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CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF 

ADRODDIAD GWRTHWYNEBU 

CYNNIG: AIL-ALINIO DARPARIAETH PRIF FFRWD DOSBARTHIADAU CYNNAL DYSGU YN 

RHONDDA CYNON TAF 

 

1. Diben yr Adroddiad Gwrthwynebu 

Caiff yr adroddiad yma ei lunio yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru, sef dogfen 

statudol 011/2018. Ei ddiben yw:  

 Llywio canlyniad cyhoeddi'r deuddeg Hysbysiad Statudol a gafodd eu cyhoeddi ar gyfer y 

cynigion yma ar 13 Chwefror 2019 am gyfnod o 28 diwrnod;  

 Rhoi manylion am yr holl wrthwynebiadau statudol a ddaeth i law ac ymateb yr awdurdod 

lleol iddyn nhw.  

  

2. Yr Hysbysiadau Statudol 

Mae'r deuddeg Hysbysiad Statudol a gafodd eu cyhoeddi i ddatblygu'r cynnig yma ar 13 Chwefror 2019 

i'w gweld isod:  

Hysbysiad 1 - Dosbarth Cynnal Dysgu yn Ysgol Gynradd Caradog                                                    

Hysbysiad Statudol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a’r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion fod Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, 

yn cynnig rhoi'r gorau i gynnal darpariaeth AAA yn Ysgol Gynradd Caradog, Clifton Street, Aberdâr, 

CF44 7PB, fel na fydd Dosbarthiadau Cynnal Dysgu ar gyfer disgyblion mae gyda nhw anawsterau dysgu 

cymhleth yn yr ysgol.  Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cael ei chynnal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf. 

Cynhaliodd Rhondda Cynon Taf gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig yma. Mae 

adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan y rheiny a atebodd, 

ymatebion y sawl sy'n cyflwyno'r cynnig a barn Estyn ar gael drwy 

www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx 

Y bwriad yw gweithredu'r cynigion yma ar 31 Awst 2019. 

Mae 193 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae 194 o leoedd yn yr ysgol. 194 fydd nifer y 

lleoedd o weithredu'r cynlluniau. 

Os bydd plant lleol angen mynychu Dosbarth Anawsterau Dysgu Cymhleth, bydd y ddarpariaeth agosaf 

yn Ysgol Gynradd Cwm-bach. Fel arall, byddai modd ystyried lleoliad prif ffrwd â chymorth pe bai 

hynny'n addas ar gyfer anghenion y plentyn a phe bai'r rhieni yn dymuno hynny. 

Bydd y disgyblion yn cael eu cludo yn unol â Pholisi Cludo Disgyblion y Cyngor. 

Caiff unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad eu cyhoeddi, hynny 

yw erbyn 15 Mawrth 2019.   

http://www.rctcbc.gov.uk/schoolconsultations
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Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Gwasanaeth 

Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ.  

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a ddaw i law (sydd 

heb gael eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnyn 

nhw, cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

Llofnod 

 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Rhondda Cynon Taf 

Dyddiad – 13 Chwefror 2019  

Nodyn Esboniadol 

1. Mae gwella ansawdd addysg a chodi safonau yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Rydyn ni'n 
ystyried bod gwella safonau a deilliannau addysgol ar gyfer rhai o'n disgyblion mwyaf agored i 
niwed yn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd, eu mynediad i fyd gwaith a llwybrau addysg eraill.  
Mae sicrhau bod ein Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn addas ar gyfer anghenion disgyblion yn 
bwysig o ran y cynnydd maen nhw'n ei wneud. 

2. Er bod safon y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Rhondda Cynon Taf yn dda, mae angen i ni 
foderneiddio a datblygu'r math yma o ddosbarth er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynnwys y 
disgyblion yma yn y brif ffrwd a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion agored i niwed. 

3. Ar hyn o bryd, mae gan Ysgol Gynradd Caradog ddau Ddosbarth Cynnal Dysgu sydd â'r nod o 
gefnogi rhwng 8 a 10 o ddisgyblion yn y Cyfnod Sylfaen a 10 o ddisgyblion yng Nghyfnod Allweddol 
2 sydd ag Anawsterau Dysgu Cymhleth. 

4. Bydd Ysgol Gynradd Cwm-bach yn cynnig darpariaeth ar draws y dosbarthiadau ar gyfer disgyblion 
sydd ag Anawsterau Dysgu Cymhleth. 

5. Caiff trefniadau addas eu rhoi ar waith drwy ymgynghori â phawb sy'n rhan o'r broses er mwyn 
sicrhau bod darpariaeth addas ar gyfer unrhyw ddisgyblion a gaiff eu heffeithio gan y newidiadau. 

 

Hysbysiad 2 - Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Ysgol Gynradd Cwm-bach                                    

Hysbysiad Statudol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a’r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion fod Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, 

yn cynnig sefydlu darpariaeth AAA yn Ysgol Gynradd Cwm-bach, Llangorse Road, Cwm-bach, Aberdâr 

CF44 0HS gan ddarparu 8 o leoedd ar gyfer disgyblion 3 - 7 oed (Cyfnod Sylfaen) mae gyda nhw 

anawsterau dysgu cymhleth. Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cael ei chynnal gan Gyngor Rhondda Cynon 

Taf. 

Cynhaliodd Rhondda Cynon Taf gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig yma. Mae 

adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan y rheiny a atebodd, 

ymatebion y sawl sy'n cyflwyno'r cynnig a barn Estyn ar gael drwy 

www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx 

Y bwriad ydy gweithredu'r cynigion hyn ar 1 Medi 2019. 

http://www.rctcbc.gov.uk/schoolconsultations
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Mae 255 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae 272 o leoedd yn yr ysgol. Unwaith i'r cynllun 

gael ei weithredu, bydd 272 o leoedd. 

Caiff unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad eu cyhoeddi, hynny 

yw erbyn 15 Mawrth 2019.   

Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Gwasanaeth 

Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ.  

