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ADRODDIAD YMGYNGHORI 

Ymatebion o ymgynghoriad ffurfiol ar gynnig i sefydlu darpariaeth 
arbenigol ar gyfer disgyblion oedran uwchradd ag Anhwylder y Sbectrwm 
Awtistig (ASA) yn Ysgol Gyfun Dŵr y Felin. 

Cyflwyniad 

Mae'r cyngor wedi ymgynghori â phartïon â diddordeb ar ei gynnig i sefydlu 
darpariaeth  arbenigol ar gyfer disgyblion oed uwchradd ag Anhwylder y 
Sbectrwm Awtistig (ASA) yn Ysgol Gyfun Dŵr y Felin. Os caiff ei roi ar waith, 
daw'r cynnig i rym ar 20 Ebrill 2020.   

Cynhaliwyd y cyfnod ymgynghori o 23 Medi i 5 Tachwedd 2019.  Ceir rhestr o 
ymgyngoreion yn Atodiad A. E-bostiwyd y ddogfen ymgynghori i'r holl 
ymgyngoreion ac roedd hefyd ar gael ar wefan y cyngor. 

Y Broses Ddeddfwriaethol 

Roedd y ddogfen ymgynghori'n gwahodd pobl i gyflwyno'u barn a'u safbwyntiau 
am y cynnig hwn. Dan Gôd Statudol Llywodraeth Cymru ar gyfer Trefniadaeth 
Ysgolion, mae'n ofynnol i'r cyngor gyhoeddi adroddiad ymgynghori sy'n crynhoi 
unrhyw faterion a godwyd gan ymgyngoreion, ymateb y cyngor ac amlinellu 
barn Estyn am werth cyffredinol y cynigion. 

Os caiff ei gymeradwyo, cam nesaf y broses yw cyhoeddi hysbysiad statudol 
sy'n amlinellu'r cynnig. Byddai angen cyhoeddi hwn am gyfnod o 28 niwrnod a 
gwahoddir gwrthwynebiadau ffurfiol yn ystod y cyfnod hwn.   

Os derbynnir gwrthwynebiadau, cyhoeddir adroddiad gwrthwynebiadau a fydd 
yn crynhoi'r gwrthwynebiadau ac ymateb y cyngor i'r gwrthwynebiadau hynny.  
Bydd angen i Gabinet y cyngor ystyried y cynnig yng ngolau'r gwrthwynebiadau 
a dderbyniwyd wrth benderfynu a fydd y cynnig yn cael ei roi ar waith. 

Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

Derbyniwyd 17 o ymatebion ysgrifenedig i'r ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig 
hwn ar neu cyn y dyddiad cau.  

Llywodraethwyr 2 

Staff Addysgu 1 

Staff nad ydynt yn addysgu 7 



Rhieni 5 

Estyn 1 

Arall 1 

 

Derbyniwyd ymateb ysgrifenedig hefyd gan ddisgyblion ym mlynyddoedd 8, 9, 
10 ac 11, a chynhaliwyd cyfarfod ymgynghori gyda Senedd yr ysgol, sy'n 
cynrychioli disgyblion o bob rhan o'r ysgol. 

Roedd yr holl ymatebion a dderbyniwyd yn gadarnhaol ac yn cefnogi'r cynnig yn 
llawn. Roedd y sylwadau a wnaed yn amlygu'r ethos cynhwysol sy'n bodoli yn 
Ysgol Gyfun Dŵr y Felin, addasrwydd yr ysgol ar gyfer y ddarpariaeth hon a'r 
gydnabyddiaeth fod angen y ddarpariaeth hon. Croesawyd y cynnig gan y 
llywodraethwyr a oedd yn teimlo y byddai hyn yn cynyddu cyfleoedd i Ysgol 
Gyfun Dŵr y Felin ffynnu fel ysgol hollol gynhwysol.  

Nodwyd gan ymatebwyr fod ansawdd a phrofiad y staff a gyflogwyd i weithio yn 
y ddarpariaeth yn hanfodol i lwyddiant y ddarpariaeth, ac y byddai angen 
ystyried rheoli traffig a diogelwch disgyblion.  

