
   
 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2022/23 

Adroddiad am yr Ymgynghoriad 
Deddfwriaeth 

Un o ofynion statudol Cod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru yw bod Cyngor Dinas Casnewydd, fel 
yr awdurdod derbyn ar gyfer yr holl ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir yng Nghasnewydd, yn 
cynnal ymgynghoriad blynyddol ar ei drefniadau derbyn i ysgolion. Rhaid i'r ymgynghoriad ddod i ben 
erbyn 1 Mawrth bob blwyddyn fel y gellir penderfynu ar y trefniadau derbyn sy'n deillio o hynny, naill ai 
ar eu ffurf wreiddiol neu gyda'r cyfryw addasiadau y mae’r Cyngor yn eu hystyried yn briodol, erbyn 15 
Ebrill yn y flwyddyn benderfynu. 

Y flwyddyn benderfynu yw'r flwyddyn ysgol sy'n dechrau ddwy flynedd cyn y flwyddyn ysgol y bydd y 
trefniadau'n berthnasol iddi.  O ganlyniad, yn ddiweddar cynhaliodd Cyngor Dinas Casnewydd 
ymgynghoriad cyhoeddus ar y trefniadau derbyn a fydd yn dod i rym o fis Medi 2022, er na chafodd 
unrhyw newidiadau eu cynnig. 

Y Cyfnod Ymgynghori  
Er bod y Cod Derbyn i Ysgolion yn nodi bod yn rhaid cynnal ymgynghoriad ar drefniadau derbyn rhwng 
1 Medi a 1 Mawrth yn y flwyddyn benderfynu, ni nodir union hyd y cyfnod ymgynghori. Felly dechreuodd 
ymgynghoriad Cyngor Dinas Casnewydd ar drefniadau derbyn ar gyfer 2022 ar 1 Rhagfyr 2020 a daeth 
i ben ar 12 Chwefror 2021. Rhoddodd hyn gyfnod ymgynghori o ddeg wythnos.  

Diben yr adroddiad 

Rhoi gwybod i ymgynghoreion a phartïon eraill sydd â diddordeb am ganlyniad yr ymgynghoriad ar 
drefniadau derbyn ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23. 

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys yr adrannau canlynol: 

 Ymgysylltu â rhanddeiliaid  

 Ymatebion o’r ymgynghoriad 

 Llais y Dysgwr 

 Argymhellion 

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid  

Yn unol â Chod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru, cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol â'r 
ymgynghoreion statudol ac anstatudol canlynol: 

Ymgynghoreion Statudol   

Corff llywodraethu’r ysgolion perthnasol Cyrff llywodraethu pob ysgol gymunedol a 
gwirfoddol a reolir yng Nghasnewydd 

Pob awdurdod lleol cyfagos Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  
Cyngor Dinas Caerdydd 
Cyngor Sir Fynwy 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Awdurdodau derbyn ar gyfer pob ysgol 
arall a gynhelir yn yr ardal 

Cyrff llywodraethu pob ysgol gymunedol a 
gwirfoddol a gynorthwyir yng Nghasnewydd 

Yn achos ysgolion â chymeriad 
crefyddol, y person neu’r corff sy’n 
cynrychioli’r enwad crefyddol perthnasol 

Cyfarwyddwr Esgobaethol, yr Eglwys yng 
Nghymru 
Cyfarwyddwr Esgobaethol, Catholig 

Ymgynghoreion anstatudol 

Y fforwm derbyn sy'n gwasanaethu'r 
ardal 

Fforwm Derbyn i Ysgolion Casnewydd  
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Penaethiaid Penaethiaid pob ysgol yng Nghasnewydd  

Aelodau etholedig Holl aelodau etholedig Cyngor Dinas 
Casnewydd  

Cynghorau cymuned Pob cyngor cymuned yng Nghasnewydd 

Sefydliadau eraill Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent 
Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a 
Gofal Plant Casnewydd 

Timau Cyngor Dinas Casnewydd Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 
Y Gyfraith a Rheoleiddio 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
Dechrau'n Deg 
Tai ac Adfywio  
Trafnidiaeth Integredig  
Project Adleoli Pobl sy’n Agored i Niwed 

Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r ddogfen ymgynghori hefyd trwy dudalen 'Dweud eich dweud' y Cyngor 
a thrwy ei sianeli cyfryngau cymdeithasol. 