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a ddaw i law (sydd 

heb gael eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnyn 

nhw, cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

Llofnod 

 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Rhondda Cynon Taf 

Dyddiad – 13 Chwefror 2019 

Nodyn Esboniadol 

1. Mae gwella ansawdd addysg a chodi safonau yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Rydyn ni'n 
ystyried bod gwella safonau a deilliannau addysgol ar gyfer rhai o'n disgyblion mwyaf agored i 
niwed yn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd, eu mynediad i fyd gwaith a llwybrau addysg eraill.  
Mae sicrhau bod ein Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn addas ar gyfer anghenion disgyblion yn bwysig 
o ran y cynnydd maen nhw'n ei wneud. 

2. Er bod safon y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Rhondda Cynon Taf yn dda, mae angen i ni 
foderneiddio a datblygu'r math yma o ddosbarth er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynnwys y 
disgyblion yma yn y brif ffrwd a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion agored i niwed. 

3. Bydd hyn yn sicrhau darpariaeth ar draws cyfnodau allweddol ar safle ysgol hygyrch unigol.  
 
 
Hysbysiad 3 - Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Ysgol Gynradd Parc y Darren 
 

Hysbysiad Statudol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a’r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion fod Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, 

yn cynnig sefydlu darpariaeth AAA yn Ysgol Gynradd Parc y Darren, Stryd y Nant, Glynrhedynog CF43 

4LE drwy ddarparu 8 o leoedd Asesu ac Ymyrryd yn y Blynyddoedd Cynnar ar gyfer disgyblion AAA 3 - 

5 oed. Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cael ei chynnal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf. 

Cynhaliodd Rhondda Cynon Taf gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig yma. Mae 

adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan y rheiny a atebodd, 

ymatebion y sawl sy'n cyflwyno'r cynnig a barn Estyn ar gael drwy  

www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx 

Y bwriad ydy gweithredu'r cynigion hyn ar 1 Medi 2019. 

http://www.rctcbc.gov.uk/schoolconsultations


4 
 

Mae 313 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae 359 o leoedd yn yr ysgol. Unwaith i'r cynllun 

gael ei weithredu, bydd 359 o leoedd.  

Caiff unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad eu cyhoeddi, hynny 

yw erbyn 15 Mawrth 2019.   

Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Gwasanaeth 

Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ.  

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a ddaw i law (sydd 

heb gael eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnyn 

nhw, cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

Llofnod 

 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Rhondda Cynon Taf 

Dyddiad – 13 Chwefror 2019 

 

Nodyn Esboniadol 

1. Mae gwella ansawdd addysg a chodi safonau yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Rydyn ni'n 
ystyried bod gwella safonau a deilliannau addysgol ar gyfer rhai o'n disgyblion mwyaf agored i 
niwed yn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd, eu mynediad i fyd gwaith a llwybrau addysg eraill.  
Mae sicrhau bod ein Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn addas ar gyfer anghenion disgyblion yn bwysig 
o ran y cynnydd maen nhw'n ei wneud. 

2. Er bod safon y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Rhondda Cynon Taf yn dda, mae angen i ni 
foderneiddio a datblygu'r math yma o ddosbarth er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynnwys y 
disgyblion yma yn y brif ffrwd a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion agored i niwed. 

3. Bydd y cynnig i wella'r ddarpariaeth Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn y blynyddoedd cynnar yn 
galluogi plant sydd ddim o oedran ysgol statudol i gael eu hasesu'n gynnar a chael ymyriad cynnar 
mewn cyd-destun Dosbarth Cynnal Dysgu yn y brif ffrwd a mynediad prydlon at gymorth arbenigol 
er mwyn llywio gwaith adleoli neu leoliadau arbenigol mwy hirdymor.  

 

Hysbysiad 4 - Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn  

Hysbysiad Statudol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a’r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion fod Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, 

yn cynnig rhoi'r gorau i gynnal darpariaeth AAA yn Ysgol Gynradd Heol y Celyn, Stryd y Celyn, 

Rhydfelen, Pontypridd, CF37 5DB, fel na fydd Dosbarthiadau Cynnal Dysgu ar gyfer disgyblion mae 

gyda nhw anawsterau dysgu cymhleth yn yr ysgol.  Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cael ei chynnal gan 

Gyngor Rhondda Cynon Taf. 
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Cynhaliodd Rhondda Cynon Taf gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig yma. Mae 

adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan y rheiny a atebodd, 

ymatebion y sawl sy'n cyflwyno'r cynnig a barn Estyn ar gael drwy 

www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx 

Y bwriad ydy gweithredu'r cynigion yma ar 31 Awst 2019. 

Mae 320 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae 388 o leoedd yn yr ysgol. Unwaith i'r cynllun 

gael ei weithredu, bydd 388 o leoedd. 

Os bydd plant lleol angen mynychu Dosbarth Anawsterau Dysgu Cymhleth, bydd y ddarpariaeth agosaf 

yn Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn. Fel arall, byddai modd ystyried lleoliad prif ffrwd â chymorth pe bai 

hynny'n addas ar gyfer anghenion y plentyn a phe bai'r rhieni yn dymuno hynny. 

Caiff unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad eu cyhoeddi, hynny 

yw erbyn 15 Mawrth 2019.   

Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Gwasanaeth 

Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ.  

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a ddaw i law (sydd 

heb gael eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnyn 

nhw, cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

Llofnod 

 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Rhondda Cynon Taf 

Dyddiad – 13 Chwefror 2019  

 

Nodyn Esboniadol 

1. Mae gwella ansawdd addysg a chodi safonau yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Rydyn ni'n 
ystyried bod gwella safonau a deilliannau addysgol ar gyfer rhai o'n disgyblion mwyaf agored i 
niwed yn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd, eu mynediad i fyd gwaith a llwybrau addysg eraill.  
Mae sicrhau bod ein Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn addas ar gyfer anghenion disgyblion yn 
bwysig o ran y cynnydd maen nhw'n ei wneud. 

2. Er bod safon y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Rhondda Cynon Taf yn dda, mae angen i ni 
foderneiddio a datblygu'r math yma o ddosbarth er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynnwys y 
disgyblion yma yn y brif ffrwd a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion agored i niwed. 

