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Cyngor Dinas Casnewydd: Gwasanaethau Addysg 
 
Fforwm Derbyniadau Ysgolion 
 
Cofnodion y Cyfarfod 
 

 

  
Dyddiad:  13 Tachwedd 2018 
 
Yn bresennol: Yr Esgobaeth Gatholig (Cadeirydd) 

Rheolwr Datblygu Gwasanaeth (Is-gadeirydd) 
Rheolwr Derbyn i Ysgolion ac Apeliadau 
Cynrychiolydd Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir 
Cynrychiolydd Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir  
Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol 
Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol 
Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr 
 
Plant sy’n derbyn gofal mewn Addysg  
 (Ddim yn pleidleisio) 

 
Swyddog Craffu a Chomisiynu Addysg (Clerc y Fforwm) 
 

Ymddiheuriadau:  Cynrychiolydd Cymunedol Lleol –Cynrychiolydd Gwasanaeth 
Addysg Ethnig Leiafrifol Gwent (GEMS) 

 
 

1. Ymddiheuriadau am Absenoldebau 
 
Croesawodd AR y grŵp gan nodi’r ymddiheuriadau fel uchod. 

 
2. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2018 

 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod yn wir ac yn gywir. 
 

3. Materion yn codi  
 
Ni chofnodwyd dim. 

 
4. Y Diweddaraf am Aelodaeth 
 

Diweddarwyd y Fforwm ynghylch yr enwebiadau newydd canlynol: 
 

 LP, Ysgol Gyfun Caerllion, i gynrychioli Ysgolion Uwchradd Cymunedol. 
 

 KD, Cynghorydd Ymddygiad ac Awtistiaeth, i gynrychioli'r Awdurdod Lleol. 
 

Cytunwyd ar y ddau benodiad yn unfrydol. Disgwylir rhagor o enwebiadau ar gyfer 
yr ALl yn y man.  

 
 
 

5. Diweddariad ynghylch Derbyn i Ysgolion fesul cam  
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Llywiodd JL y Fforwm trwy’r adroddiad gan nodi’r pwyntiau pwysig canlynol a 
dilynwyd gyda thrafodaeth: 
 

 Mae derbyniadau 2019 ar gyfer y Feithrinfa bellach wedi dod i ben a bydd 
y penderfyniadau’n cael eu cyflwyno ar 30 Tachwedd 2018 ar gyfer Medi 
2019 a lleoliadau mis Ionawr ar gyfer plant sy’n codi’n 3 oed; 
 

 Mae derbyniadau Uwchradd 2019 ar agor nawr ac mae eisoes dros 1,000 
o geisiadau wedi dod i law’r Tîm Derbyn; 

 

 Agorodd y cylch derbyniadau ar gyfer Dosbarth Derbyn yn 2019 ar 5 
Tachwedd ac felly, megis dechrau’r mae’r broses hon. Mae’r garfan ar 
gyfer y cylch hwn wedi cynyddu o’i gymharu â’r llynedd ac eisoes mae 
dros 1500 o ddisgyblion wedi ymgeisio ac eithrio darpariaethau nas 
cynhelir; 

 

 Mae nifer y ceisiadau a ddaw i law flwyddyn ar ôl blwyddyn yn cynyddu; 
fodd bynnag, mae canran y dewisiadau rhieni a ddiwellir yn parhau i fod yn 
uchel;  

 
Gofynnodd FR a oedd yna unrhyw gynlluniau pellach i gynnal y dosbarth swigen 
yn Ysgol Gynradd Mount Pleasant.  Cadarnhaodd JL nad oedd yna unrhyw 
gynlluniau ar y gweill. 
 
Amlinellodd DW fod rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor yn 
cynnwys ymrwymiad i ymestyn Ysgol Gynradd Rogerstone i drefniant mynediad 3 
dosbarth er mwyn darparu ar gyfer y galw sydd am leoedd yn yr ardal. 
 