Mewn ymateb i'r pwyntiau hyn, cytunwyd bod yr angen am staff profiadol, addas 
yn flaenoriaeth er mwyn sicrhau llwyddiant y ddarpariaeth. Bwriedir penodi staff 
â chymwysterau perthnasol a phrofiad i swyddi allweddol cyn i ddisgyblion 
symud i'r ddarpariaeth er mwyn darparu hyfforddiant a chefnogaeth 
ychwanegol. 

Llywodraethwyr yr ysgol ac uwch-aelodau staff sy'n gyfrifol am reoli traffig ar y 
safle, fodd bynnag, bydd swyddogion yn cefnogi'r ysgol i lunio cynllun rheoli 
traffig a fydd yn sicrhau yr ystyrir yr holl newidiadau ac y cynllunnir ar eu cyfer. 
Yn ogystal, fel rhan o'r gwaith ailfodelu, caiff ffensys a gatiau ychwanegol eu 
gosod i greu ardal ddiogel i ddisgyblion ac i rannu cerbydau a cherddwyr pan 
fyddant ar safle'r ysgol.  
 
Ymatebion Disgyblion  
 
Cyfarfu swyddogion â Senedd yr ysgol ddydd Mercher 16 Hydref ac mae 
nodiadau'r cyfarfod hwn i'w cael yn Atodiad B y ddogfen hon.  

Roedd disgyblion yn llwyr gefnogol i'r cynnig ac yn awyddus i ddweud mai Dŵr 
y Felin yw'r ysgol iawn am y fath ddarpariaeth, lle mae pob plentyn yn cael ei 
groesawu a'i gefnogi gan staff a chyfoedion i reoli ei anghenion penodol a 



datblygu'n unigol i gyrraedd ei botensial. Roedden nhw'n teimlo y byddent yn 
gallu croesawu disgyblion o ysgolion eraill a'u helpu i integreiddio'n 
llwyddiannus i'w dosbarthiadau a'u gweithgareddau.  
 
Roedd yr ymateb ysgrifenedig a dderbyniwyd oddi wrth ddisgyblion yn mynegi 
barn gadarnhaol iawn a nodwyd gan fod Ysgol Gyfun Dŵr y Felin yn ysgol 
ofalgar, y byddai hyn yn ffordd arall i ddisgyblion helpu eraill.  
 
Un pryder a godwyd gan ddisgyblion oedd lleoliad y ddarpariaeth arfaethedig 
ym Mloc M, oherwydd nodwyd bod yr ystafelloedd cerddoriaeth hefyd yn y bloc 
hwn ac felly, gallai'r ardal fod yn rhy swnllyd i ddisgyblion ASA.  
 
Mae swyddogion wedi ystyried y pwynt hwn yn ofalus a byddant yn parhau i 
ystyried hyn wrth i'r cynllun gael ei ddatblygu ac wrth gynllunio'r gwaith 
adeiladu.  
 
Yn ogystal, roedd disgyblion am wybod a fyddai disgyblion yn yr ysgol ag ASA 
yn gallu mynd i'r ganolfan a mynegwyd pryderon hefyd am effaith y traffig 
ychwanegol, yn enwedig yn y boreau gan y byddai disgyblion yn cyrraedd 
mewn tacsi i ddefnyddio'r ddarpariaeth.  
 
Mewn ymateb i hyn, gall swyddogion gadarnhau er y bydd y ddarpariaeth yn 
cael ei rheoli gan yr ysgol, a dan system lywodraethu'r ysgol, gellid cael 
mynediad i'r ddarpariaeth drwy banel derbyn arbennig o'r cyngor a bydd meini 
prawf derbyn a gadael yn berthnasol. Efallai y caiff rhai o ddisgyblion Dŵr y 
Felin eu derbyn i'r ddarpariaeth, fodd bynnag, mae'n debygol y bydd yr holl 
ddisgyblion ASA yn yr ysgol yn gallu elwa rhywfaint o'r staff arbenigol a gyflogir 
yn y ddarpariaeth. Gallai staff prif ffrwd elwa hefyd o gyfleodd hyfforddiant a 
fyddai'n bodoli pe bai'r ddarpariaeth ar y safle, gan wella'r ddarpariaeth brif ffrwd 
i ddisgyblion ASA ymhellach.  
  