3. Ar hyn o bryd, mae gan Ysgol Gynradd Heol y Celyn Ddosbarth Cynnal Dysgu ar gyfer Anawsterau 
Dysgu Cymhleth yn y Cyfnod Sylfaen ac yng Nghyfnod Allweddol 2.   

4. Ar hyn o bryd does dim disgyblion sy'n defnyddio'r ddarpariaeth Dosbarth Cynnal Dysgu yn y 
Cyfnod Sylfaen. 

5. Mae'n bosib y bydd cynigion CA2 yn effeithio ar ddau ddisgybl. Caiff trefniadau addas eu rhoi ar 
waith drwy ymgynghori â phawb sy'n rhan o'r broses er mwyn sicrhau bod darpariaeth addas ar 
gyfer unrhyw ddisgyblion a gaiff eu heffeithio gan y newidiadau. 

 

http://www.rctcbc.gov.uk/schoolconsultations
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Hysbysiad 5 - Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Ysgol Gynradd Llantrisant 

Hysbysiad Statudol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a’r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion fod Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, 

yn cynnig sefydlu darpariaeth AAA yn Ysgol Gynradd Llantrisant, Coed yr Esgob, Llantrisant, CF72 8EL 

gan ddarparu 8 o leoedd ar gyfer disgyblion AAA 3 - 5 oed. Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cael ei chynnal 

gan Gyngor Rhondda Cynon Taf. 

Cynhaliodd Rhondda Cynon Taf gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig yma. Mae 

adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan y rheiny a atebodd, 

ymatebion y sawl sy'n cyflwyno'r cynnig a barn Estyn ar gael drwy  

www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx 

Y bwriad ydy gweithredu'r cynigion hyn ar 1 Medi 2019. 

Mae 96 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae 155 o leoedd yn yr ysgol. 155 fydd nifer y lleoedd 

o weithredu'r cynlluniau. 

Caiff unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad eu cyhoeddi, hynny 

yw erbyn 15 Mawrth 2019.   

Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Gwasanaeth 

Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ.  

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a ddaw i law (sydd 

heb gael eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnyn 

nhw, cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

Llofnod 

 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Rhondda Cynon Taf 

Dyddiad – 13 Chwefror 2019 

Nodyn Esboniadol 

1. Mae gwella ansawdd addysg a chodi safonau yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Rydyn ni'n 
ystyried bod gwella safonau a deilliannau addysgol ar gyfer rhai o'n disgyblion mwyaf agored 
i niwed yn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd, eu mynediad i fyd gwaith a llwybrau addysg 
eraill.  Mae sicrhau bod ein Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn addas ar gyfer anghenion 
disgyblion yn bwysig o ran y cynnydd maen nhw'n ei wneud. 

2. Er bod safon y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Rhondda Cynon Taf yn dda, mae angen i ni 
foderneiddio a datblygu'r math yma o ddosbarth er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer 
cynnwys y disgyblion yma yn y brif ffrwd a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion agored i 
niwed. 

3. Bydd y cynnig i wella'r ddarpariaeth Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn y blynyddoedd cynnar yn 
galluogi plant sydd ddim o oedran ysgol statudol i gael eu hasesu'n gynnar a chael ymyriad 

http://www.rctcbc.gov.uk/schoolconsultations
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cynnar mewn cyd-destun Dosbarth Cynnal Dysgu yn y brif ffrwd a mynediad prydlon at 
gymorth arbenigol er mwyn llywio gwaith adleoli neu leoliadau arbenigol mwy hirdymor.  

 

Hysbysiad 6 - Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy                                                                                     

Hysbysiad Statudol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a’r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion fod Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, 

yn cynnig sefydlu darpariaeth AAA yn Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy, Graigwen, Y Maerdy, CF43 

4TW gan ddarparu 8 o leoedd ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen (3 - 7 oed) mae gyda nhw anawsterau 

dysgu cymhleth. Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cael ei chynnal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf. 

Cynhaliodd Rhondda Cynon Taf gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig yma. Mae 

adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan y rheiny a atebodd, 

ymatebion y sawl sy'n cyflwyno'r cynnig a barn Estyn ar gael drwy 

www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx 

Y bwriad ydy gweithredu'r cynigion hyn ar 1 Medi 2019. 

Mae 237 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae 260 o leoedd yn yr ysgol. Unwaith i'r cynllun 

gael ei weithredu, bydd 260 o leoedd. 

Caiff unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad eu cyhoeddi, hynny 

yw erbyn 15 Mawrth 2019.   

Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Gwasanaeth 

Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ.  

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a ddaw i law (sydd 

heb gael eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnyn 

nhw, cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

Llofnod   

 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Rhondda Cynon Taf 

Dyddiad – 13 Chwefror 2019  

Nodyn Esboniadol 

1. Mae gwella ansawdd addysg a chodi safonau yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Rydyn ni'n 
ystyried bod gwella safonau a deilliannau addysgol ar gyfer rhai o'n disgyblion mwyaf agored i 
niwed yn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd, eu mynediad i fyd gwaith a llwybrau addysg eraill.  
Mae sicrhau bod ein Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn addas ar gyfer anghenion disgyblion yn bwysig 
o ran y cynnydd maen nhw'n ei wneud. 

2. Er bod safon y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Rhondda Cynon Taf yn dda, mae angen i ni 
foderneiddio a datblygu'r math yma o ddosbarth er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynnwys y 
disgyblion yma yn y brif ffrwd a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion agored i niwed. 

http://www.rctcbc.gov.uk/schoolconsultations
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3. Bydd hyn yn sicrhau darpariaeth ar draws cyfnodau allweddol ar safle ysgol hygyrch unigol. 

 

Hysbysiad 7 - Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Ysgol Gynradd Pen-rhys   

Hysbysiad Statudol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a’r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion fod Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, 

yn cynnig rhoi'r gorau i gynnal darpariaeth AAA yn Ysgol Gynradd Pen-rhys, Tylorstown, Glynrhedynog, 

CF43 3PL, fel y bydd dau Ddosbarth Cynnal Dysgu ar ôl ar gyfer disgyblion sydd ag Anawsterau Dysgu 

Cymhleth yn yr ysgol. Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cael ei chynnal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf. 