Ymatebion o’r Ymgynghoriad 

Derbyniwyd cyfanswm o 3 ymateb yn ystod y cyfnod ymgynghori gan 2 aelod o’r cyhoedd ac un cyngor 
cymuned.  

Crynhoir dadansoddiad o’r pwyntiau a godwyd, ynghyd ag ymatebion y Cyngor fel a ganlyn:  

Pwynt a godwyd Ymateb y Cyngor 

Meini Prawf Gordanysgrifio: pan fydd y 
cyngor yn symud y dalgylch ar gyfer ysgol 
benodol. Gall hyn gael canlyniadau i 
deuluoedd sy’n byw yn y dalgylch sy’n cael 
ei symud. Ni allaf weld yn unman yn y 
ddogfen fod hyn yn cael ei ystyried. Un 
enghraifft fyddai: mae 2 o blant hŷn mewn 
ysgol benodol, mae’r 3ydd plentyn yn 
gwneud cais am le yn yr un ysgol. Fodd 
bynnag mae’r cyngor wedi agor egin ysgol  
newydd ac yn hynny o beth wedi newid y 
dalgylch. Fel y saif y Meini Prawf 
Gordanysgrifio: mae’r 3ydd plentyn yn 
debygol o gael lle yn egin ysgol y dalgylch. 
Os bydd hyn yn digwydd, ni all y 2 blentyn 
arall gael eu symud i’r egin ysgol newydd gan 
nad yw’r dosbarthiadau hŷn yn bodoli. At 
hyn, mae’n annhebygol y bydd gan unrhyw 
blentyn yn y teulu hawl i gludiant ysgol, sy’n 
gwneud logisteg teithio yn amhosibl. Felly 
mae’n rhaid i chi ystyried yr achos hwn ar 
gyfer meini prawf gordanysgrifo. Hyd yn oed 
os caiff hyn ei ystyried, os na fydd digon o le, 
dylid darparu cludiant am ddim i’r holl blant 
i’w galluogi i fynychu’r dosbarth yn brydlon a 
lleihau teithiau car.  

 

Yn nhermau datblygu addysg cyfrwng Cymraeg 
yng Nghasnewydd, y dull twf a ffefrir gan y 
Cyngor yw trwy drefniant egin ysgol, sy’n galluogi 
ysgol i dyfu’n raddol dros nifer o flynyddoedd, gan 
amddiffyn ysgolion presennol rhag mudo 
disgyblion torfol a’r posibilrwydd o golli staff i’r 
ysgol newydd. Cydnabyddir y gall fod rhai heriau 
i deuluoedd yn ystod y cyfnod interim hwn.  

Fodd bynnag, mae rhieni disgyblion yr effeithir 
arnynt gan newid i’r dalgylch (gan gynnwys o 
ganlyniad i ysgol newydd yn agor) yn dal i allu 
gwneud cais am le yn ysgol y brawd neu’r chwaer 
hŷn, er ei fod yn ymgeisydd o’r tu allan i’r 
dalgylch.  Os bydd yr ysgol wedi’i gordanysgrifio, 
caiff pob cais y tu allan i'r dalgylch ei asesu'n 
gyfartal yn erbyn yr un meini prawf, a bydd gan y 
rhai sydd â brodyr/chwiorydd perthnasol sydd 
eisoes yn mynychu’r ysgol a ffefrir flaenoriaeth 
uwch o ran sicrhau lle fel a ganlyn: 

Meini Prawf Gordanysgrifio  

1. Plant sy’n Derbyn Gofal (plant mewn gofal 
cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal;  

2. Disgyblion yn y dalgylch sy’n gwneud cais 
am resymau meddygol;  

3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch sydd â 
brodyr neu chwiorydd perthnasol; 
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4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch; 

5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch sy’n 
gwneud cais am resymau meddygol; 

6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond 
sydd â brodyr neu chwiorydd perthnasol;  

7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch.  