Mae wir yn bosibilrwydd y bydd nifer cynyddol o dacsis yn cyrraedd y safle yn y 
boreau, ac mae'r ysgol a swyddogion wedi ystyried hyn. Caiff ffensys a gatiau 
ychwanegol eu cynnwys fel rhan o'r gwaith adeiladu, a hefyd bydd uwch-staff a 
llywodraethwyr yr ysgol yn ystyried yn ofalus y ffordd orau o reoli'r traffig er 
mwyn cadw disgyblion yn ddiogel ac yn adolygu Polisi Rheoli Traffig yr ysgol yn 
unol â hyn. 
  
Ymateb Estyn i'r cynnig: 
 
Dywed ymateb cyffredinol Estyn i'r cynnig ei fod yn debygol o leiaf o gynnal y 
safon addysg bresennol, a nodwyd hefyd bod 'Y cynigydd wedi diffinio'n glir 
fanteision sefydlu darpariaeth i ddisgyblion sydd wedi'u diagnosio ag anhwylder 



y sbectrwm awtistig. Datblygwyd y cynnig yn unol â rhaglen yr awdurdod lleol i 
wella'i ddarpariaeth addysgol a diwallu anghenion plant a phobl ifanc ag ADY. 
Mae'r cynnig hwn yn cynnig y cyfle i ddisgyblion a phobl ifanc ag ASA gael 
profiadau addysgol mewn sefydliad prif ffrwd yn eu bwrdeistref sirol.  
 
Yn ogystal, dywed Estyn 'Mae'r darparwr wedi cynnal asesiad risg sy'n 
ymwneud â rhoi'r cynnig ar waith. Fel risgiau posib, mae'r cynnig yn rhestru 
diffyg gwelliant i ddeilliannau addysgol disgyblion; integreiddio yn y ddarpariaeth 
yn aflwyddiannus; ymateb negyddol gan rieni o ysgolion cynnal; nid oes staff â 
sgiliau a phrofiad priodol ar gael; mwy o gyfrifoldebau llywodraethu a staff; 
amser teithio o'r cartref i'r ysgol yn cynyddu i rai disgyblion a dim cefnogaeth ar 
gyfer datblygiad y Gymraeg. Fodd bynnag, mae'r cynigydd yn nodi y byddai 
methu rhoi'r cynnig ar waith yn arwain at beidio â gwireddu amrywiaeth o 
fuddion dysgu ac addysgu ac ariannol yn llawn. Nid yw'r cynnig yn nodi camau 
gweithredu i liniaru yn erbyn y risgiau hyn.' 
 
Mewn ymateb, os na roddir y cynnig ar waith, mae perygl na fyddai'r buddion 
dysgu ac addysgu yn ogystal â'r buddion ariannol yn cael eu gwireddu, felly y 
camau gweithredu lliniaru fyddai rhoi'r cynnig ar waith, gan sicrhau y gellir 
gwireddu'r holl fuddion. 
 
Mae Estyn hefyd yn dweud y canlynol 'Ymddengys fod y cynigydd wedi ystyried 
i ba raddau y byddai'r cynnig yn cefnogi'r targedau yng Nghynllun Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg. Mae'n dweud y bydd y Ganolfan Adnoddau Dysgu yn 
darparu ar gyfer y disgyblion hynny sy'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf neu'r 
rheinI y mae eu hysgol sylfaen yn ysgol Gymraeg. Fodd bynnag, nid yw'n glir a 
fyddai'r profiadau dysgu ac addysgu yn gwbl gyfartal â rhai'r ddarpariaeth 
Saesneg.'  
 
Fel yr amlinellwyd yn y ddogfen ymgynghori, bydd darpariaeth yn y Ganolfan 
Adnoddau Dysgu yn bennaf yn adlewyrchu'r ddarpariaeth sydd ar gynnig i 
ddisgyblion prif ffrwd. Gan fod Ysgol Gyfun Dŵr y Felin yn ysgol Saesneg, bydd 
disgyblion sy'n mynd i'r ddarpariaeth ASA sy'n dod o ysgolion cyfrwng Saesneg 
yn gweld bod y profiadau dysgu ac addysgu'n gwbl deg. I ddisgyblion sydd wedi 
dod o ysgolion Cymraeg a/neu sy'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, trefnir 
darpariaeth ychwanegol i sicrhau bod staff ar gael sy'n gallu eu cefnogi drwy 
gyfrwng y Gymraeg . 
 
