3, ond oherwydd nad oes
ganddynt gymhwyster, ni chânt eu cynnwys yn y gymhareb oni bai eu bod wedi bod
mewn lleoliad am fwy na 12 wythnos. Mae hyn yn her i rai darparwyr sesiynol os
ydyn nhw'n gweithredu llai na'r 16 awr ofynnol. Mae angen ystyried hyn ar lefel
Llywodraeth Cymru os daw'n rhwystr i bobl newydd ymuno â'r gweithlu gofal plant.
Mae Mudiad Meithrin mewn partneriaeth ag Urdd Gobaith Cymru yn cynnig cyfle
prentisiaeth newydd i gymhwyso fel ymarferydd Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a
Datblygu Lefel 3. Mae'r brentisiaeth hon yn addas ar gyfer staff sy'n cael eu cyflogi
(neu a fydd yn cael eu cyflogi o ddyddiad cychwyn y brentisiaeth) gan leoliadau sy'n
aelodau o Mudiad Meithrin, meithrinfeydd dydd Cymraeg preifat ac ysgolion
Cymraeg. Hyd y cwrs yw 18 mis, a bydd yn rhaid cyflogi dysgwyr yn y lleoliad am o
leiaf 16 awr yr wythnos.
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn rhan o Bartneriaeth Prifysgol De Cymru. Mae
model pwrpasol o gefnogaeth ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ar gyfer
datblygu Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg sy'n rhedeg fel rhan o'r
Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon yn y Brifysgol.
Wrth ymuno â'r gweithlu mae yna lawer o fecanweithiau i gefnogi datblygiad pellach
yn eu gyrfa broffesiynol. Mae'r tîm blynyddoedd cynnar yn gweithio gyda Mudiad
Meithrin i hyrwyddo cymwysterau gofal plant pellach a datblygiad proffesiynol
parhaus i ddarparu amgylcheddau gofal plant o ansawdd. Mae'r Gwasanaeth
Cyflawni Addysg yn cefnogi dysgu proffesiynol ar hyd y llwybr drwy gyfrwng y
Gymraeg, mewn partneriaeth â'r rhanbarthau eraill ac wedi'i achredu gan yr Academi
Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, fel sy'n briodol. Mae'r cyrsiau a
gyflwynir yn cynnwys darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu
Lefel Uwch ac Arweinwyr Canol ar lefel gynradd ac uwchradd yn ogystal â'r rhaglen
arweinyddiaeth uwch a gefnogir gan fodel hyfforddi cyfrwng Cymraeg pwrpasol.
Mae Menter Iaith yn gweithio gyda lleoliadau i gynyddu defnydd Cymraeg y staff
gyda'r plant trwy'r Ffordd i Ddwyieithrwydd. Mae tîm cydraddoldeb Cyngor Caerffili
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yn hwyluso cyrsiau Cymraeg i gynyddu'r gweithlu sy'n siarad Cymraeg ar draws
sectorau ehangach sy'n ategu'r gweithlu addysg mewn ysgolion.
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn cefnogi rhaglen ddysgu a rhwydweithio
broffesiynol ranbarthol ar gyfer ymarferwyr mewn ysgolion Cymraeg a Saesneg.
Mewn ysgolion cyfrwng Saesneg mae cefnogaeth i staff ddysgu patrymau iaith sy'n
berthnasol i'w cyfnod addysgu ac i wella eu methodoleg dysgu iaith ac iaith. Mae
cynllun sabothol Cymraeg yn parhau i gael ei gefnogi ond cyfyngedig yw'r lleoedd yn
rhanbarthol gydag oddeutu 10-14 fesul cwrs a nifer gyfyngedig o gyrsiau sydd ar
gael bob blwyddyn, sy'n cyfateb i oddeutu 3 y flwyddyn ar gyfer Bwrdeistref Sirol
Caerffili. Yn ystod 2017-18 roedd 2 aelod o staff a gwblhaodd y cynllun Cymraeg
mewn Blwyddyn, yn 2018-19 roedd 3, ac am y ddwy flynedd ddiwethaf mae hyn
wedi cynyddu i 4 aelod o staff y flwyddyn.

Beth oedd effaith coronafeirws?
Yn ystod y pandemig coronafeirws aeth llawer o gyrsiau ar-lein yn y byd rhithwir ac
roedd gan staff rywfaint o allu i ymgymryd â datblygiad proffesiynol. Fodd bynnag,
mewn llawer o achosion roedd lleoliadau yn statig neu wedi'u hoedi a oedd yn
effeithio ar gymwysterau galwedigaethol.

Ble rydyn ni eisiau bod a sut y byddwn ni'n cyrraedd yno?
Rydym eisiau gweithio'n rhagweithiol gyda'n gweithlu i ddatblygu digon o siaradwyr
Cymraeg i gynorthwyo plant a phobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol a'u
cymunedau ehangach.

Beth yw'r camau lefel uchel sy'n ofynnol i gynyddu nifer y staff
addysgu sy'n gallu addysgu’r Gymraeg a thrwy gyfrwng y
Gymraeg?