 

6. Diweddariad ar Dderbyniadau yn ystod y Flwyddyn 
 
Llywiodd JL y Fforwm trwy’r adroddiad gan nodi’r pwyntiau pwysig canlynol: 
 

 Mae nifer y ceisiadau a ddaw i law bob blwyddyn yn parhau i gynyddu.  
Fodd bynnag, mae’r nifer a ddaeth i law oherwydd symud i’r ddinas wedi 
gostwng; 
 

 Mae nifer y dewisiadau rhieni a ddiwellir ar lefel cynradd yn llawer iawn is 
nag sy’n arferol yn ystod cylch derbyniadau gan fod y rhan fwyaf o 
ysgolion eisoes yn llawn; 

 

 Caiff bron i bob cais ei brosesu o fewn y targed sef 15 diwrnod ysgol / 28 
diwrnod calendr. Mae rhai ceisiadau am leoedd mewn ysgolion uwchradd 
yn fwy cymhleth a chânt eu cyfeirio at Y Panel Symud wedi'i Reoli, sydd 
heb os, yn oedi'r broses. 

 
Nododd PB fod y sefyllfa yn Ysgol Uwchradd Gatholig Joseff Sant yn debyg iawn 
gyda dim ond un cais heb gael ei gwblhau cyn y dyddiad cau. 
 
Hysbysodd WH y Fforwm y bydd y paneli Symud wedi’i Reoli hefyd yn cael eu 
peilota ymysg clystyrau o ysgolion cynradd y tymor Hydref hwn. 
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7. Y lleoedd ysgol sydd ar gael 
  

Y Fforwm i nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
Mae’r sefyllfa o ran nifer y lleoedd mewn ysgolion sydd ar gael yn parhau i fod yr 
un fath. Y prif fater sy’n achosi pryder yw darpariaeth cyfrwng Saesneg, yn 
enwedig o fewn y Cyfnod Sylfaen. 
 

8. Ymgynghori ar Drefniadau Derbyn 2020 
 

Hysbysodd JL y Fforwm nad oedd unrhyw newidiadau i’r polisi i'w disgwyl eleni, ar 
wahân i eiriad Gwasanaeth Personél y DU; yr unig ddiwygiadau eraill fydd 
cryfhau’r geiriad. Rydym yn parhau i ymgynghori a'r tîm Cyfreithiol ac felly, bydd y 
polisi drafft wedi cael ei ddosbarthu erbyn y Nadolig.  
 
Hysbysodd PB y Fforwm bod polisi Ysgol Uwchradd Gatholig Joseff Sant hefyd 
wrthi’n cael ei adolygu.  
 
Esboniodd JM y bydd yr ysgolion cynradd Catholig yn cwrdd ddiwedd y mis i 
gwblhau’r polisi ar y cyd.  Fodd bynnag, nid oes yna newidiadau mawr wedi'u 
trefnu. 

 
9. Arolwg Dewisiadau Rhieni  

 
Gofynnodd JL i’r Fforwm nodi cynnwys yr adroddiad at ddibenion gwybodaeth yn 
unig. 
 
Nod yr adroddiad yw nodi a yw rhieni’n ymwybodol o’u hysgol ddalgylch ac os 
ydyn nhw, pam nad oeddent yn dewis yr ysgol honno. Cyhoeddwyd yr arolwg gan 
y Tîm Polisi ac anfonwyd e-bost at yr holl ysgolion i’w gyhoeddi. 
 

 Cwblhawyd a dychwelwyd 339 arolwg.  Roedd 92% yn ymwybodol o’u 
hysgol ddalgylch.  

 

 Dim ond 68% a nododd y byddent yn ymgeisio am le i’w plentyn yn yr 
ysgol o’u dewis gan eu bod o’r farn bod yr ysgol o’u dewis yn perfformio’n 
well na’r ysgol ddalgylch. 

 
Gofynnodd DW a oedd yr atebion wedi'u dilysu. Cadarnhaodd JL bod y dolenni 
wedi’u darparu i’r mapiau dalgylch fel bod rhieni’n gallu gweld drostynt eu hunain 
bod yr ymatebion yn ddienw. 
 
Dangosodd yr arolwg fod gan y mwyafrif o rieni ddealltwriaeth dda o egwyddorion 
y polisi derbyn. 
 