Caiff ymateb llawn Estyn ei gynnwys fel Atodiad C.  
 
 
 
 



Atodiad A 
 

 

 

Rhestr o Ymgyngoreion 

Disgyblion Dŵr y Felin 

Rhieni / gofalwyr 

Staff 

Corff Llywodraethu 

Cymuned ehangach yr ysgol 

NAASH (Fforwm Ysgolion 

Uwchradd) 

LLAN (Fforwm Ysgolion Cynradd) 

Awdurdodau ffiniol – Abertawe/Pen-

y-bont ar Ogwr/Sir 

Gaerfyrddin/Powys/RhCT 

Holl ysgolion eraill CNPT Cyngor Tref Castell-nedd 

Aelodau etholedig NPT Is-adran Rheolaeth Ysgolion LlC 

Cyfarwyddwyr Addysg Esgobaethol 

- Esgobaeth Menevia, Abertawe 
- Esgobaeth Llandaf, Bro 

Morgannwg 

AS (dros Aberafan) – Stephen 

Kinnock 

AS (dros Gastell-nedd) – Christina 

Rees 

AC (dros Aberafan) – David Rees 

AC (dros Gastell-nedd) – Jeremy 

Miles 

Undebau llafur Aelodau Cynulliad Rhanbarthol 

Estyn Aelodau Lleol 

Consortiwm Addysg Rhanbarthol 

(ERW) 

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc (gan 

gynnwys Datblygiad y Blynyddoedd 

Cynnar a Gofal Plant) 

Uned Trafnidiaeth Integredig CBSCPT Comisiynydd Heddlu a Throseddu 

Partneriaeth Cymunedau yn Gyntaf Grŵp NPTC 

Swyddogion CBSCPT Partneriaid AAA 



Atodiad B 

Nodiadau cyfarfod â disgyblion o Ysgol Dŵr y Felin  
(16 Hydref 2019) 
 
Roedd disgyblion yn hollol gefnogol o'r cynnig ac roeddent yn awyddus i nodi 

mai Ysgol Dŵr y Felin yw'r ysgol gywir ar gyfer darpariaeth o'r fath, lle caiff yr 

holl ddisgyblion groeso cynnes a chefnogaeth gan staff a chyfoedion i reoli eu 

hanghenion penodol a datblygu fel unigolion i gyflawni eu potensial llawn. 

Roeddent yn teimlo y gallent croesawu disgyblion o ysgolion eraill a'u helpu i 

integreiddio'n llwyddiannus i'w dosbarthiadau neu weithgareddau ar ôl iddynt 

ddychwelyd i'w hysgolion eu hunain.  

Materion a drafodwyd:  

Esboniwyd cefndir y cynnig i bawb a oedd yn bresennol, yn ogystal â'r broses 

a'r rhesymau dros ddewis Ysgol Dŵr y Felin fel yr ysgol gywir. Byddai'r 

ddarpariaeth yn derbyn 16 o bobl ifanc a chanddynt ddatganiadau neu y mae 

angen lleoliadau asesu arnynt. Bydd angen iddynt gael diagnosis i weld a oes 

angen iddynt gael darpariaeth mewn ysgol brif ffrwd neu arbenigol.  

 A fyddai'r disgyblion ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistig (ASA) yn 

hapus i gael eu cynnwys neu a fyddai rhai'n dioddef?  

