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Cyngor Dinas Casnewydd: Gwasanaethau Addysg 
 
Fforwm Derbyniadau Ysgol 
 
Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf 
 

 
Dyddiad:   11 Tachwedd 2019 
 
Yn bresennol: Rheolwr Gwasanaeth 

Rheolwr Derbyniadau ac Apeliadau 
  CDC – Aelod Etholedig 
  CDC – Aelod Etholedig 
  Cynrychiolydd Esgobaeth yr Eglwys yng Nghymru 
  Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol  

 Cynrychiolydd Ysgolion GaG 
Cynrychiolydd Ysgolion GaG 
Cynrychiolydd Cymunedau Lleol (GEMS) 
Cynrychiolydd Cymunedol Lleol (Lluoedd Arfog) 
 
Clerc y Fforwm 

 
Ymddiheuriadau:  Yr Esgobaeth Gatholig (yn y Gadair) 

Ymgynghorydd ar gyfer Ymddygiad ac Awtistiaeth (dim pleidlais) 
Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol Uwchradd 
Cynrychiolydd Cymunedau Lleol (EY) 
Cydlynydd Addysg - Plant sy'n Derbyn Gofal (Dim Pleidlais) 
Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol  
 

 
1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

 
Agorodd DW y cyfarfod a chroesawodd y rheiny oedd yno. Nodwyd a derbyniwyd 
yr ymddiheuriadau uchod.  
 

2. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Mehefin 2019. 
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod yn rhai gwir a chywir. 

 
3. Materion yn Codi  

 
Eitem 5 – Dywedodd JL wrth y fforwm fod copi o'r poster wedi'i e-bostio at bob 
aelod etholedig a chynghorydd cymuned a'i fod wedi cael ymateb aruthrol. Y 
gobaith yw y bydd y cyhoeddiad ychwanegol hwn yn effeithio ar y rownd dderbyn 
sydd ar ddod.  
 
Eitem 7 – Cadarnhaodd LP fod Rheolwyr Clear Springs bellach wedi'u 
hychwanegu at restr ddosbarthu’r Adroddiad ar Ddata Lleoedd sydd ar Gael. 
 

4. Adolygu Aelodaeth 
 

Rhoddodd LP ddiweddariad llafar i'r Fforwm ar y sefyllfa aelodaeth ddiweddaraf: 
 

 Bydd MBJ a CL yn parhau yn eu swyddi presennol. 
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 Nid yw JW ac RH wedi mynychu ers dros 12 mis ac felly cynigiwyd ceisio 
enwebiadau newydd yn unol â'r Cylch Gorchwyl. 

 
Cam gweithredu: LP i gysylltu ag aelodau perthnasol ac ystyried ceisio 
enwebiadau newydd. 

 
5. Rownd Dderbyn Flynyddol 

 
Aeth JL â’r fforwm trwy’r adroddiad gan nodi’r prif bwyntiau canlynol: 
 

 Mae rownd dderbyn 2020 wedi dechrau ac mae'r tîm hefyd yn ymgynghori 
ar y trefniadau derbyn ar gyfer 2021; 

 Cyfeiriodd JL at y duedd hanesyddol dros y 4 blynedd diwethaf gan nodi 
mai yn 2019 y cafodd y nifer fwyaf o geisiadau ar draws y 3 charfan, gyda 
galw digynsail am Flwyddyn 7; 

 Trafodwyd lleoedd ychwanegol yn 4 ysgol uwchradd ac ni wrthodwyd 
ysgolion dalgylch i unrhyw ymgeisydd.  

 Er gwaethaf hyn, fodd bynnag, derbyniwyd 195 o apeliadau ar gyfer 2019 
(Derbyn ac Uwchradd ar y cyd), o gymharu â 106 ar gyfer 2018; 

 Ar hyn o bryd, prin yw'r lleoedd sydd ar gael yng ngrŵp Blwyddyn 7, ac ni 
fydd hyn yn newid yn fawr dros y 5 mlynedd nesaf, ond mae hyn yn cael ei 
fonitro'n agos gan y grŵp Cynllunio Lleoedd Mewn Ysgolion. 

 
Derbyniodd Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseph nifer fawr o geisiadau o'r tu 
allan i'r ddinas yn ystod y rownd hon ac am y tro cyntaf bu'n rhaid iddi wrthod 
brodyr a chwiorydd a'r rhai a oedd yn mynychu ysgolion cynradd Catholig. Caiff y 
Meini Prawf Gordanysgrifio eu newid yn rhan o’r ymgynghoriad yn 2021. 
 
Cadarnhaodd JL fod ceisiadau hwyr yn parhau’n broblem. Gydag wythnos ar ôl 
tan y dyddiad cau ar gyfer lleoedd Uwchradd 2020, mae 200 o geisiadau heb eu 
derbyn o hyd gan ddisgyblion sy'n mynychu ysgol gynradd yng Nghasnewydd. 
Mae'r tîm yn cysylltu â rhieni ar hyn o bryd.  
 