Cynhaliodd Rhondda Cynon Taf gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig yma. Mae 

adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan y rheiny a atebodd, 

ymatebion y sawl sy'n cyflwyno'r cynnig a barn Estyn ar gael drwy 

www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx 

Y bwriad ydy gweithredu'r cynigion yma ar 31 Awst 2019. 

Mae 94 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae 130 o leoedd yn yr ysgol. 130 fydd nifer y llefydd 

o weithredu'r cynlluniau. 

Os bydd plant lleol angen mynychu Dosbarth Anawsterau Dysgu Cymhleth yn y Cyfnod Sylfaen, bydd 

y ddarpariaeth agosaf yn Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy. Fel arall, byddai modd ystyried lleoliad 

prif ffrwd â chymorth pe bai hynny'n addas ar gyfer anghenion y plentyn a phe bai'r rhieni yn dymuno 

hynny. 

Bydd y disgyblion yn cael eu cludo yn unol â Pholisi Cludo Disgyblion y Cyngor.   

Caiff unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad eu cyhoeddi, hynny 

yw erbyn 15 Mawrth 2019.   

Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Gwasanaeth 

Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ.  

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a ddaw i law (sydd 

heb gael eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnyn 

nhw, cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

Llofnod 

 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Rhondda Cynon Taf 

Dyddiad – 13 Chwefror 2019 

 Nodyn Esboniadol 

http://www.rctcbc.gov.uk/schoolconsultations
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1. Mae gwella ansawdd addysg a chodi safonau yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Rydyn ni'n 
ystyried bod gwella safonau a deilliannau addysgol ar gyfer rhai o'n disgyblion mwyaf agored i 
niwed yn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd, eu mynediad i fyd gwaith a llwybrau addysg eraill.  
Mae sicrhau bod ein Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn addas ar gyfer anghenion disgyblion yn bwysig 
o ran y cynnydd maen nhw'n ei wneud. 

2. Er bod safon y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Rhondda Cynon Taf yn dda, mae angen i ni 
foderneiddio a datblygu'r math yma o ddosbarth er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynnwys y 
disgyblion yma yn y brif ffrwd a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion agored i niwed. 

3. Ar hyn o bryd, mae gan Ysgol Gynradd Pen-rhys 2 Ddosbarth Cynnal Dysgu ar gyfer Anawsterau 
Dysgu Cymhleth yn y Cyfnod Sylfaen, a 2 ddosbarth yng Nghyfnod Allweddol 2.   

4. Ar hyn o bryd mae 1 disgybl sy'n mynychu Dosbarth Cynnal Dysgu yn y Cyfnod Sylfaen. 
5. Caiff trefniadau addas eu rhoi ar waith drwy ymgynghori â phawb sy'n rhan o'r broses er mwyn 

sicrhau bod darpariaeth addas ar gyfer unrhyw ddisgyblion a gaiff eu heffeithio gan y newidiadau. 
 

Hysbysiad 7 - Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Ysgol Gynradd Pen-y-waun  

Hysbysiad Statudol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a’r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion fod Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, 

yn cynnig rhoi'r gorau i gynnal darpariaeth AAA yn Ysgol Gynradd Pen-y-waun, Coed Glas, Pen-y-waun, 

Aberdâr, CF44 9DR, fel na fydd Dosbarthiadau Cynnal Dysgu ar gyfer disgyblion mae gyda nhw 

anawsterau dysgu cymhleth yn yr ysgol.  Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cael ei chynnal gan Gyngor 

Rhondda Cynon Taf. 

Cynhaliodd Rhondda Cynon Taf gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig yma. Mae 

adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan y rheiny a atebodd, 

ymatebion y sawl sy'n cyflwyno'r cynnig a barn Estyn ar gael drwy 

www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx 

Y bwriad ydy gweithredu'r cynigion yma ar 31 Awst 2019. 

Mae 169 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae 253 o leoedd yn yr ysgol. Unwaith i'r cynllun 

gael ei weithredu, bydd 253 o leoedd. 

Os bydd plant lleol angen mynychu Dosbarth Anawsterau Dysgu Cymhleth, bydd y ddarpariaeth agosaf 

yn Ysgol Gynradd Glenboi. Fel arall, byddai modd ystyried lleoliad prif ffrwd â chymorth pe bai hynny'n 

addas ar gyfer anghenion y plentyn a phe bai'r rhieni yn dymuno hynny. 

Bydd y disgyblion yn cael eu cludo yn unol â Pholisi Cludo Disgyblion y Cyngor.  

Caiff unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad eu cyhoeddi, hynny 

yw erbyn 15 Mawrth 2019.   

Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Gwasanaeth 

Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ.  

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a ddaw i law (sydd 

heb gael eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnyn 

nhw, cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

Llofnod 

http://www.rctcbc.gov.uk/schoolconsultations
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Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Rhondda Cynon Taf 

Dyddiad – 13 Chwefror 2019  

Nodyn Esboniadol 

1. Mae gwella ansawdd addysg a chodi safonau yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Rydyn ni'n 
ystyried bod gwella safonau a deilliannau addysgol ar gyfer rhai o'n disgyblion mwyaf agored i 
niwed yn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd, eu mynediad i fyd gwaith a llwybrau addysg eraill.  
Mae sicrhau bod ein Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn addas ar gyfer anghenion disgyblion yn 
bwysig o ran y cynnydd maen nhw'n ei wneud. 

2. Er bod safon y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Rhondda Cynon Taf yn dda, mae angen i ni 
foderneiddio a datblygu'r math yma o ddosbarth er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynnwys y 
disgyblion yma yn y brif ffrwd a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion agored i niwed. 

3. Ar hyn o bryd, mae gan Ysgol Gynradd Pen-y-waun Ddosbarth Cynnal Dysgu yng Nghyfnod 
Allweddol 2 ar gyfer Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol.   

4. Dydy'r dosbarth ar gyfer disgyblion sydd ag Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol 
ddim wedi bod yn weithredol ers 2017. Fydd y cynnig yma ddim yn effeithio ar unrhyw ddisgybl. 