Esboniwyd bod gan y disgyblion hyn ddatganiad ar gyfer Anghenion Addysgol 

Arbennig, a sicrhawyd y disgyblion y byddai staff ychwanegol sydd wedi'u 

hyfforddi ag ASA yn rhan o'r uned. Mae gan ddisgyblion anghenion gwahanol 

gan fod y sbectrwm ASA yn eang. Gallai hyn gynnwys problemau synhwyraidd 

posib, ond y ffocws bydd darparu lle diogel mewn dosbarthiadau llai i unrhyw 

ddisgyblion sy'n bryderus, a chyda staff sydd wedi'u hyfforddi'n briodol. Bydd 

gan lawer ohonynt y gallu academaidd i elwa o addysg brif ffrwd a modelau rôl 

da, a byddant yn trosglwyddo i'r ysgol yn haws. Mae trosglwyddo i ysgol brif 

ffrwd yn bwysig ond mae'n rhaid gwneud hwn ar yr adeg gywir i'r disgybl. Efallai 

y bydd yn ormod i rai disgyblion oherwydd pryder, a bydd angen iddynt 

drosglwyddo dros amser gyda chymorth athrawon arbenigol a staff cefnogi.  

 I ble byddan nhw'n mynd yn ystod amser egwyl ac amser cinio?  

Dewiswyd bloc 'M'. Bydd yr hen ystafelloedd newid hefyd yn cael eu 

hailwampio. Byddai'r ysgol yn ystyried syniadau gwahanol ynghylch egwyl a 



chinio, ac yn ymchwilio i'r rhain i ddod o hyd i'r ateb gorau i'r disgyblion i roi'r lle 

y mae ei angen arnynt.  

 Beth fyddai'n cael ei wneud i'r disgyblion awtistig sy'n cael anhawster 

gyda sŵn ac ardaloedd prysur?  

Mae'r ysgol yn edrych ar fynedfeydd, allanfeydd a choridorau gwahanol i'w 

defnyddio er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel a bod y disgyblion yn gyfforddus. 

Byddai'r ysgol yn gweithio gyda'r Tîm ADY i sicrhau y defnyddir yr atebion 

gorau er mwyn i ddisgyblion symud yn ddiogel o gwmpas yr ysgol. Cymerir 

gofal i sicrhau y bydd disgyblion y mae sŵn yn effeithio arnynt yn cael gwersi 

mewn ystafelloedd gwrthsain priodol.  

 Beth fyddai'n digwydd petai un o'r disgyblion ag ASA yn 'perfformio' ac 

roedd angen lle arnynt?  

Byddai strategaethau ar waith yn yr ysgol a byddem yn dod i adnabod y 

disgyblion hyn yn dda er mwyn gwybod sut i ddiwallu eu hanghenion 

ymddygiadol a chymdeithasol. Byddai technegau tawelu'n cael eu defnyddio lle 

bo'n briodol. Byddai'r ysgol yn sicrhau bod y gefnogaeth gywir ar gael o'r 

cychwyn.  

 A fyddai staff yn cael eu hyfforddi?  

Byddai staff y ddarpariaeth wedi derbyn hyfforddiant arbenigol ond darperir 

hyfforddiant ehangach i staff eraill yn yr ysgol, gan gynnwys staff amser cinio a 

disgyblion. Nodwyd bod Uwch-dîm Rheoli'r ysgol yn teimlo bod gan Ysgol Dŵr y 

Felin staff cefnogol iawn. Byddai staff yr ysgol hefyd yn dod i reoli disgyblion ag 

ASA yn well yn gyffredinol.  

 A fydd y gwersi'n wahanol?  

Caiff yr ystafelloedd yn y ddarpariaeth eu dylunio i ddiwallu anghenion 

amrywiaeth o strategaethau ASA, ac i ddarparu lle digonol ar gyfer dysgu unigol 

a dysgu fel grŵp, yn ogystal ag amser tawel pan fo angen. Bwriedir defnyddio 

ystafelloedd (a datblygiadau) eraill hefyd i gefnogi datblygiad disgyblion.  

 

 

 

 



 Os nad yw'r sefyllfa'n iawn, a fyddai'r plant yn cael eu symud?  

Y prif nod yw llwyddiant y plentyn unigol. Mae'r ddarpariaeth hon yn ceisio rhoi'r 

gefnogaeth gywir i bob disgybl ond os bydd angen cefnogaeth fwy arbenigol 

arno, caiff hyn ei ystyried.  

 A fyddai'r ddarpariaeth hon yn cysgodi cefnogaeth ar gyfer pethau 

eraill megis bwlio neu iechyd meddwl?  