Os gwrthodwyd y cais, byddai’r rhieni’n cael 
cynnig yr hawl i apêl annibynnol lle y gellid 
gwyntyllu’r holl amgylchiadau esgusodol i’w 
hystyried. 

At hynny, mae’r polisi cludiant o’r cartref i’r ysgol 
yn darparu cludiant am ddim i’r disgyblion hyn 
sy’n bodloni’r pellter cymhwyso wrth fynychu eu 
hysgol dalgylch neu’r un agosaf sydd ar gael. 
Mae hyn yn cynnwys disgyblion sy’n parhau i 
fynychu ysgol a oedd yn ysgol dalgylch iddynt 
pan gawsant eu derbyn ond sydd wedi newid ers 
hynny. Byddai hefyd yn cynnwys plant sy’n 
mynychu egin ysgol newydd, ar yr amod mai’r 
ysgol ddalgylch/yr ysgol agosaf ar gael yw hi. 

Yn ogystal, o dan rai amgylchiadau pan nad oes 
hawl, mae gan rieni y cyfle i brynu seddi gwag ar 
gerbydau sydd eisoes dan gontract. 

Cyfeiriad cartref: Dylai fod rhai ystyriaethau 
yn y polisi ar gyfer y rhai sy’n symud i mewn 
i ystâd sydd newydd ei hadeiladu ac yn ceisio 
gwneud gais i’r ysgol yn yr ystâd 
honno.  Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn 
annheg hefyd oherwydd eu bod wedi 
cyfnewid contractau ar y pryniant ni allant 
symud i mewn yn gorfforol nes iddo gael ei 
adeiladu. 

Yng nghyd-destun Casnewydd, h.y. lle mae’r 
galw am leoedd mewn ysgolion yn arbennig o 
uchel, nid yw’r Cyngor yn ystyried ei bod yn 
briodol rhoi blaenoriaeth lle i’r rhai sy’n bwriadu 
symud i mewn i’r ardal dros y rhai sydd eisoes yn 
byw yng Nghasnewydd ar y dyddiad cau ar gyfer 
ceisiadau.  

Tystiolaeth: Pryder am dynhau mannau 
gwan - h.y. os bydd rhywun yn rhentu tŷ dylid 
dangos dystiolaeth prawf o gyfeiriad o 
flwyddyn i flwyddyn.  O fewn y polisi 
derbyniadau nid oes unrhyw ddilyniant. 

Mae’r Cyngor yn gofyn am brawf penodol o 
gyfeiriad cartref ar gyfer pob cais derbyn i’r ysgol 
er mwyn gallu asesu cymhwysedd disgybl o fewn 
y meini prawf gordanysgrifio cyhoeddedig. Mae’r 
asesiad hwn ond yn ofynnol pan fydd y Cyngor 
yn derbyn mwy o geisiadau nag sydd o leoedd ar 
gael ac ystyrir bod y broses bresennol o werthuso 
tystiolaeth yn foddhaol. 

Fodd bynnag, pan fydd disgybl wedi cymhwyso i 
gael lle mewn ysgol ac wedyn wedi cael ei 
ychwanegu at gofrestr yr ysgol mae ychydig iawn 
o amgylchiadau lle y gellir tynnu’r lle yn ôl ac felly 
nid oes unrhyw werth mewn parhau i fonitro’r 
cyfeiriad cartref pan fydd disgybl wedi ymrestru 
yn yr ysgol.   

Brodyr a chwiorydd:Dylid ystyried bod 
brodyr a chwiorydd ym Mlwyddyn 12 a 13 yn 
frodyr a chwiorydd perthnasol wrth brosesu 
cais am frawd neu chwaer. 