5. Bydd y Dosbarth Cynnal Dysgu Cyfnod Allweddol 2 ar gyfer disgyblion sydd ag Anhwylder y 
Sbectrwm Awtistig yn parhau i fodoli heb newid.  

 

Hysbysiad 9 -Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith   

Hysbysiad Statudol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a’r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion fod Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, 

yn cynnig rhoi'r gorau i gynnal darpariaeth AAA yn Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith, Graig Street, Pont-y-

gwaith, Glynrhedynog, CF43 3LY, fel na fydd Dosbarth Cynnal Dysgu ar gyfer disgyblion sydd ag 

Anawsterau Dysgu Cymhleth yn yr ysgol. Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cael ei chynnal gan Gyngor 

Rhondda Cynon Taf. 

Cynhaliodd Rhondda Cynon Taf gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig yma. Mae 

adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan y rheiny a atebodd, 

ymatebion y sawl sy'n cyflwyno'r cynnig a barn Estyn ar gael drwy  

www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx  

Y bwriad ydy gweithredu'r cynigion yma ar 31 Awst 2019. 

Mae 167 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae 182 o leoedd yn yr ysgol. Unwaith i'r cynllun 

gael ei weithredu, bydd 182 o leoedd. 

Os bydd plant lleol angen mynychu Dosbarth Anawsterau Dysgu Cymhleth, bydd y ddarpariaeth agosaf 

yn Ysgol Gynradd y Maerdy. Fel arall, byddai modd ystyried lleoliad prif ffrwd â chymorth pe bai 

hynny'n addas ar gyfer anghenion y plentyn a phe bai'r rhieni yn dymuno hynny. 

Bydd y disgyblion yn cael eu cludo yn unol â Pholisi Cludo Disgyblion y Cyngor.   

http://www.rctcbc.gov.uk/schoolconsultations
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Caiff unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad eu cyhoeddi, hynny 

yw erbyn 15 Mawrth 2019.   

Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Gwasanaeth 

Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ.  

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a ddaw i law (sydd 

heb gael eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnyn 

nhw, cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

Llofnod 

 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Rhondda Cynon Taf 

Dyddiad – 13 Chwefror 2019  

 

Nodyn Esboniadol 

1. Mae gwella ansawdd addysg a chodi safonau yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Rydyn ni'n 
ystyried bod gwella safonau a deilliannau addysgol ar gyfer rhai o'n disgyblion mwyaf agored i 
niwed yn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd, eu mynediad i fyd gwaith a llwybrau addysg eraill.  
Mae sicrhau bod ein Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn addas ar gyfer anghenion disgyblion yn bwysig 
o ran y cynnydd maen nhw'n ei wneud. 

2. Er bod safon y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Rhondda Cynon Taf yn dda, mae angen i ni 
foderneiddio a datblygu'r math yma o ddosbarth er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynnwys y 
disgyblion yma yn y brif ffrwd a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion agored i niwed. 

3. Ar hyn o bryd, mae gan Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith Ddosbarth Cynnal Dysgu Cyfnod Sylfaen ar 
gyfer Anawsterau Dysgu Cymhleth.  

4. Dydy'r dosbarth yma ddim wedi bod yn weithredol ers Medi 2017 oherwydd gostyngiad yn nifer y 
plant, felly fydd dim disgyblion yn cael eu heffeithio gan y cynnig yma gan nad oes disgyblion yn 
defnyddio'r ddarpariaeth ar hyn o bryd. 

 

Hysbysiad 10 - Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Ysgol Gymuned y Porth 

Hysbysiad Statudol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a’r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion fod Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, 

yn cynnig sefydlu darpariaeth AAA yn Ysgol Gymuned y Porth, Ffordd y Fynwent, y Porth, CF39 0BS, 

gan ddarparu 10 o leoedd ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 (7 - 11 oed) sydd ag Anhwylder ar y 

Sbectrwm Awtistig. Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cael ei chynnal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf. 

Cynhaliodd Rhondda Cynon Taf gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig yma. Mae 

adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan y rheiny a atebodd, 

ymatebion y sawl sy'n cyflwyno'r cynnig a barn Estyn ar gael drwy 

www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx 

http://www.rctcbc.gov.uk/schoolconsultations
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Y bwriad ydy gweithredu'r cynigion hyn ar 1 Medi 2019. 

Mae 901 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae 1129 o leoedd yn yr ysgol. Unwaith i'r cynllun 

gael ei weithredu, bydd 1129 o leoedd. 

Caiff unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad eu cyhoeddi, hynny 

yw erbyn 15 Mawrth 2019.   

Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Gwasanaeth 

Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ.  

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a ddaw i law (sydd 

heb gael eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnyn 

nhw, cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

Llofnod 

 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Rhondda Cynon Taf 

Dyddiad – 13 Chwefror 2019  

 

Nodyn Esboniadol 

1. Mae gwella ansawdd addysg a chodi safonau yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Rydyn ni'n 
ystyried bod gwella safonau a deilliannau addysgol ar gyfer rhai o'n disgyblion mwyaf agored i 
niwed yn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd, eu mynediad i fyd gwaith a llwybrau addysg eraill.  
Mae sicrhau bod ein Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn addas ar gyfer anghenion disgyblion yn bwysig 
o ran y cynnydd maen nhw'n ei wneud. 

2. Er bod safon y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Rhondda Cynon Taf yn dda, mae angen i ni 
foderneiddio a datblygu'r math yma o ddosbarth er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynnwys y 
disgyblion yma yn y brif ffrwd a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion agored i niwed. 

3. Mae angen ehangu darpariaeth ar gyfer Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig yng Nghyfnod 
Allweddol 2 yn yr Awdurdod Lleol. Bydd hyn yn sicrhau darpariaeth ar draws cyfnodau allweddol 
ar safle ysgol hygyrch unigol. 

 

Hysbysiad 11- Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Ysgol Gyfun Treorci  

Hysbysiad Statudol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a’r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion fod Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, 

yn cynnig sefydlu darpariaeth AAA yn Ysgol Gyfun Treorci, Pengelli, Treorci, CF42 6UL, gan ddarparu 

14 o leoedd ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3/4 (11 - 16 oed) mae gyda nhw anawsterau dysgu 

cymhleth. Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cael ei chynnal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf. 