Byddwn yn defnyddio ein cynllunio lleoedd ysgol ochr yn ochr â'n data
cyfrifiad gweithlu ysgolion i gynllunio'r angen am staff mewn ysgolion cyfrwng
Cymraeg newydd neu estynedig.



Byddwn yn gweithio gyda'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg, yr Academi
Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol, a darparwyr addysg gychwynnol i
athrawon i gefnogi datblygiad y gweithlu addysg.



Byddwn yn parhau i weithio gyda'n hysgolion i archwilio cyfleoedd ar gyfer
cydweithredu a ffederasiwn wrth i gyfleoedd godi.



Byddwn yn gweithio gyda'n pobl ifanc yn yr ysgol uwchradd a Gyrfa Cymru i
hyrwyddo gyrfaoedd mewn gofal plant, addysg, a chyfleoedd gweithlu
ehangach i siaradwyr Cymraeg.



Byddwn yn gweithio fel tîm blynyddoedd cynnar gyda Mudiad Meithrin a
Menter Iaithynghyd ag ysgolion uwchradd ledled y rhanbarth, Coleg y
Cymoedd a Choleg Gwent i ddatblygu ein gweithlu gofal plant.



Byddwn yn codi ein pryderon am newydd-ddyfodiaid i weithlu gofal plant gan
fod darparwyr sesiynol yn methu â chyflogi staff heb gymhwyso ar 16 awr i
allu cyrchu'r cwrs cymhwyster.

Tudalen 31 o 31
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Gadewir y dudalen hon yn wag yn fwriadol
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Atodiad 2
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032
Cynllun gweithredu
Canlyniad 1

1. Defnyddio’r dadansoddiad data Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant wrth weithio

gyda phartneriaid i ddatblygu darpariaeth gofal plant Cymraeg categori 3 a'i
adolygu'n flynyddol. Gweithio gyda swyddogion Mudiad Meithrin i ddatblygu
darpariaeth newydd o dan y cynllun Sefydlu a Symud.
2. Parhau i weithio ar y cyd ar draws partneriaid i sicrhau’r cyllid buddsoddi cyfalaf

mwyaf posibl, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddarpariaeth Gymraeg categori 3.
3. Datblygu cynllun cyfathrebu 10 mlynedd gyda cherrig milltir/tasgau hyrwyddo

blynyddol, a fydd yn cael ei gefnogi gan swydd y swyddog cyhoeddusrwydd
rhanbarthol. Bydd y cynllun yn cynnwys dal profiadau byw i newid y sgwrs
ddiwylliannol â chymunedau, a datblygu hyrwyddwyr rhieni Cymraeg, llyfrau stori
plant o Petra a deunyddiau dysgu, ac wedi'u hamseru i dargedu meysydd
gweithredu'r rhaglen gyfalaf. Mae angen i'r cynllun hyrwyddo edrych ar sut rydyn
ni'n defnyddio gwahanol offer neu wybodaeth ar gyfer targedu gwahanol grwpiau
gan gynnwys mynediad hwyr neu drosglwyddiadau o gyfrwng Saesneg, plant ag
anghenion neu anableddau datblygiadol sy'n dod i'r amlwg, a genedigaethau
newydd.
4. Gweithio gyda rhieni a gofalyddion i ddeall pa wybodaeth sydd ei hangen arnynt i

lywio eu dewisiadau o ran darpariaeth iaith ar gyfer addysg, gan gynnwys
adnoddau, presenoldeb ar y we, gweithgareddau, ac ati, gan ymgorffori hyn yn
ein cynllun cyfathrebu.
5. Gweithio gyda Mudiad Meithrin, Cymraeg i Blant, Rhwydwaith Rhieni a

Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent i gefnogi grwpiau cymorth cymheiriaid
yn y gymuned i gael eu datblygu a'u rhedeg gan wirfoddolwyr.
6. Gweithio gyda'r tîm derbyn i ystyried taith y rhiant wrth wneud cais am leoedd

ysgol, gan sicrhau bod gan rieni wybodaeth am addysg Gymraeg trwy gydol y
broses ar-lein gan gynnwys buddion dwyieithrwydd / amlieithrwydd a pholisi'r
hwyrddyfodiaid.
7. Cefnogi'r Ffordd i Ddwyieithrwydd ar gyfer lleoliadau gofal plant Saesneg i symud

ymlaen trwy'r continwwm tuag at ddarpariaeth gofal plant Cymraeg categori 3.
8. Bydd y camau uchod yn cysylltu â thargedau strategaeth 5 mlynedd yr iaith