Roedd yr ysgol wedi sicrhau'r disgyblion y byddai hyn yn ddull arall o gefnogi 

disgyblion, ac y byddai rhai o'r strategaethau a ddefnyddir yn helpu i wneud 

staff a disgyblion yn fwy ymwybodol ac empathig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atodiad C 
 

Ymateb Estyn i’r cynnig gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port 
Talbot i sefydlu darpariaeth arbenigol i uchafswm o 16 disgybl oed 
uwchradd sydd â diagnosis o anhwylder ar y sbectrwm awtistig yn Ysgol 
Gyfun Dŵr y Felin, Castell-nedd, o dymor yr haf 2020.  
 
Paratowyd yr adroddiad hwn gan Arolygwyr Ei Mawrhydi dros Addysg a 
Hyfforddiant yng Nghymru.  
 
O dan delerau Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a’i Chod 
cysylltiedig, mae’n ofynnol i gynigwyr anfon dogfennau ymgynghori i Estyn. 
Fodd bynnag, nid yw Estyn yn gorff y mae’n ofynnol iddo weithredu yn unol â’r 
Cod ac nid yw’r Ddeddf yn gosod unrhyw ofynion statudol ar Estyn o ran 
materion trefniadaeth ysgolion. Felly, fel corff yr ymgynghorir ag ef, bydd Estyn 
yn rhoi eu barn ar rinweddau cyffredinol cynigion trefniadaeth ysgolion yn unig.  
 
Mae Estyn wedi ystyried yr agweddau addysgol ar y cynnig ac mae wedi llunio’r 
ymateb canlynol i’r wybodaeth a ddarparwyd gan y cynigiwr.  
 
Cyflwyniad  
 
Mae’r cynnig gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.  
 
Mae’r cynnig yn mynd ati i fynd i’r afael ag angen canfyddedig am ddarpariaeth 
bellach i ddisgyblion ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig, sydd o oed 
uwchradd, yng Nghastell-nedd Port Talbot. Bwriedir iddi ategu’r ddarpariaeth 
arbenigol sydd eisoes ar gael yn y Fwrdeistref Sirol trwy sefydlu Canolfan 
Cymorth Dysgu hunangynhwysol i ddisgyblion sydd wedi cael datganiad o 
anghenion addysgol arbennig ar gyfer anhwylderau ar y sbectrwm awtistig. 
Bydd y cyfleuster newydd yn darparu ar gyfer uchafswm o 16 lle a bydd yn rhan 
annatod o Ysgol Gyfun Dŵr y Felin.  
 
Crynodeb / Casgliad  
 
Mae’r cynigiwr wedi diffinio’n glir fuddion sefydlu darpariaeth i ddisgyblion sydd 
wedi cael diagnosis o anhwylder ar y sbectrwm awtistig. Datblygwyd y cynnig 
yn unol â rhaglen yr awdurdod lleol i wella’i ddarpariaeth addysgol a bodloni 
anghenion plant a phobl ifanc ag ADY. Mae’r cynnig yn rhoi cyfle i ddisgyblion a 
phobl ifanc ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig gael profiadau addysgol 
mewn lleoliad prif ffrwd yn eu bwrdeistref sirol.  



Bydd cost cyfalaf untro yn gysylltiedig â’r gwaith trawsnewid, a nodwyd arian ar 
ei chyfer o adnoddau’r cyngor. Caiff cyllid ei ychwanegu at gyllideb Dŵr y Felin i 
reoli’r ddarpariaeth i hyd at 16 o ddisgyblion.  
 
Ym marn Estyn, mae’r cynnig yn debygol o gynnal safon bresennol yr addysg o 
leiaf.  
 
Disgrifiad a manteision  
 
Mae’r cynigiwr wedi rhoi sail resymegol glir ar gyfer y cynnig. Mae’r cynigiwr yn 
datgan yn glir fod y cynnig wedi’i wneud er mwyn bodloni angen cynyddol 
canfyddedig y disgyblion oed uwchradd ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig 
sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot, gyda’r nod o sicrhau’r deilliannau 
gorau posibl i ddisgyblion. Ymddengys fod y cynnig yn datgan bod lle ar gyfer y 
Ganolfan Cymorth Dysgu hunangynhwysol mewn ardal segur yn y bloc 
technoleg bwyd. Bach iawn o effaith gaiff hyn ar y prif gyfleusterau addysgu. Ni 
fydd darparu ar gyfer Canolfan Cymorth Dysgu arbenigol yn cael unrhyw effaith 
ar gapasiti amser llawn yr ysgol.  
 