Cynhaliodd Rhondda Cynon Taf gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig yma. Mae 

adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan y rheiny a atebodd, 



13 
 

ymatebion y sawl sy'n cyflwyno'r cynnig a barn Estyn ar gael drwy 

www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx 

Y bwriad ydy gweithredu'r cynigion hyn ar 1 Medi 2019. 

Mae 1643 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae 1687 o leoedd yn yr ysgol. Unwaith i'r cynllun 

gael ei weithredu, bydd 1687 o leoedd. 

Caiff unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad eu cyhoeddi, hynny 

yw erbyn 15 Mawrth 2019.   

Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Gwasanaeth 

Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ.  

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a ddaw i law (sydd 

heb gael eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnyn 

nhw, cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

Llofnod  

 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Rhondda Cynon Taf 

Dyddiad – 13 Chwefror 2019  

 

Nodyn Esboniadol 

1. Mae gwella ansawdd addysg a chodi safonau yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Rydyn ni'n 
ystyried bod gwella safonau a deilliannau addysgol ar gyfer rhai o'n disgyblion mwyaf agored i 
niwed yn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd, eu mynediad i fyd gwaith a llwybrau addysg eraill.  
Mae sicrhau bod ein Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn addas ar gyfer anghenion disgyblion yn bwysig 
o ran y cynnydd maen nhw'n ei wneud. 

2. Er bod safon y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Rhondda Cynon Taf yn dda, mae angen i ni 
foderneiddio a datblygu'r math yma o ddosbarth er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynnwys y 
disgyblion yma yn y brif ffrwd a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion agored i niwed. 

3. Mae angen ehangu darpariaeth Anawsterau Dysgu Cymhleth Cyfnod Allweddol 3/4 yn yr 

Awdurdod Lleol.  

 

 

Hysbysiad 12 - Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Ysgol Nant-gwyn  

Hysbysiad Statudol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Hysbysir drwy hyn yn unol ag adran 42 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a’r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion fod Rhondda Cynon Taf, ar ôl ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n ofynnol, 

yn cynnig sefydlu darpariaeth AAA yn Ysgol Nant-gwyn, Llewellyn Street, Pen-y-graig, CF40 1HQ, gan 

ddarparu 12 o leoedd ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3/4 (11 - 16 oed) sydd ag Anawsterau 

http://www.rctcbc.gov.uk/schoolconsultations


14 
 

Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol. Ar hyn o bryd, mae'r ysgol yn cael ei chynnal gan Gyngor 

Rhondda Cynon Taf. 

Cynhaliodd Rhondda Cynon Taf gyfnod ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig yma. Mae 

adroddiad ar yr ymgynghoriad sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion, 

ymatebion y cynigwyr a barn Estyn ar gael ar 

www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/SchoolConsultations/Schoolconsultations.aspx 

Y bwriad ydy gweithredu'r cynigion hyn ar 1 Medi 2019. 

Mae 997 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae 1200 o leoedd yn yr ysgol. Unwaith i'r cynllun 

gael ei weithredu, bydd 1200 o leoedd. 

Caiff unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad eu cyhoeddi, hynny 

yw erbyn 15 Mawrth 2019.   

Dylid anfon gwrthwynebiadau at: Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Gwasanaeth 

Mynediad a Chynhwysiant, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ.  

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau a ddaw i law (sydd 

heb gael eu tynnu'n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â'i sylwadau arnyn 

nhw, cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu. 

Llofnod 

 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant, Rhondda Cynon Taf 

Dyddiad – 13 Chwefror 2019 

Nodyn Esboniadol 

1. Mae gwella ansawdd addysg a chodi safonau yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Rydyn ni'n 
ystyried bod gwella safonau a deilliannau addysgol ar gyfer rhai o'n disgyblion mwyaf agored i 
niwed yn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd, eu mynediad i fyd gwaith a llwybrau addysg eraill.  
Mae sicrhau bod ein Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn addas ar gyfer anghenion disgyblion yn bwysig 
o ran y cynnydd maen nhw'n ei wneud. 

2. Er bod safon y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn Rhondda Cynon Taf yn dda, mae angen i ni 
foderneiddio a datblygu'r math yma o ddosbarth er mwyn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cynnwys y 
disgyblion yma yn y brif ffrwd a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion agored i niwed. 

3. Mae angen ehangu darpariaeth CA 3/4 ar gyfer Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac 
Ymddygiad ac Anawsterau Dysgu Cymhleth yn yr Awdurdod Lleol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rctcbc.gov.uk/schoolconsultations
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3 Manylion y Gwrthwynebiadau a Ddaeth i Law  

Daeth 15 o wrthwynebiadau i law erbyn y terfyn amser a gafodd ei gyhoeddi, sef 5pm ar 15 Mawrth 

2019. Roedden nhw'n cynnwys llythyrau a negeseuon e-bost yn ymwneud â'r hysbysiadau canlynol: 

Hysbysiad Ysgol Gwrthwynebiadau Gwrthwynebiadau a ddaeth i law 
oddi wrth 

1 Ysgol Gynradd Caradog 14*  Rhieni disgyblion sy'n mynychu 
Ysgol Gynradd Caradog ar hyn o 
bryd (11) 

 Undeb Addysg Cenedlaethol 
RhCT (1) 

 Canolfan Farchogaeth Green 
Meadows (1) 

2 Ysgol Gynradd Cwm-bach 0  

3 Ysgol Gynradd Parc y 
Darran 

0  

4 Ysgol Gynradd Heol-y-celyn 1  Undeb Addysg Cenedlaethol 
RhCT (1) 

5 Ysgol Gynradd Llantrisant 0  

6 Ysgol Gymuned y Maerdy 0  

7 Ysgol Gynradd Pen-rhys 1  Undeb Addysg Cenedlaethol 
RhCT 

8 Ysgol Gynradd Pen-y-waun 0  

9 Ysgol Gynradd Pont-y-
gwaith 

0  

10 Ysgol Gymuned y Porth 0  

11 Ysgol Gyfun Treorci 0  

12 Ysgol Nant-gwyn 0  
 

*Nodir bod nifer o gopïau o'r un ohebiaeth sy’n nodi gwrthwynebiad wedi eu hanfon at nifer o 

gynghorwyr ac uwch swyddogion yr Awdurdod Lleol. Yn unol â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion, 

cawson nhw eu cofnodi yn un gwrthwynebiad yn unig. 