Gymraeg.
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Canlyniad 2

9. Mae cyrraedd y targed lleiaf o 26% i 30% o blant mewn addysg cyfrwng Cymraeg

erbyn 2032 yn uchelgais heriol. Bydd angen i ni wneud cais am gyllid i
Lywodraeth Cymru wrth iddo ddod ar gael a sicrhau'r cyllid mwyaf posibl ar gyfer
lleoedd ysgolion a gofal plant er mwyn bodloni’r nifer targed sy'n ofynnol i fod ar
gael. Bydd hyn yn gofyn am 2 ddosbarth fesul grŵp blwyddyn a bydd angen
datblygu Ysgol Gynradd newydd.
10. Byddwn yn ffurfioli polisi'r hwyrddyfodiaid ac yn ei gyhoeddi ar-lein ochr yn ochr â

gwybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg a'r cais am leoedd ysgol i
dderbyniadau. Mae hefyd angen archwilio a datblygu darpariaeth benodol i
gefnogi trochi hwyrddyfodiaid i alluogi i blant a phobl ifanc fynd i'r garfan briodol
ar gam ieithyddol addas.
11. Sicrhau bod y 466 o leoedd yn cael eu defnyddio neu fod derbyniadau'n cael eu
monitro i lenwi 466 o leoedd. Os yw pryderon yn codi yn ystod y broses dderbyn,
mae angen i ni ddefnyddio'r cynllun cyfathrebu i gefnogi gwaith hyrwyddo
penodol.

Canlyniad 3

12. Byddwn yn monitro cyfraddau pontio ar gyfer yr holl ddarpariaethau gofal plant

Cymraeg ar safle ysgol i ddeall lle nad yw rhieni eisiau parhau ag addysg
Gymraeg i'w plentyn.
13. Byddwn yn monitro cyfraddau pontio lle bo hynny'n bosibl i'r lleoliadau hynny nad

ydynt yn aelodau o Mudiad Meithrin i greu darlun o bontio i addysg Gymraeg.
Byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr mewn ardaloedd awdurdodau lleol eraill
gyda chyfraddau pontio gwell i ddatblygu atebion posibl ar gyfer Caerffili.
14. Byddwn yn gweithio gyda theuluoedd i ddeall effaith coronafeirws ar gyfraddau

pontio a chyfraddau ymgeisio a byddwn yn adolygu hyn dros y blynyddoedd i
ddod.
15. Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a thîm ysgolion yr 21 ain ganrif i

gynllunio darpariaeth gofal plant ochr yn ochr â datblygiad ysgolion cynradd yn
ogystal â chynllunio ar gyfer ehangu lleoedd mewn ysgolion uwchradd i barhau
â'r gyfradd bontio 100% trwy addysg statudol.
16. Bydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn parhau i weithio gyda'r 11 ysgol gynradd yn y

clwstwr i barhau â'i chyfradd bontio 100%.

Canlyniad 4
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17. Bydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn parhau â'i phartneriaeth â Choleg y Cymoedd

ac yn cryfhau'r berthynas â Choleg Gwent i sicrhau bod gan bob dysgwr ystod
eang o gymwysterau Cymraeg ar gael iddynt.
18. Bydd timau Addysg Heblaw yn yr Ysgol yn ystyried sut y bydd y cyfleoedd

addysg amgen yn parhau i gynnig cefnogaeth i'r Gymraeg i sicrhau y gall pobl
ifanc barhau i ddefnyddio'r Gymraeg a chael cymwysterau drwy'r Gymraeg os
ydynt yn dewis, er enghraifft, recriwtio tiwtor Cymraeg neu ddatblygu datrysiad
arloesol gyda chlwstwr ysgolion Cymraeg.
19. Bydd y tîm cynllunio ysgolion yn monitro'r nifer sy'n cymryd lleoedd uwchradd ac

yn cynllunio ar gyfer ehangu darpariaeth uwchradd cyn cyrraedd y capasiti mwyaf
er mwyn cynyddu nifer y disgyblion sy'n astudio cymwysterau trwy'r Gymraeg.
20. Datblygu deunyddiau hyrwyddo priodol mewn ystod o gyfryngau i annog mwy o

bobl ifanc i ystyried astudio Cymraeg fel pwnc gan gynnwys astudio Cymraeg ar
Safon Uwch. Bydd hyn yn cysylltu â thargedau strategaeth 5 mlynedd y
Gymraeg.

Canlyniad 5

21. Parhau i weithio mewn partneriaeth â'r Urdd, Menter Iaith, y Gwasanaeth

Ieuenctid a Chwaraeon Caerffili/Sports Caerphilly i ddarparu cyfleoedd allgyrsiol
cymdeithasol Cymraeg o fewn a thu allan i'r ysgol ac yn ystod gwyliau ysgol.
22. Parhau i weithio gydag aelodau fforwm Strategaeth Gymraeg i sicrhau bod

gwaith hyrwyddo a thargedau yn cael eu cydgysylltu'n effeithlon ac yn effeithiol.
23. Datblygu cynllun gweithredu mewn ymateb i'r prosiect ymgysylltu â phobl ifanc i

sicrhau cyfleoedd ehangach yn y Gymraeg i blant a phobl ifanc. Mae'n debygol y
bydd angen cynyddu'r ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer pobl ifanc 11 oed i fyny.
Bydd hyn yn cael ei ddatblygu yn y bartneriaeth rhwng yr Urdd, Menter Iaith a'r
Gwasanaeth Ieuenctid.
24. Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid i adnabod ffrydiau cyllido