Gofynnodd MBJ a oedd yna unrhyw waith yn cael ei wneud gyda’r lleoliadau nas 
cynhelir. Cadarnhaodd JL bod y Tîm Derbyniadau’n gweithio’n agos iawn gyda 
Thîm y Blynyddoedd Cynnar a hefyd yn eu cyhoeddi trwy ymweliadau iechyd a 
meddygfeydd.  Fodd bynnag, nid oes gan yr adran dderbyniadau gyllideb 
farchnata benodol. 
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Awgrymodd MBJ gysylltu gyda’r tîm imiwneiddiadau a chadarnhaodd DW fod y 
Grŵp Hybu Cyfrwng Cymraeg yn mynd i’r afael â’r mater sy’n cynnwys 
cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan. 
 
 
 
 

 
10. Adroddiad Blynyddol 

 
Gan nad yw Llywodraeth Cymru wedi anfon y templed ar gyfer yr adroddiad hwn 
eto, bydd yn cael ei ddosbarthu ar gyfer sylwadau unwaith y daw i law ac y bydd 
wedi’i gwblhau. 
 

11. Rhaglen aildrefnu 
 
Rhoddodd DW ddiweddariad ar lafar gan amlinellu’r canlynol: 

 

 Agorodd Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion ei drysau i ddisgyblion ar 5 
Tachwedd 2018.  Mae cynnig wedi’i lansio i sefydlu Sylfaen Adnoddau 
Dysgu yn yr ysgol newydd ac mae’r ymgynghori ffurfiol wedi dod i ben. 
Bydd adroddiad ymgynghori’n cael ei gyhoeddi’n fuan gan ddilyn gyda 
chais i symud ymlaen gyda chyhoeddi hysbysiad statudol; 
 

 Mae cais y Cyngor am gyllid cyfalaf gan Grant Gostwng Maint 
Dosbarthiadau Llywodraeth Cymru wedi bod yn llwyddiannus. Gyda’r 
grant, sy’n gyfanswm o £520k, bydd modd creu meithrinfa ar wahân yn 
Ysgol Gynradd Maesglas.  Dylai fod ar agor erbyn Medi 2019; 

 

 Mae cais hefyd wedi cael ei gyflwyno i’r Gronfa Gofal Integredig i gefnogi 
ehangu Ysgol Bryn Derw trwy adnewyddu Rhandy’r Gaer. Mae’r  
penderfyniad ynghylch y cais hwn yn mynd rhagddo ar hyn o bryd.  

 

 Mae’r Cyngor wedi cael cytundeb mewn egwyddor am gyllid gan 
Lywodraeth Cymru i gefnogi sefydlu pedwaredd Ysgol Gyfrwng Gymraeg. 
Bydd yn agor fel rhan o fodel egin o fis Medi 2020 ymlaen.  Pan fydd yr 
ysgol fynediad dau ddosbarth yn agor, bydd yn cynyddu 50% ar 
ddarpariaeth cynradd Cymraeg ar draws y ddinas.  

 

 Mae’r Aelod Cabinet Addysg a Sgiliau wedi cymeradwyo adroddiad sy’n 
amlinellu blaenoriaethu prosiectau unigol o fewn rhaglen Band B Ysgolion 
yr 21ain Ganrif. Mae’r rhaglen yn dechrau gyda thri phrosiect ysgol 
uwchradd yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, Ysgol Bassaleg ac Ysgol Gyfun 
Caerllion.  Mae’r tri safle’n gweithio ar astudiaethau dichonoldeb ar hyn o 
bryd.  

 
12. Unrhyw fusnes arall 

 
Yn dilyn ymddiswyddiad yr Aelod Cabinet, mae diwygiad bach wedi cael ei wneud 
i’r Cylch Gorchwyl – mae “y” penodiad wedi newid i “unrhyw” benodiad o Aelod 
Cabinet (tudalen 3, pwynt 4). 
 

13.  Dyddiadau Cyfarfodydd y Dyfodol 
 

18 Mehefin 2019 – cytunwyd. 
 

. 
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Eitem Camau Gweithredu 
Swyddog 
Cyfrifol 

4 
DW i geisio rhagor o wybodaeth am benodiadau pellach ar 
gyfer Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol 
 

DW 

 
 