Bydd gydag aelodau o'r Cabinet gyfle i ddarllen a dadansoddi'r holl wrthwynebiadau a ddaeth i law yn 

ystod y Cyfnod Gwrthwynebu cyn cyfarfod y Cabinet ar 9 Ebrill 2019. Caiff yr holl wrthwynebiadau eu 

trafod ochr yn ochr â'r dadleuon o ran y cynigion a'r ffactorau fel y'u nodir yn y Cod. 

 

Yn ogystal â hyn, daeth deiseb i law ar 7 Mawrth 2019 a oedd yn cynnwys 1886 o lofnodion gan 

unigolion a oedd yn pryderu am Ysgol Gynradd Caradog. Roedd 1294 o'r llofnodion yn ffurfiol a 

chafodd 592 eu cyflwyno drwy ddeiseb ar-lein.  Gofynnodd y ddeiseb am gefnogaeth i wrthwynebu'r 

bwriad i adleoli Dosbarthiadau Cynnal Dysgu'r Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Gynradd Caradog i Ysgol 

Gynradd Cwm-bach a chau'r Dosbarthiadau Cynnal Dysgu Cyfnod Allweddol 2 yn Ysgol Gynradd 

Caradog. 
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4 Y Gwrthwynebiadau a'n Hymatebion Ni 

Mater a godwyd Ymateb yr Awdurdod Lleol  
 

Effaith ar ddisgyblion 
 
 

Mae gan y newid mewn darpariaeth rai goblygiadau ar gyfer y nifer 
cymharol fach o ddisgyblion sy'n mynychu'r Dosbarthiadau Cynnal 
Dysgu presennol. Er mwyn lleihau'r effaith negyddol bosibl ar 
ddisgyblion unigol, bydd gan rieni'r cyfle i drafod a ydyn nhw'n dymuno 
bod eu plentyn yn mynychu'r ddarpariaeth arbenigol agosaf neu 
barhau yn eu hysgolion prif ffrwd bresennol gyda phecyn cymorth 
unigryw.  

Symud disgyblion 
Dosbarthiadau Cynnal 
Dysgu cyfredol i'r 
lleoliadau Dosbarthiadau 
Cynnal Dysgu newydd. 
 

Bydd hyn yn osgoi trosglwyddo disgyblion sydd ag anghenion 
sylweddol yn ddiangen, yn sicrhau dilyniant yn eu lleoliadau addysgol 
ac yn sicrhau bod nifer uwch o Ddosbarthiadau Cynnal Dysgu arbenigol 
yn rhoi tegwch i ddisgyblion mewn Dosbarthiadau Cynnal Dysgu fel eu 
bod nhw'n aros mewn un lleoliad nes iddyn nhw gael eu hadleoli i 
addysg uwchradd yn unol â'u cyfoedion yn y brif ffrwd. 
Bydd cynlluniau pontio yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer unrhyw 
ddisgyblion sy'n cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cynigion. Bydd 
y cynlluniau yma'n cael eu llunio ar y cyd â rhieni a staff ac yn cynnwys 
cymorth ychwanegol gan  staff arbenigol y Gwasanaethau Cynhwysiant 
a Mynediad.  

Colli darpariaeth 
Dosbarth Cynnal Dysgu o 
fewn lleoliad yr ysgol 
gyfredol a cholli staff 
addysgu  

Mae'r Awdurdod Lleol yn nodi cymaint y mae'r lleoliadau ysgol yn 
gwerthfawrogi'r Dosbarthiadau Cynnal Dysgu a'u disgyblion a 
chymaint y maen nhw wedi ychwanegu at ethos cynhwysol yr ysgolion.  
Fodd bynnag, mae'r cynigion yn bwriadu gwella darpariaeth 
Dosbarthiadau Cynnal Dysgu o fewn yr Awdurdod Lleol, fel sydd wedi'i 
amlinellu yn yr adran reswm dros newid. Mae'n dda nodi'r sylwadau 
cadarnhaol ynglŷn ag ansawdd y ddarpariaeth.  Mae gan y Cyngor 
bolisïau a gweithdrefnau Adnoddau Dynol cadarn a fydd yn rhoi 
sicrwydd i staff a chyflogwyr ynglŷn â rheoli newid sefydliadol.     

Pryderon ynghylch 
ansawdd ac addasrwydd 
y ddarpariaeth 
Dosbarthiadau Cynnal 
Dysgu lle mae'r 
ddarpariaeth yn cael ei 
hystyried yn effeithiol ar 
hyn o bryd  
 
Addasrwydd yr ystafell 
ddosbarth - agweddau 
negatif ar Ysgol Gynradd 
Cwm-bach, maint y 
dosbarth, offer, 
ystafelloedd, toiledau 
 
 

Does gan yr Awdurdod Lleol ddim tystiolaeth i awgrymu na fydd modd 
i'r ysgolion prif ffrwd a fydd yn cynnal y Dosbarthiadau Cynnal Dysgu a 
fydd yn cael eu hadleoli yn rhan o'r cynigion ddarparu cyfleoedd 
addysgol ac allgyrsiol cynhwysol ac o ansawdd uchel i ddisgyblion y 
Dosbarthiadau Cynnal Dysgu. Ar hyn o bryd mae'r ysgolion yn cynnal 
Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn llwyddiannus a byddai'r adleoliadau 
sydd wedi'u cynnig dim ond yn gwella'r ddarpariaeth Dosbarth Cynnal 
Dysgu. Bydd gan yr ysgolion prif ffrwd arfaethedig a fydd yn gartref i'r 
ddarpariaeth wedi'i hadleoli garfanau arweinyddiaeth gadarn. Bydd eu 
cyflawniad nhw yn cael eu craffu a'u herio yn unol â gweithdrefnau 
sicrhau ansawdd sydd wedi'u sefydlu o fewn RhCT a Chonsortiwm 
Canolbarth y De ehangach. Mae gan y Gwasanaeth Cynhwysiant a 
Mynediad gweithdrefnau Sicrhau Ansawdd sydd wedi'u sefydlu ar 
gyfer monitro a herio cyflawniad pob un o'i Dosbarthiadau Cynnal 
Dysgu a byddai'r broses yma'n parhau i ddilyn y cynigion i adleoli'r 
darpariaethau. 
 