parhaus ar gyfer cyfleoedd Cymraeg y tu allan i'r ysgol gan symud o grantiau
adweithiol neu ymatebol i brosiectau a ariennir yn fwy strategol er mwyn sicrhau
cysondeb wrth gyflawni.
25. Gwasanaeth Ieuenctid i weithio gyda Menter Iaith, Yr Urdd a phartneriaid

ehangach i fapio canran y ddarpariaeth ieuenctid a ddarperir trwy'r Gymraeg a
chydweithio i gynyddu'r cynnig i darged o 26% erbyn 2032.
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26. Bydd y Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn gweithio gyda'r holl Ysgolion Cynradd i
gael 100% o Ysgolion Cynradd Saesneg i gymryd rhan a symud ymlaen trwy'r
cyfnodau dyfarnu erbyn 2032.
Canlyniad 6

27. Archwilio'r holl ymyrraeth gynnar i adnabod a mynd i'r afael ag unrhyw fylchau yn

y gefnogaeth i deuluoedd sy'n siarad Cymraeg.
28. Datblygu gwybodaeth hygyrch briodol i deuluoedd i hyrwyddo’r gefnogaeth sydd

ar gael trwy'r Gymraeg i gael gwared ar bryderon neu rwystrau canfyddedig.
29. Gweithio gyda thîm PETRA i ddatblygu neu ddefnyddio llyfrau a deunyddiau

dysgu plant i gynorthwyo rhieni i wneud dewisiadau ar gyfer iaith Addysg eu
plentyn.
30. Datblygu astudiaethau achos a phrofiadau byw teuluoedd â phlant ag anghenion

dysgu ychwanegol sydd wedi ffynnu yn narpariaeth Gymraeg.
31. Archwilio gallu'r gweithlu sy'n siarad Cymraeg i adnabod a mynd i'r afael ag

unrhyw fylchau yn y gefnogaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a datblygu
cynaliadwyedd o fewn y model cymorth.
32. Gweithio ledled y rhanbarth i rannu adnoddau perthnasol sydd wedi'u datblygu.

Canlyniad 7

33. Byddwn yn defnyddio ein cynllunio lleoedd ysgol ochr yn ochr â'n data cyfrifiad

gweithlu ysgolion i gynllunio'r angen am staff mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg
newydd neu estynedig.
34. Byddwn yn gweithio gyda'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg, yr Academi

Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol, a darparwyr addysg gychwynnol i
athrawon i gefnogi datblygiad y gweithlu addysg.
35. Byddwn yn parhau i weithio gyda'n hysgolion i archwilio cyfleoedd ar gyfer

cydweithredu a ffederasiwn wrth i gyfleoedd godi.
36. Byddwn yn gweithio gyda'n pobl ifanc yn yr ysgol uwchradd a Gyrfa Cymru i

hyrwyddo gyrfaoedd mewn gofal plant, addysg, a chyfleoedd gweithlu ehangach i
siaradwyr Cymraeg.
37. Byddwn yn gweithio fel tîm blynyddoedd cynnar gyda Mudiad Meithrin a Menter

Iaithynghyd ag ysgolion uwchradd ledled y rhanbarth, Coleg y Cymoedd a
Choleg Gwent i ddatblygu ein gweithlu gofal plant.
38. Byddwn yn codi ein pryderon am newydd-ddyfodiaid i weithlu gofal plant gan fod

darparwyr sesiynol yn methu â chyflogi staff heb gymhwyso ar 16 awr i allu
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cyrchu'r cwrs cymhwyster.
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Caerphilly County Borough Council - Integrated Impact Assessment

APPENDIX 3

This integrated impact assessment (IIA) has been designed to help support the Council in making informed and effective decisions whilst ensuring compliance
with a range of relevant legislation, including:
 Equality Act 2010 (Statutory Duties) (Wales) Regulations 2011

 Welsh Language (Wales) Measure 2011

 Socio-economic Duty – Sections 1 to 3 of the Equality Act 2010

 Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

 Statutory Consultation v Doctrine of Legitimate Expectation and Gunning Principles
PLEASE NOTE: Section 3 Socio-economic Duty only needs to be completed if proposals are of a strategic nature or when reviewing previous strategic
decisions. See page 6 of the Preparing for the Commencement of the Socio-economic Duty Welsh Government Guidance.

