
 

 

        
 
Cyhoeddir yr Hysbysiad Statudol hwn gan  

Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Canolfan Ddinesig, Port Talbot. 

SA13 1PJ 

 

HYSBYSIR trwy hyn, yn unol ag Adran 41 a 43 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 

Ysgolion (Cymru) 2013 a'r Côd Trefniadaeth Ysgolion, fod Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Castell-nedd Port Talbot (a elwir "y cyngor" o hyn ymlaen) ar ôl ymgynghori â'r bobl 

angenrheidiol, yn cynnig: 

 

 Cau Ysgol Gynradd Alltwen, Yr Allt-wen, Pontardawe, Abertawe SA8 3AB, ysgol 

a gynhelir gan y cyngor ar hyn o bryd.  

 Cau Ysgol Gynradd Godre'r-graig, Graig Road, Godre'r-graig, Ystalyfera, Abertawe 

SA9 2NY, ysgol a gynhelir gan y cyngor ar hyn o bryd. 

 Cau Ysgol Gynradd Llan-giwg, Heol Newydd, Ynysmeudwy, Pontardawe, 

Abertawe SA8 4PJ, ysgol a gynhelir gan y cyngor ar hyn o bryd. 

 Sefydlu ysgol gynradd i fechgyn a merched 3-11 oed a Chanolfan Cymorth Dysgu 

arbenigol ar gyfer 16 o ddisgyblion oedran cynradd a chanddynt ddatganiad o 

Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig yn Ffordd Parc Ynysderw, Pontardawe SA8 

4EG.  Caiff yr ysgol hon ei chynnal gan y cyngor. 

 

Cynhaliwyd cyfnod o ymgynghori gan y cyngor cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig hwn.  

Mae adroddiad ymgynghori sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan 

ymgyngoreion, ymateb y cyngor i'r ymholiadau hyn a barn Estyn ar cael ar wefan y cyngor 

o dan dudalen adroddiadau'r Rhaglen Gwella Ysgolion Strategol neu yn y ddolen hon 

https://www.npt.gov.uk/1890 

 

Cynigir rhoi'r cynnig ar waith ar 1 Medi 2024. 

 

Os na fydd adeilad newydd yr ysgol ar gael i'w feddiannu ar 1 Medi 2024, caiff yr ysgol 

newydd ei sefydlu yn yr adeiladau presennol tan y dyddiad y bydd adeilad newydd yr ysgol 

ar gael i'w feddiannu. 

 

Bydd yr ysgol newydd arfaethedig yn ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg ac yn 

cynnwys Canolfan Cymorth Dysgu arbenigol ar gyfer 16 o ddisgyblion oedran cynradd a 

chanddynt ddatganiad o Anhwylder y Sbectrwm Awtistig. 

 

Y cyngor fydd yr awdurdod derbyn. Ni chynigir y bydd y trefniadau derbyn i'r ysgol 

gynradd newydd yn gwneud unrhyw ddarpariaeth ar gyfer dethol drwy ddawn neu allu. 

 

Caiff trefniadau derbyn ar gyfer disgyblion sy'n ymuno â'r Ganolfan Cymorth Dysgu 

arbenigol eu gwneud drwy banel derbyn arbennig Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd 

Port Talbot.   

https://www.npt.gov.uk/1890


 

 

 

Bydd yr ysgol gynradd newydd yn darparu ar gyfer 630 o ddisgyblion llawn amser a 140 

yn rhan-amser (70 a.m./70 p.m.). Bydd y Ganolfan Cymorth Dysgu arbenigol yn darparu 

16 o leoedd llawn amser i ddisgyblion cynradd. 

 

Y nifer derbyn ar gyfer disgyblion 4 oed yn yr ysgol gynradd newydd yn ystod blwyddyn 

gyntaf rhoi’r cynnig ar waith fydd 90. 