Mae deddfwriaeth yn cyfarwyddo’r Cyngor, fel yr 
awdurdod derbyn, i ddiffinio’r term ‘brawd neu 
chwaer perthnasol’ o fewn ei bolisi derbyniadau 
ysgol.  Wrth wneud hyn nid yw’r Cyngor yn 
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ystyried bod myfyrwyr ym mlynyddoedd 12 a 13 
yn frodyr a chwiorydd perthnasol o ystyried, wrth 
brosesu cais am frawd neu chwaer yn ystod y 
rownd derbyn arferol, nad oes sicrwydd y bydd y 
disgyblion hyn yn symud i addysg ôl-16, gan eu 
bod o oedran ysgol anstatudol. Felly ni roddir 
blaenoriaeth i geisiadau ar y sail hon. 

Meithrinfeydd:  Yng ngorllewin y ddinas, 
rydym yn teimlo bod gennym ddiffyg mawr o 
ran lleoedd meithrin o’i gymharu â gweddill y 
ddinas. 

Mae’r holl ysgolion cynradd a gynhelir yn y 
gymuned yn gweithredu o dan fodelau 3-11 ac 
felly mae ganddynt uned feithrin atodedig.  

Caiff argaeledd lleoliadau nas cynhelir ei fonitro 
drwy’r Bartneriaeth Datblygiad a Gofal Plant yn y 
Blynyddoedd Cynnar. Cynhaliwyd ymarfer tendro 
ym mlwyddyn ariannol 2019/20, a chafodd 
lleoliadau cymwys eu comisiynu o fis Medi 2020 
am gyfnod newydd o 5 mlynedd. Roedd yr 
ymarfer tendro hwn yn cynnwys gwaith i sicrhau 
bod darpariaeth ar gael ac yn gyfartal ar draws 
pob rhan o’r ddinas.  

Niferoedd ysgolion uwchradd:  Nifer 
derbyn - ai’r ffigurau derbyn arfaethedig neu 
gapasiti yw hwn?  Os mai’r ffigur derbyn 
arfaethedig yw hwn, byddai rhestr gyda 
ffigurau capasiti yn syniad da. 

 

Mae’r niferoedd derbyn sydd wedi’u cynnwys yn 
y ddogfen ymgynghori a’r polisi derbyn i ysgolion 
dilynol yn cynrychioli cyfanswm y nifer o 
ddisgyblion y gellir eu derbyn i’r grŵp blwyddyn. 
Mae’r ffigur yn deillio o gapasiti ffisegol yr ysgol a 
chaiff ei gyfrifyddu gan ddefnyddio fformiwla 
Llywodraeth Cymru a bennir gan y ddogfen 
‘Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru’.  

Llais y Dysgwr 

Mae'r Cyngor yn awyddus i gael barn dysgwyr wrth gynnig newidiadau i bolisïau. O ganlyniad, er nad 
yw’r Cod Derbyn i Ysgolion yn nodi y dylai ymgynghori gynnwys ymgysylltu â dysgwyr, datblygwyd 
holiadur a’i ddosbarthu i Gyngor Ieuenctid Dinas Casnewydd (na wnaeth ymateb) ac i ddisgyblion ysgol 
y mae Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt. Hwyluswyd yr olaf gan Gynorthwywyr Addysgu Dwyieithog 
o Wasanaeth Lleiafrifoedd Ethnig Addysg Gwent (GALlEG)   Atodir copi o’r holiadur i’r adroddiad hwn.  

Cymerwyd yr holiadur mewn 11 o ieithoedd gwahanol a derbyniwyd 32 o ymatebion dilys erbyn y 
dyddiad cau, ac mae’r manylion fel a ganlyn: 

 

Ystod oedran ymatebwyr

Details not provided

10 or under

11 to 16

16 to 25
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 Nid oedd 21 disgybl (66%) wedi clywed am y polisi derbyn i ysgolion o’r blaen ond roeddent i 
gyd yn credu bod angen cael un; 

 Wedi darllen crynodeb o’r polisi, mae 29 disgybl (91%) yn credu bod digon o ddewis ar gael i 
fodloni ei ddewis personol o ysgol; mae 1 disgybl yn credu nad oes digon o ysgolion gydag 
ystafelloedd dosbarth ar gyfer plant sydd ag anghenion ychwanegol; 