1. Proposal Details
Lead Officer
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Sarah Mutch

Head of Service

Service Area & Department

Date

Keri Cole

Education and Corporate Services

14/9/2021

What is the proposal to be assessed? Provide brief details of the proposal and provide a link to any relevant report or documents.
The Welsh in Education Strategic Plan (WESP) 2022-2032
We have an ambitious target to increase the number of pupils taught through the medium of Welsh by 2032 and have developed high level actions
through all aspects of our Welsh in Education Strategic Plan to achieve this.
This plan outlines how we intend to work with the Welsh Government and a wide range of stakeholders to work towards delivering the Cymraeg 2050
ambition of 1 million Welsh speakers as well as the Programme for Government 2021-2026. The funding will support our aspirations for the Wellbeing
of Future Generations Act for a vibrant culture and thriving Welsh language regardless of your socio demographic context. This plan is intrinsically linked
to delivering our integrated targets, using the sustainable development principles, across the Caerphilly county borough including Childcare Sufficiency
Assessment plan 2022-2027, the Welsh Language Strategy 2022-2027 and our Caerphilly Corporate Plan 2018-2023 especially Objective 1 Improve
Education Opportunities for All and the Strategic Equality Plan 2020-2024 Objective 5 – Welsh Language.
Our 10year target over the lifespan of this plan is to increase the places in year 1 to between 26% (520) and 30% (600) of children in Welsh medium
education by 2030/31.
1

The minimum target of 26% for learners in year 1 by 2032 is set by Welsh Government in order to meet the 1 million Welsh speakers by 2050 target. In
order to meet this ambitious target, we will need to build a new Primary School and expand others to create the places. In addition, we will need a
communication plan to increase the take up of those places and our starting point will need additional provision in Ti a Fi and Cylchoedd in the early
years.
When we expand our Welsh medium provision, we will also need to expand our Welsh speaking workforce along with a substantial number of other
actions highlighted at the end of each outcome area of the plan.

2. Equality Act 2010 (Statutory Duties) (Wales) Regulations 2011

Page 164

(The Public Sector Equality Duty requires the Council to have “due regard” to the need to eliminate unlawful discrimination, harassment and
victimisation; advance equality of opportunity between different groups; and foster good relations between different groups). Please note that an
individual may have more than one protected characteristic.
Does the proposal have any positive, negative If there are negative
What evidence has been used to support
Protected Characteristics or neutral impacts on the protected
impacts how will these be
this view?
characteristics and how?
mitigated?
The WESP proposes to increase the number of There is a recognition in the The Welsh Government target for us of a
Welsh medium Education places so will
WESP that increasing the
minimum 26% learners in Welsh medium
positively affect children and young people
numbers in Welsh medium Education in the year 1 cohort by 2032.
who wish to access Welsh medium Education. Education needs planned
This will require an additional primary
Age (people of all ages)
There is a focus on increasing the size of the
incremental transition to
school as well as expansion of existing
Welsh speaking workforce and so there is a
manage the potential
schools to create the spaces.
positive impact for the working age population. negative impact on English
medium primary schools.

Disability (people with
disabilities/ long term
conditions)

Outcome area 6 has a specific focus on
provision for learners with Additional Learning
Needs to ensure inclusive and specialist Welsh
medium Education provision.

2

Over recent plans we have developed
appropriate specialist provisions in Ysgol
Cwm Derwen and Ysgol Gyfun Cwm
Rhymni to ensure a holistic inclusive
approach for all children throughout
Education. The specialist provision will
enable children regardless of their
circumstances, developmental or medical
needs to access Welsh language provision.

Protected Characteristics
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Gender Reassignment
(anybody who’s gender
identity or gender
expression is different to
the sex they were assigned
at birth)
Marriage or Civil
Partnership (people who
are married or in a civil
partnership)
Pregnancy and Maternity
(women who are pregnant
and/or on maternity
leave)
Race (people from black,
Asian and minority ethnic
communities and different
racial backgrounds)
Religion or Belief (people
with different religions
and beliefs including
people with no beliefs)
Sex (women and men,
girls and boys and those
who self-identify their
gender)
Sexual Orientation
(lesbian, gay, bisexual,
heterosexual, other)

Does the proposal have any positive, negative If there are negative
or neutral impacts on the protected
impacts how will these be
characteristics and how?
mitigated?
Neutral impact

Neutral impact

Neutral impact

Neutral impact

Neutral impact

Neutral impact

Neutral impact

3

What evidence has been used to support
this view?

3. Socio-economic Duty (Strategic Decisions Only)
(The Socio-economic Duty gives us an opportunity to do things differently and put tackling inequality genuinely at the heart of key decision making.
Socio-economic disadvantage means living on a low income compared to others in Wales, with little or no accumulated wealth, leading to greater
material deprivation, restricting the ability to access basic goods and services)
Please consider these additional vulnerable groups and the impact your proposal may or may not have on them:
 Single parents and vulnerable families
 Carers
 People who have experienced the asylum system
 People with low literacy/numeracy
 Armed Forces Community
 People of all ages leaving a care setting
 Pensioners
 Students
 People living in the most deprived areas in Wales (WIMD)
 Looked after children
 Single adult households
 People involved in the criminal justice system
 Homeless people
 People misusing substances
Socio-economic Disadvantage
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Low Income / Income Poverty (cannot
afford to maintain regular payments
such as bills, food, clothing, transport
etc.)

Low and/or No Wealth (enough money
to meet basic living costs and pay bills
but have no savings to deal with any
unexpected spends and no provisions for
the future)
Material Deprivation (unable to access
basic goods and services i.e. financial
products like life insurance,
repair/replace broken electrical goods,
warm home, hobbies etc.)