Mae’r cynigiwr yn diffinio ystyr y cynnig yn ymarferol a manteision disgwyliedig y 
cynnig yn glir. Byddai’r Ganolfan Cymorth Dysgu yn rhan integredig o’r 
ddarpariaeth brif ffrwd, gyda staff arbenigol mewn amgylchedd anogol a 
chefnogol. Hefyd, rhagwelir y bydd y ddarpariaeth yn gallu cynnig cymorth a 
hyfforddiant o fewn y lleoliad prif ffrwd yn Nŵr y Felin ac mewn ysgolion cynradd 
prif ffrwd eraill ledled Castell-nedd Port Talbot sy’n gweithio gyda disgyblion ag 
anhwylderau ar y sbectrwm awtistig.  
 
Mae’r darparwr wedi cynnal asesiad risg yn gysylltiedig â gweithredu’r cynnig. 
Mae’r cynnig yn rhestru’r canlynol yn risgiau posibl: methu gwella deilliannau 
addysgol i ddisgyblion; integreiddio aflwyddiannus yn y ddarpariaeth; ymateb 
negyddol gan rieni ysgolion cartref; nid yw staff â medrau ac arbenigedd priodol 
ar gael; mwy o lywodraethu a chynnydd yng nghyfrifoldebau staff; mwy o amser 
teithio o’r cartref i’r ysgol i rai disgyblion a methu cefnogi datblygiad y Gymraeg. 
Fodd bynnag, mae’r cynigiwr yn nodi y bydd methu gweithredu’r cynnig yn 
arwain at fethu gwireddu amrywiaeth o ddysgu ac addysgu, a buddion ariannol, 
yn llawn. Nid yw’r cynnig yn amlygu camau i liniaru’r risgiau hyn.  
 
Hefyd, mae’r cynigiwr wedi ystyried yr anfanteision yn dda yn y cynnig, o 
gymharu â’r sefyllfa sydd ohoni. Ni fyddai cynnal y sefyllfa sydd ohoni yn 
gwireddu cyfleoedd darpariaeth arbenigol o fewn y sir ac ni fyddai ychwaith yn 
lliniaru’r pwysau presennol i fynd i’r afael â’r galw am leoedd i ddisgyblion ag 
anhwylderau ar y sbectrwm awtistig. Gellid tarfu ar addysg disgyblion agored i 



niwed, a allai arwain at ganlyniadau hirdymor a chynnydd mewn cyfraddau 
gwahardd.  
 
Mae’r cynigiwr wedi darparu tystiolaeth briodol i ddangos ei fod wedi ystyried 
dewisiadau eraill yn lle’r cynnig presennol ac mae wedi rhoi rhesymau da dros 
beidio ag ystyried y rhain ymhellach.  
 
Mae’r cynigiwr wedi ystyried yn briodol bellteroedd teithio rhesymol i ddisgyblion 
sy’n debygol o fynychu’r Ganolfan Cymorth Dysgu. Mae Dŵr y Felin wedi’i 
lleoli’n ganolog yng Nghastell-nedd Port Talbot, gan sicrhau bod pellteroedd 
teithio yn rhesymol i ddisgyblion. Gwnaed darpariaeth ariannol o fewn cyllideb 
refeniw’r Cyngor i gefnogi costau cludiant posibl disgyblion sy’n byw mwy na 3 
milltir i ffwrdd o’r ddarpariaeth.  
 
Ymddengys fod y cynigiwr wedi ystyried y graddau y byddai’r cynnig yn 
cefnogi’r targedau yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg cymeradwy. 
Mae’n nodi y bydd y Ganolfan Cymorth Dysgu yn darparu ar gyfer y disgyblion 
hynny sy’n siarad Cymraeg mamiaith neu y mae eu hysgol gartref yn ysgol 
cyfrwng Cymraeg. Fodd bynnag, nid yw’n glir p’un a fyddai’r addysgu a’r 
profiadau dysgu yn gwbl gyfartal ag addysgu a phrofiadau dysgu’r ddarpariaeth 
cyfrwng Saesneg.  
 