 O fewn y meini prawf gordanysgrifio: 

o Mae 22 disgybl (69%) yn cytuno y dylid rhoi'r flaenoriaeth uchaf o ran lle mewn ysgol i 
blant ag anghenion dysgu ychwanegol a'r rhai sydd yn y system gofal cyhoeddus; 

o Mae 22 disgybl yn cytuno y dylid rhoi blaenoriaeth i’r disgyblion hynny sy’n byw o fewn 
y dalgylch/ agosaf at yr ysgol, dros y rhai sy’n byw y tu allan/ymhellach i ffwrdd; 

o Mae 25 disgybl (78%) yn meddwl y dylai plentyn gael cynnig lle mewn ysgol os oes 
ganddo chwaer neu frawd sydd eisoes yn mynd iddi 

 Pan ofynnwyd iddynt a oeddent yn credu bod y polisi derbyn i ysgolion yn glir ac yn cynnwys yr 
holl wybodaeth yr oedd ei hangen i wneud penderfyniad gwybodus ar ddewis yr ysgol, doedd 
20 disgybl (63%) ddim yn gwybod. Roedd 3 disgybl o'r farn y dylid trosi'r polisi i ieithoedd eraill; 
fodd bynnag, ar flaen llyfryn y rhieni, mae paragraff rhagarweiniol mewn 16 o wahanol ieithoedd 
i roi gwybod i ymgeiswyr am y cymorth sydd ar gael gan GALlEG; 

 Dim ond 4 (13%) o ddisgyblion oedd yn teimlo bod y polisi derbyn i ysgolion yn effeithio arnynt. 

Ystyriaethau ychwanegol 

Ers lansio’r ymgynghoriad, bu newid cenedlaethol i setiau data’r Arolwg Ordnans a ddefnyddir i fesur 
pellteroedd o’r cartref i’r ysgol.  O ganlyniad, mae’n rhaid i eiriad y polisi newid nawr i adlewyrchu hyn.  

Argymhellion 

Argymhellir y dylid bwrw ymlaen â’r trefniadau derbyn i’w gweithredu o fis Medi 2022, gan ymgorffori 
geiriad diwygiedig yn yr adran ar bellter o’r cartref i’r ysgol. 

Caiff y penderfyniad hwn ei gyfeirio at yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau a bydd yn mynd trwy 
broses ddemocrataidd gytunedig y Cyngor.   

  

Pam ydych chi o’r farn bod angen polisi derbyn i ysgolion?

Don't know

Its’s just another policy the council have 
that they don’t need

Probably yes or get too many people
applying to the same schools

So that schools can decide which pupils
they do or don't want to admit

So there is clear guidance on how/why
school places are allocated

To make sure that school places are
allocated fairly to all learners



  
 

6 
 

Polisi Derbyn i Ysgolion Cyngor Dinas 
Casnewydd 
Cyflwyniad 

Cyngor Dinas Casnewydd yw'r 6ed mwyaf o'r 22 awdurdod yng Nghymru. Mae'n 
cwmpasu ardal ddaearyddol o ychydig dros 73.5 milltir sgwâr (sydd 5,000 
gwaith maint Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd!)   

Yn y cyfrif diwethaf ym mis Ionawr 2020, roedd 26,562 o blant a phobl ifanc yn 
mynychu ysgol feithrin neu ysgol yng Nghasnewydd.  

I'r holl blant a phobl ifanc hynny mae gan Gasnewydd: 

 2 ysgol feithrin ar wahân  

 43 ysgol gynradd (y mae gan y rhan fwyaf ohonynt ysgol feithrin ynghlwm) 
o Mae 3 yn ysgolion cyfrwng Cymraeg a bydd pedwaredd ysgol gynradd Gymraeg yn 

agor ym mis Medi 2021 
o Mae 8 yn ysgolion ffydd 

 Mae 6 yn ysgolion Catholig 
 Mae dwy Ysgol yr Eglwys yng Nghymru 

 9 ysgol uwchradd  
o Mae 1 ohonynt yn ysgol Gymraeg 
o Mae 1 ohonynt yn ysgol ffydd Gatholig 

 2 ysgol arbennig ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol 

Rhaid gwneud cais ar gyfer pob plentyn y mae arno angen lle mewn ysgol ac, ac eithrio'r saith ysgol 
Gatholig ac un o ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru, y Cyngor sy’n rheoli pob cais am le yn yr 
ysgolion hyn. Daeth bron i 7,000 o geisiadau i law yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20! 