Does the proposal have any positive,
If there are negative impacts
negative or neutral impacts on the
how will these be mitigated?
following and how?
Additional Welsh medium Primary
School will potentially support
improved transport times for
children to their school. The
transport policy will still support
those from low income households
who require transport to school to
access it, so is likely to have slightly
positive or a neutral impact.

Neutral impact

Neutral impact

4

What evidence has been used to
support this view?

Socio-economic Disadvantage
Area Deprivation (where you live (rural
areas), where you work (accessibility of
public transport) Impact on the
environment?
Socio-economic Background
(social class i.e. parents education,
employment and income)

If there are negative impacts
how will these be mitigated?

What evidence has been used to
support this view?

Neutral impact

Neutral impact

Neutral impact
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Socio-economic Disadvantage
(What cumulative impact will the
proposal have on people or groups
because of their protected
characteristic(s) or vulnerability or
because they are already disadvantaged)

Does the proposal have any
positive, negative or neutral
impacts on the following and how?

4. Corporate Plan – Council’s Well-being Objectives
(How does your proposal deliver against any/all of the Council’s Well-being Objectives? Which in turn support the national well-being goals for Wales
as outlined in the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015. Are there any impacts (positive, negative or neutral? If there are negative
impacts how have these been mitigated?) Well-being Objectives

Objective 1 - Improve education opportunities for all

The WESP addresses many aspects of Objective 1 improving education
opportunities for all positively impacting learning in Welsh language provision
including development of school buildings, childcare, and outcomes for
learners.

Objective 2 - Enabling employment

The WESP recognises the importance of and need for developing the Welsh
speaking workforce and as such will deliver on some aspects within Objective 2.

Objective 3 - Address the availability, condition and sustainability of
homes throughout the county borough and provide advice, assistance No impact
or support to help improve people’s well-being
5
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6

Objective 4 - Promote a modern, integrated and sustainable
transport system that increases opportunity, promotes prosperity
and minimises the adverse impact on the environment
Objective 5 - Creating a county borough that supports healthy
lifestyle in accordance with the Sustainable Development principle
with in the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015
Objective 6 - Support citizens to remain independent and improve
their well-being

No impact

No impact

No impact

4a. Links to any other relevant Council Policy
(How does your proposal deliver against any other relevant Council Policy?)
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The WESP is linked closely with the Welsh Language Strategy and the Childcare Sufficiency Assessment, which are both currently being updated and
reviewed for the next five-year plans.
In addition there are close links to:
CCBC Strategic Equality Plan 2020-2024
CCBC Welsh Language Strategy 2022-2027
Welsh Government Cymraeg 2050 Strategy
CCBC Corporate Wellbeing Plan
Education Shared Ambitions Strategy
21st Century schools programme Band B
Welsh medium capital programme
Childcare capital programme
ALN Act and ALN transformation regional plan

7

5. Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 – The Five Ways of Working (ICLIP)
(Also known as the sustainable development principles. The Act requires the Council to consider how any proposal improves the economic, social,
environmental and cultural well-being of Wales using the five ways of working as a baseline)
Ways of Working

Long Term

Prevention
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Integration

Collaboration

How have you used the Sustainable Development Principles in forming the proposal?
Long term – this Welsh in Education Strategic Plan is over a ten-year period but also part of an ambitious longer-term commitment
in the Education and Corporate Services directorate to develop our Education system to be of the highest quality to meet the
progressive needs of our learners. The system recognises the importance of developing our school environments, embedding early
years in education as well as opportunities outside of schools for young people and families to embed Welsh language in our
communities.
Prevention – the outcomes reach across all demographic contexts and family circumstances and are essential in preventing
detrimental impacts for children and young people. The plan includes giving all children a best start in life, through to those who
may follow a less traditional academic path and those who may wish to learn Welsh later in life. Over recent plans we have
developed appropriate specialist provisions in Ysgol Cwm Derwen and Ysgol Gyfun Cwm Rhymni to ensure a holistic inclusive
approach for all children throughout Education. The specialist provision will enable children regardless of their circumstances,
developmental or medical needs to access Welsh language provision. Our communication plan will promote the provision we have
available within the borough to families to support their Education choices and encourage children and young people to embrace
opportunities offered in bilingual communities.
Integration – many outcomes are cross cutting over different plans and strategies with common integrated outcomes and
indicators. It is essential to link across the various plans including Welsh Language Strategy, Childcare Sufficiency Assessment,
Corporate Wellbeing Objective, and the Welsh Government programme for government to ensure we are effectively delivering on
integrated outcome areas.

Collaboration – there are a wide range of committed partners to delivering our Welsh in Education Strategic Plan starting with our
children, young people, and families in our communities. There are many targets in our plan that will require different evolving
collaborations to achieve. We have a long history of positive collaborations across the region to develop our early years Additional
Learning Needs resources for the childcare sector, sharing good practice and resources across our school communities, as well as
promotional activity through our Welsh policy officer’s group.