Gofynnodd y Cynghorydd LL a ragwelir y bydd y garfan yn 2020 yr un maint â'r 
llynedd. Cadarnhaodd DW a JL fod y rhagfynegiadau’n edrych yn debyg ond ni 
allent gadarnhau'r sefyllfa nes y dyddiad cau (27 Tachwedd 2019). 
 
Gofynnodd y Cynghorydd AN am y gallu i greu lleoedd dros ben ar gyfer y 
cynnydd mewn niferoedd. Esboniodd JL fod data'n cael ei goladu gan y Tîm 
Derbyn ar ffigurau gwirioneddol a'r Tîm Ysgolion yr 21ain ganrif ar ragfynegiadau, 
gan gynnwys rhagolygon tai, a gyflwynir wedyn i'r grŵp Cynllunio Lleoedd Mewn 
Ysgolion. Yna caiff lleoedd dros ben eu creu drwy ehangu rhaglenni fel Rhaglen 
Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif. 
 
Tynnodd JL sylw at y dyddiadau derbyn allweddol ar gyfer pob carfan a 
chadarnhaodd fod penderfyniadau meithrin ar y trywydd iawn i'w cyhoeddi ar 4 
Rhagfyr 2019. 
 

6. Derbyniadau yn Ystod y Flwyddyn/Lleoedd sydd Ar Gael 
 

Dywedodd JL wrth y fforwm fod y tîm yn derbyn dros 1000 o geisiadau yn ystod y 
flwyddyn ar ben y rheiny a dderbynnir yn ystod y rowndiau derbyn arferol ac yn ôl 
rhagfynegiadau poblogaeth disgyblion bydd 2,486 o blant ychwanegol yng 
Nghasnewydd erbyn 2024.  
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Gofynnodd y Cynghorydd LL a yw’r ceisiadau yn ystod y flwyddyn yn gysylltiedig â 
derbyniadau newydd neu drosglwyddiadau rhwng ysgolion a chadarnhaodd JL fod 
y ddau’n wir; disgwyliwyd i 40% o gyfanswm 2018/19 symud i’r ddinas.  
 
Bu sgwrs wedyn ar yr anawsterau a grëir gan yr her hon gan gynnwys yr effaith ar 
staff ysgol, Gwasanaeth Lleiafrifoedd Ethnig Gwent, mwy o addysg yn y cartref a 
thrafnidiaeth.   
 
Cadarnhaodd EK y cafodd 108 o atgyfeiriadau eu gwneud i Wasanaeth 
Lleiafrifoedd Ethnig Gwent, er yr oedd y rhan fwyaf ohonynt yn newydd i 
Gasnewydd, nid oedd pob un ohonynt yn newydd. 
 
Cadarnhaodd JL, er gwaethaf y niferoedd mawr, y caiff ceisiadau eu prosesu’n 
gyffredinol o fewn 15 diwrnod ysgol.  Gall ceisiadau uwchradd achosi mwy o 
broblemau oherwydd symudiadau a reolir a gyfeirir at banel iddo eu hystyried cyn 
dechrau. 
 
Y lefel a argymhellir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer lleoedd dros ben yw 10%, 
ond mae canran gyfrwng Saesneg bob amser yn llai na hyn yng Nghasnewydd. 
Mae’r lleoedd sydd ar gael yn y sector cyfrwng Cymraeg lawer uwch er mwyn 
helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni ei hymrwymiad i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg ledled y wlad.  
 

7. Ymgynghoriad ar Drefniadau Derbyn 2021  
 
Yn ôl Llywodraeth Cymru, rhaid i Awdurdodau Lleol ymgynghori 2 flynedd cyn y 
flwyddyn ysgol y bydd y trefniadau newydd ar waith ynddi ac felly mae polisi 2021 
yn cael ei ystyried ar hyn o bryd. 
 
Disgwylir i’r ymgynghoriad ffurfiol ddechrau ar ôl y Nadolig gyda disgwyl i’r 
newidiadau canlynol gael eu cynnig; 
 

 Ailalinio dalgylch Ysgol Gyfun Caerllion â ffin Cyngor Dinas Casnewydd er 
mwyn mwyhau nifer y lleoedd ysgol uwchradd sydd ar gael i drigolion 
Casnewydd.  