Agweddau addysgol ar y cynnig  
 
Mae’r cynigiwr wedi ystyried yn briodol effaith y cynnig ar ansawdd y 
deilliannau, y ddarpariaeth, a’r arweinyddiaeth a rheolaeth. Mae’r cynigiwr yn 
nodi’n briodol fod Ysgol Gyfun Dŵr y Felin wedi’i harolygu ddiwethaf gan Estyn 
yn 2017. Barnwyd bod perfformiad yr ysgol yn dda a bod ei rhagolygon gwella 
yn rhagorol. Mae’r cynigiwr yn cyfeirio at ganfyddiadau Estyn ar gyfer safonau, 
lles a dysgu ac addysgu, sef eu bod yn dda. Yn ogystal, roedd canfyddiadau o 
ran arweinyddiaeth a rheolaeth yn rhagorol ac, yn arwyddocaol “mae’r cymorth 
a’r gofal i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn nodwedd eithriadol 
… O ganlyniad i ansawdd a graddau’r cymorth, mae disgyblion ag anghenion 
dysgu ychwanegol yn gwneud cynnydd cadarn.” Hefyd, mae’r cynigiwr yn 
cyfeirio at y ffaith bod Dŵr y Felin wedi bod yn ysgol werdd yn gyson ym 
mhroses categoreiddio ysgolion Llywodraeth Cymru, a’i bod yn ysgol werdd ar 
hyn o bryd.  
 
Mae’r cynigiwr yn haeru y bydd y ddarpariaeth yn sicrhau parhad arbenigol o 
gyfnod allweddol 2 i ddarpariaeth uwchradd. Bydd yn cynyddu’r cyfle i 
ddisgyblion uwchradd gael at gymorth mewn darpariaeth arbenigol sydd wedi’i 
lleoli yn amgylchedd ysgol uwchradd brif ffrwd. Hefyd, mae’n haeru y bydd y 
Ganolfan Cymorth Dysgu yn ategu ymhellach y ddarpariaeth arbenigol o fewn y 



fwrdeistref sirol. Nod y Ganolfan Cymorth Dysgu fydd sicrhau’r deilliannau 
gorau posibl i ddisgyblion ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig. Yn ogystal, 
mae’r cynigiwr yn rhagweld y bydd y ddarpariaeth yn cynnig mwy o gyfleoedd i 
weithio gyda rhieni a gofalwyr, a rhoi cymorth iddynt. Bydd gwybodaeth 
arbenigol y staff a gyflogir i weithio yn y ddarpariaeth ar gael i’w rhannu gyda 
staff prif ffrwd yn Nŵr y Felin ac mewn ysgolion cynradd prif ffrwd eraill ar draws 
Castell-nedd Port Talbot. Yn ei dro, bydd hyn yn meithrin arbenigedd a gallu’r 
holl staff sy’n gweithio gyda phlant ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig, a 
bydd safonau a darpariaeth ADY yn elwa ohono’n anuniongyrchol.  
 
Nid yw’n ymddangos y bydd unrhyw darfu ar ddisgyblion oherwydd bydd y 
Ganolfan Cymorth Dysgu yn ychwanegiad newydd at yr ysgol.  
 
Nid yw’n ymddangos bod unrhyw effaith andwyol ar ddefnydd y gymuned o’r 
ysgol, gan nad yw’r cyfleusterau cymunedol cysylltiedig yn cael eu cau na’u 
lleihau.  
 
Mae’n ymddangos na fydd y cynnig hwn yn effeithio’n andwyol ar staff yn Ysgol 
Gyfun Dŵr y Felin. Ymddengys y byddai cynnydd yn nifer y disgyblion yn 
sicrhau cyflogaeth staff.  
 
Dylai ailfodelu arfaethedig yr ysgol sicrhau mai bach iawn o darfu sydd ar 
ddisgyblion a’r ddarpariaeth. 
 
 