8

Involvement

Consider the Involvement – there are many stakeholders critical to achieving our overarching targets of 26% Welsh medium
education places in our year 1 by 2031. The Welsh Education Forum (WEF) involves various members from across Education teams,
Policy, Senior Leadership Teams representing Schools, Councillors, Parent Network, Menter Iaith Caerffili, Mudiad Meithrin, Rhieni
dros Addyg Gymraeg (RhAG), Cymraeg i Blant, Urdd Gobaith Cymru, Coleg y Cymoedd, South East Wales Education Achievement
Service, and Welsh Government. The old saying ‘it takes a village to raise a child’ holds true and the Welsh Education Forum is ever
evolving to include new members who have an interest in delivering towards our targets in the Welsh in Education Strategic Plan
and supporting our communication plan to promote the benefits of developing a bilingual community. There are good links
between the Welsh Language forum and the Welsh Education Forum to ensure a consistent coordinated approach to promotional
work.

6. Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015
Does the proposal maximise our contribution to the Well-being Goal and how?

A Prosperous Wales
An innovative, productive and low carbon society which
recognises the limits of the global environment and therefore
uses resources efficiently and proportionately (including acting
on climate change); and which develops a skilled and welleducated population in an economy which generates wealth
and provides employment opportunities, allowing people to
take advantage of the wealth generated through securing
decent work
A Resilient Wales
A nation which maintains and enhances a biodiverse natural
environment healthy functioning ecosystems that support
social, economic and ecological resilience and the capacity to
adapt to change (for climate change)
A Healthier Wales
A society in which people’s physical and mental well-being is
maximised and in which choices and behaviours that benefit
future health are understood
A More Equal Wales
A society that enables people to fulfil their potential no
matter what their background or circumstances (including
their socio-economic background and circumstances)

The WESP aims to develop appropriately skilled children, young people and adults for a
bilingual workforce.
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Well-being Goals

Any Primary School development will include environmental impact surveys and build
conditions on the build to ensure high quality capital schemes.

The WESP will support the development of appropriate learning environments to
support the wellbeing of all learners
The WESP will support the development of appropriate provision for all learners
including those most able or more vulnerable

9

Well-being Goals
A Wales of Cohesive Communities
Attractive, viable, safe and well-connected communities
A Wales of Vibrant Culture and Thriving Welsh Language
A society that promotes and protects culture, heritage and
the Welsh language, and which encourages people to
participate in the arts, and sports and recreation
A Globally Responsible Wales
A nation which, when doing anything to improve the
economic, social, environmental and cultural well-being of
Wales, takes account of whether doing such a thing may
make a positive contribution to global well-being

Does the proposal maximise our contribution to the Well-being Goal and how?
All Welsh medium capital projects will support the development of attractive, viable,
safe and well-connected communities.
The WESP shows our commitment to supporting the Welsh culture as well as increasing
the places available in Welsh medium provision to support the Welsh Government’s
commitment to 1 million Welsh speakers by 2050.

All capital projects will consider the environmental impact of any proposals.
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7. Welsh Language (Wales) Measure 2011 and Welsh Language Standards
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(The Welsh Language Measure 2011 and the Welsh Language Standards require the Council to have ‘due regard’ for the positive or
negative impact a proposal may have on opportunities to use the Welsh language and ensuring the Welsh language is treated no less
favourably than the English language) Policy Making Standards - Good Practice Advice Document
What evidence has been used to
Does the proposal have any positive,
If there are negative impacts support this view?
Requirement
negative or neutral impacts on the
how will these be mitigated? e.g the WESP, TAN20, LDP, Pupil
following and how?
Level Annual School Census
The WESP describes many actions
Links with Welsh Government’s
Positive impacts as detailed in the
required to meet our minimum 26%
Cymraeg 2050 Strategy and CCBC’s
WESP
target for year 1 cohort by 2032
Five Year Welsh Language Strategy
which will support the Cymraeg
2017-2022 and the Language Profile
2050 strategy, develop a skilled
workforce for the future.
The draft WESP has been developed
Positive impact.
in partnership with the Welsh
Education Forum and the Fforwm
Iaith, ensuring key stakeholders for
Compliance with the Welsh Language
delivering on the actions are
Standards.
responsible for its delivery and
success. There is a bilingual
Specifically Standards 88 - 93
consultation process and it remains
interlinked with a number of key
CCBC strategies including the Welsh
Language Strategy 2022-2027
Opportunities to promote the Welsh The WESP will actively encourage and
promote the use of our services in
language e.g. status, use of Welsh
Welsh to see an increase in demand
language services, use of Welsh in
over time
everyday life in work / community
Opportunities for persons to use the The WESP will support the rights of
Welsh speakers to use Welsh when
Welsh language e.g. staff, residents
accessing Education and for staff to use
and visitors
Welsh at Work
Treating the Welsh language no less
favourably than the English language

Positive intended impact on increasing
the use of Welsh
11

7a. Having considered the impacts above, how has the proposal been developed so that there are positive effects, or increased positive effects on
(a) opportunities for persons to use the Welsh language, and b) treating the Welsh language no less favourably than the English language.
The WESP demonstrates our commitment to increasing the number of Welsh speakers throughout the borough by 2032 towards the national 1 million
Welsh speakers by 2050. The WESP has sections focussed on Education provision as well as early years and community provision and the opportunities
for Welsh speaking workforce moving forward.