 Ehangu dalgylch a chlwstwr Llanwern i gynnwys Ysgol Gynradd 
Somerton, yn dilyn ffederasiwn ffurfiol rhwng Ysgolion Cynradd Somerton 
ac Eveswell; 

 Newidiadau i feini prawf personél Gwasanaeth y DU cyfredol, i sicrhau 
cydbwysedd rhwng cefnogi plant teuluoedd Gwasanaeth y DU a diogelu 
ysgolion rhag derbyn gormod o blant a fyddai’n niweidiol iddynt; 

 Tynnu blaenoriaeth o feini prawf gordanysgrifio ar gyfer plant sydd ar y 
gofrestr amddiffyn plant er mwyn alinio â Chod Derbyn i Ysgolion 
Llywodraeth Cymru 

 Egluro geiriad sy’n ymwneud â meysydd megis y ddeddfwriaeth 
Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd ar ddod a thystiolaeth sydd ei hangen 
i ategu ceisiadau.   

 
Mae llywodraethwyr Ysgolion Cynradd Catholig hefyd yn cwrdd i ystyried eu polisi 
a byddant hefyd yn ymgynghori ym mis Ionawr 2020.  

 
Bu trafodaeth wedyn am y newidiadau arfaethedig a’r rhesymau dros eu gwneud. 
Cadarnhaodd JL na fyddai’r newidiadau uchod yn effeithio ar blant sydd eisoes yn 
mynychu, dim ond y rhain a dderbynnir ar gyfer 2021 ac y caiff teuluoedd y cyfle i 
ddweud eu dweud yn ystod y cyfnod ymgynghori. 
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Gofynnodd y Cynghorydd LL a yw dalgylch yn cael ei seilio ar yr ysgol neu ar le 
rydych yn byw a chadarnhaodd JL ei fod yn cael ei benderfynu’n unig ar gyfeiriad 
eich cartref.  
 
Gofynnodd RP a yw’r cynnig ynghylch oedi dechrau’n ymwneud â phlant y 
dosbarth derbyn. Cadarnhaodd JL fod hyn dim ond yn berthnasol i geisiadau yn 
ystod y flwyddyn. 
 
Gofynnodd JM am y feddalwedd pellter rhwng y cartref a’r ysgol. Esboniodd JL 
fod pellterau’n dod o Hwb Gwybodaeth Casnewydd y mae ei system gyfredol yn 
defnyddio nifer o haenau i nodi llwybrau o’r cartref i’r ysgol. Disgwylir i haenau 
newydd gael eu cyflwyno yn y dyfodol ac mae’r Tîm Derbyn yn aros am 
ddiweddariad ar hyn. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn bod y polisi’n cael ei benderfynu erbyn 15 Ebrill 
2020. 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau gan aelodau’r fforwm. 

 
8. Adroddiad Blynyddol 
 

Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn bod adroddiad blynyddol yn cael ei gyflwyno’n 
flynyddol ym mis Tachwedd.  Mae’n crynhoi’r prif broblemau sy’n ymwneud â 
derbyn a’r data a drafodir yng nghyfarfodydd y fforwm. 
 
Gofynnwyd i bob aelod ystyried y cynnwys a rhoi sylwadau erbyn diwedd yr 
wythnos. 

 
9. Rhaglen ad-drefnu 

 
Rhoddodd DW ddiweddariad i’r Fforwm ar sefyllfa gyfredol projectau unigol o fewn 
Rhaglen Ad-drefnu Ysgolion 2019/20.  
 
Mae 3 phroject ar y gweill ar hyn o bryd: 
 

 Ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau yn ystod y cyfnod hysbysu statudol ar 
gyfer y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Bryn Derw. O ganlyniad, mae 
penderfyniad terfynol wrthi’n cael ei wneud gan yr Aelod Cabinet dros 
Addysg a Sgiliau i weithredu’r cynnig  fis Ionawr 2020. 

 Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol yn nhymor haf 2019 ar y bartneriaeth 
uno gyntaf rhwng Ysgolion Cynradd Eveswell a Somerton. Mae adroddiad 
ar yr ymgynghoriad bellach wedi’i gyhoeddi yn dilyn cytundeb gan y ddau 
gorff llywodraethu a’r bwriad yw gweithredu’r cynnig o fis Ionawr 2020.  
Bydd y cynnig hwn yn cynnwys creu corff llywodraethu wedi’i uno newydd 
a gellir rhannu unrhyw benodiadau staff yn y dyfodol ond bydd y ddwy 
ysgol yn parhau i weithredu ar wahân.  

 Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig i sefydlu ysgol gynradd 
Gymraeg newydd o fis Medi 2020.  Disgwylir i’r adroddiad ar yr 
ymgynghoriad gael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2020 er mwyn amlinellu 
camau nesaf y cynnig hwn. 

 
10. Unrhyw fater arall  
 

Dim 
 

11. Dyddiadau Cyfarfodydd y Dyfodol 
 

Tymor y Gwanwyn - 17 Mawrth 2020 
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Cynnig Tymor yr Haf - cytunwyd ar 24 Mehefin 2020. 
 

Eitem Camau Gweithredu 
Swyddog 
Cyfrifol 

4 
Ysgrifennu at JW ac RC ynghylch aelodaeth a cheisio 
enwebiadau os bydd angen. 

LP  

 