Mae Ysgol Gynradd Cwm-bach yn un o ysgolion rhaglen Ysgolion yr 
21ain Ganrif sydd wedi elwa ar fuddsoddiad sylweddol.  Mae'n 
cydymffurfio'n llawn â'r Ddeddf Cydraddoldeb, ond bydd unrhyw 
addasiadau pellach sydd eu hangen i ddiwallu anghenion disgyblion 
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unigol yn cael eu rhoi ar waith yn ôl yr angen.  Mae gyda'r ysgol 
ddarpariaeth Dosbarthiadau Cynnal Dysgu eisoes ac mae gyda hi 
adnoddau da sy'n diwallu anghenion disgyblion. 

Caiff Dosbarthiadau 
Cynnal Dysgu eu cynnal 
mewn lleoliad ysgol prif 
ffrwd llai sy'n cael eu 
hystyried fel ysgol sy'n 
cynnig darpariaeth well. 
 
 

Mae gan yr Awdurdod Lleol nifer o Ddosbarthiadau Cynnal Dysgu 
llwyddiannus sydd wedi'u lleoli mewn ysgolion mawr lle mae 
darpariaeth o ansawdd uchel ar gael i ddisgyblion yn y Dosbarth Cynnal 
Dysgu dros nifer o flynyddoedd. Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd 
cynhwysiant, addysgol a chymdeithasol ar gyfer grwpiau bach lle mae 
holl fanteision  Dosbarth Cynnal Dysgu'r un mor amlwg, gwerthfawr ac 
effeithiol mewn amgylchoedd ysgolion mawr ac ysgolion bach. Dydy 
maint yr ysgol ddim wedi bod yn ffactor allweddol wrth benderfynu a 
yw darpariaeth Dosbarth Cynnal Dysgu ar gyfer disgyblion ag 
Anawsterau Dysgu Cymhleth yn llwyddiannus neu effeithiol.  Does dim 
tystiolaeth sy'n awgrymu bod disgyblion y Dosbarthiadau Cynnal 
Dysgu'n meddwl bod ysgolion mwy yn cael effaith negyddol ar 
gynnydd addysgol neu lesiant y disgyblion.  

Dolenni i'r dogfennau ail-
alinio nad oedd yn 
gweithio  

Doedd dim pryderon wedi'u codi ynghylch y dolenni yn ystod y cyfnod 
ymgynghori.  Roedd modd i nifer sylweddol o rieni a rhanddeiliaid eraill 
gymryd rhan yn y broses ymgynghori ac ymateb iddi drwy'r ddolen ar-
lein sy'n awgrymu bod y dolenni yn hygyrch. 

Pryderon ynghylch 
gohebiaeth i rieni  

Cafodd hyn ei ymchwilio ac mae'r Awdurdod Lleol yn cydnabod bod yr 
ohebiaeth wreiddiol heb gael ei dosbarthu i bob rhiant yn unol â chais 
yr Awdurdod Lleol ar 19 Hydref 2018.  Fodd bynnag, anfonodd y 
Pennaeth lythyr dilynol at yr holl rieni ar 9 Tachwedd 2018 yn nodi 
manylion y cynlluniau ail-alinio arfaethedig a dolenni i'r dogfennau.  
Rhoddodd yr ohebiaeth yma y cyfnod ymgynghori 42 diwrnod gofynnol 
i rieni fel y nodir yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion. 

Capasiti dosbarthiadau 
Cyfnod Allweddol 2 yn 
Ysgol Gynradd Cwm-bach 

Mae'r Awdurdod Lleol yn cydnabod y bu cynnydd annisgwyl mewn 
perthynas â'r galw am ddarpariaeth CA2.  Yng ngoleuni hyn, cafodd 
adolygiad pellach ei gynnal i geisio amcangyfrif y niferoedd 
disgwyliedig. 

Cydnabod bod Ysgol 
Gynradd Cwm-bach yn 
Ysgol yr 21ain Ganrif 

Mae'n braf nodi er bod gwrthwynebiadau dod i law ynglŷn â'r 
newidiadau arfaethedig, roedd rhanddeiliaid wedi cydnabod y 
cyfleusterau rhagorol sydd ar gael drwy ddarpariaeth fodern Ysgol 
Gynradd Cwm-bach, sy'n un o ysgolion rhaglen Ysgolion yr 21ain 
Ganrif. 

 

 

5 Gohebiaeth a Ddaeth i Law yn Hwyr  

Yn dilyn cyhoeddi Adroddiad Adborth o'r Ymgynghoriad a chyn cyhoeddi'r Hysbysiadau Statudol, 

daeth 8 llythyr/e-bost i law a oedd yn mynegi pryderon ynghylch y cynnig i gau'r Dosbarthiadau Cynnal 

Dysgu Cyfnod Allweddol 2 yn Ysgol Gynradd Caradog.  Yn ogystal â hyn, daeth 20 o ffurflenni 

ymgynghori i law gan bobl a oedd yn anghytuno â'r cynnig.  Fodd bynnag, doedd dim pryderon eraill 

wedi'u nodi yn yr ohebiaeth yma, ac eithrio'r rhai wedi'u nodi uchod. 

 

6 Casgliad  

Mae gwrthwynebiadau'r rhanddeiliaid a ddaeth i law wedi'u defnyddio i lywio'r adroddiad terfynol a 

gafodd ei gyflwyno i'r Cabinet fis Ebrill 2019.  