8. Data and Information
(What data or other evidence has been used to inform the development of the proposal? Evidence may include the outcome of previous consultations,
existing databases, pilot projects, review of customer complaints and compliments and or other service user feedback, national and regional data,
academic publications and consultants’ reports etc.)
Data/evidence
How has the data/evidence informed this
Key relevant findings
(Please provide link to report if appropriate)
proposal?
Welsh Government guidance containing the 26%
The data shows where high level actions are The data shows what actions were needed to
target calculation alongside current data sets within required which are included in each of the 7 meet the 26% target for year 1 learners taught
the body of the WESP with the data set hyperlinks.
outcome areas
through the medium of Welsh by 2032.
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Were there any gaps identified in the evidence and data used to develop this proposal and how will these gaps be filled?
Details of further consultation can be included in Section 9.
The census data is 2011 and so may need consideration once 2021 data is released to understand language trends in the borough.

9.

Consultation

(In some instances, there is a legal requirement to consult. In others, even where there is no legal obligation, there may be a legitimate expectation
from people that a consultation will take place. Where it has been determined that consultation is required, The Gunning Principles must be adhered to.
Consider the Consultation and Engagement Framework. Please note that this may need to be updated as the proposal develops and to strengthen the
assessment.
Briefly describe any recent or planned consultations paying particular attention to evidencing the Gunning Principles.

12

Consultation will open from October to December for an 8 week period and has a mix of statutory required stakeholders via direct consultation email
as well as members of the public via the Council consultation webpage. Statutory Stakeholders are: neighbouring local authorities, head teachers and
governing bodies of schools maintained by the authority, further education sector institutions within the area, the Welsh Language Commissioner, Early
Years Development Childcare Partnership, Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales, providers of initial school teacher training,
and appropriate organisations providing services to children and young people.
The Welsh in Education Strategic Plan contains all the information and targets to enable consultees to raise aspects needing more information or
additional actions.
Yet to be known from wider stakeholders. However, all Welsh Education Forum members shaped the draft WESP for consultation.
Aiming to consider comments for amendments to the WESP prior to submission to Welsh Government in January 2022.

10. Monitoring and Review
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How will the implementation and the impact Annual reports will be submitted to Welsh Government and uploaded to website. The Welsh Education
of the proposal be monitored, including
Forum will monitor updates from members against action areas termly.
implementation of any amendments?
The WESP is required to start implementation from September 2022 and will be monitored termly with
What are the practical arrangements for
annual reports submitted to Welsh Government.
monitoring?
How will the results of the monitoring be
used to develop future proposals?
When is the proposal due to be reviewed?
Who is responsible for ensuring this
happens?

At year five there is the opportunity to review the actions and targets and amend if progress and data
shows it to be necessary.
Reviewed annually and at year 5
Lead officer and Welsh Education Forum

11. Recommendation and Reasoning
13





Implement proposal with no amendments
Implement proposal taking account of the mitigating actions outlined
Reject the proposal due to disproportionate impact on equality, poverty and socio-economic disadvantage

Have you contacted relevant officers for advice and guidance?
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Yes



No



12. Reason(s) for Recommendation
(Provide below a summary of the Integrated Impact Assessment. This summary should be included in the “Summary of Integrated Impact Assessment”
section of the Corporate Report Template. The Integrated Impact Assessment should be published alongside the Report proposal).
The Welsh in Education Strategic Plan stimulates demand for Welsh medium provision and Welsh language Education to enable positive engagement
across all communities with the Welsh language. There are substantive positive impacts for the Welsh in Education Strategic Plan including promoting
and supporting development of the Welsh language across communities through Welsh medium schools and Further Education as well wider
community support for parents to develop their Welsh language skills. There are substantive links to the equalities, 21st Century Schools and CCBC
Welsh Language strategies as well as the Welsh Governments strategy for 1 million Welsh speakers by 2050. The Welsh in Education Strategic Plan
2022-2032 has updated information regarding the current position in each outcome area and has identified high level actions in order to meet the
minimum 26% of the year 1 cohort taught through the medium of Welsh target by 2032.The consultation period has opened and is being circulated to all
required consultees as well as being available to the public via our council website.

13. Version Control
(The IIA should be used in the early stages of the proposal development process. The IIA can be strengthened as time progresses to help shape the
proposal. The Version Control section will act as an audit trail to evidence how the IIA has been developed over time)

Version No.

Brief description of the amendments/update

Revision Date

1.

Sarah Mutch

Final version to accompany the WESP and committee services report although
does not yet include consultation comments which is live currently

15/10/2021

2.

Sarah Mutch

Updated version following feedback

19/10/2021
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Name:

Sarah Mutch

Job Title:

Early Years and Partnerships Manager

Date:

14/9/2021

Head of Service Approval
Name:

Keri Cole

Job Title:

Chief Education Officer
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