 

Bydd disgyblion sy’n cael eu derbyn i’r Ganolfan Cefnogi Dysgu yn ychwanegol at y nifer 

derbyn ar gyfer y grŵp oed perthnasol yn yr ysgol. 

 

Bydd mynediad i'r ysgol gynradd newydd yn cael ei drosglwyddo'n awtomatig i 

ddisgyblion amser llawn ar y gofrestr pan fyddant yn cau Ysgol Gynradd Alltwen, Ysgol 

Gynradd Godre'r-graig ac Ysgol Gynradd Llan-giwg (yn amodol ar ddewis y rhieni).  

Defnyddir Polisi Derbyniadau Ysgol y cyngor ar gyfer yr holl dderbyniadau eraill. 

 

Gwneir trefniadau derbyn ar gyfer disgyblion sy'n ymuno â'r Ganolfan Cymorth Dysgu 

arbenigol gan banel derbyn arbennig  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.   

 

Gwneir trefniadau trafnidiaeth yn unol â Pholisi Teithio o'r Cartref i'r Ysgol y cyngor. 

 

Gall pobl wrthwynebu'r cynnig o fewn 28 niwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi'r cynnig hwn, 

sef erbyn 14 Gorffennaf 2021.  

 

Dylid anfon gwrthwynebiadau at y Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes 

(at sylw tîm y Rhaglen Strategol Gwella Ysgolion) yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot 

SA13 1PJ neu e-bostio ssip@npt.gov.uk 

 

Llofnodwyd:  

 
 

 

 

Andrew Thomas, Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes 

 

Dyddiad:   17 Mehefin 2021 

 

Nodiadau Esboniadol: 

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Hysbysiad ond fe'i cynigir fel esboniad) 

 

(i) Bwriedir i'r tair ysgol gau ar 31 Awst 2024, ac o 1 Medi 2024 bydd disgyblion 

llawn amser sy'n mynychu ysgolion cynradd Alltwen, Godre'r-graig a Llan-giwg 

ar adeg cau'r ysgolion, yn trosglwyddo i'r ysgol gynradd newydd i'w sefydlu yn 

mailto:ssip@npt.gov.uk


 

 

Ffordd Parc Ynysderw, Pontardawe SA8 4EG (yn amodol ar ddewis rhiant).  

Bydd yn rhaid i ddarpar-ddisgyblion (gan gynnwys disgyblion meithrin sy'n 

trosglwyddo i addysg amser llawn) wneud cais am le yn yr ysgol gynradd newydd 

yn unol â threfniadau Polisi Derbyn y cyngor. 

(ii) Bwriedir i'r ysgol newydd agor mewn adeilad newydd yn Ffordd Parc Ynysderw, 

Pontardawe SA8 4EG ar 1 Medi 2024.  Os bydd oedi wrth adeiladu'r ysgol 

newydd ac nad yw'n bosib meddiannu'r adeilad newydd ar y dyddiad hwnnw, 

caiff yr ysgol newydd ei sefydlu yn yr adeiladau presennol hyd nes y bydd yr 

adeilad ysgol newydd yn barod ac ar gael i'w feddiannu. 

(iii) Nodir y rhesymau dros y cynnig yn y ddogfen ymgynghori sydd ar gael ar wefan 

y cyngor o dan dudalen ymgynghori'r Rhaglen Gwella Ysgolion Strategol neu 

drwy'r ddolen ganlynol: https://www.npt.gov.uk/1891  

(iv) Mae Polisi Cludiant Ysgol yr awdurdod ar gael ar wefan y cyngor: 

www.npt.gov.uk neu mae ar gael o'r Ganolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ. 

(v) Mae copïau caled neu fersiynau amgen o’r holl ddogfennaeth ar gael ar gais gan 

y Tîm Strategol Gwella Ysgolion, Adran Addysg, 2il Lawr, Canolfan Ddinesig 

Port Talbot, Port Talbot. 

 

https://www.npt.gov.uk/1891
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