Gan fod gan bob ysgol uchafswm o ddysgwyr y gall eu derbyn yn gorfforol yn gyfforddus ac yn 
ddiogel, a sicrhau bod lleoedd ysgol yn cael eu dyrannu'n deg, bod trefniadau derbyn yn cael eu 
cyflawni yn unol â pholisi derbyn i'r ysgol, sy'n nodi'n benodol sut y dylid gwneud cais a sut y caiff ei 
brosesu. Mae gan bolisi derbyn i ysgolion 2 swyddogaeth:  

1. Sicrhau nad oes yr un ysgol yn cymryd mwy o ddysgwyr na sydd o le ar eu cyfer. Ni all ysgol 
sydd wedi'i gordanysgrifio ddarparu addysg effeithlon i'w dysgwyr mewn modd effeithiol.  

2. Sicrhau y dyrennir lleoedd yn deg ac yn gyfartal ar gyfer pob grŵp o blant a phobl ifanc 
Yn syml, mae'r broses derbyn i ysgolion yn ei gwneud yn ofynnol i riant neu ofalwr gyflwyno cais i'w 
blentyn fynd i'r ysgol ac mae'r Cyngor yn cynnig lle yn yr ysgol a ffefrir, os yw ar gael. Weithiau, fodd 
bynnag, gall ysgol benodol dderbyn mwy o geisiadau nag sydd o leoedd ar gael ac yna gwaith y 
Cyngor yw cymhwyso set o feini prawf i benderfynu pa ddysgwyr sy'n cael lle. Mae’r meini prawf 
gordanysgrifio isod yn nhrefn blaenoriaeth ac maent yn sicrhau bod y mwyaf cymwys yn cael lle yn 
gyntaf. 

1. Plant neu bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol  
2. Plant neu bobl ifanc sy'n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol (neu a fu’n derbyn gofal yn 

flaenorol). 
3. Plant neu bobl ifanc sy'n byw o fewn y dalgylch ac y mae ganddynt sail feddygol benodol  
4. Plant neu bobl ifanc sy'n byw o fewn y dalgylch gyda chwaer neu frawd sydd eisoes yn 

mynychu'r ysgol 
5. Plant neu bobl ifanc sy'n byw o fewn y dalgylch 
6. Plant neu bobl ifanc sy'n byw y tu allan i’r dalgylch ac y mae ganddynt sail feddygol benodol  
7. Plant neu bobl ifanc sy'n byw y tu allan i’r dalgylch gyda chwaer neu frawd sydd eisoes yn 

mynychu'r ysgol 
8. Plant neu bobl ifanc sy'n byw y tu allan i’r dalgylch 

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os oes dau gais yn gydradd, rhoddir blaenoriaeth i'r un sy'n 
byw agosaf at yr ysgol.  
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Rhoddir yr hawl apelio i banel annibynnol yn erbyn y penderfyniad i'r rhai y gwrthodir lle iddynt. 

Holiadur 
1. Ym mha grŵp oedran rydych chi? 

10 ac iau   
11 i 16 
16 i 25  
 

2. Pa iaith rydych chi'n ei defnyddio i gwblhau'r holiadur? 
  

3. Ydych chi'n meddwl bod digon o ddewis ar gael i chi wrth ddewis ysgol i fodloni eich dewis 
personol (e.e. Cyfrwng Cymraeg, ysgolion ffydd)? Ydw/Nac ydw 

Os nad ydych, eglurwch? 
 

4. A ydych erioed wedi clywed am bolisi derbyn i ysgolion? Ydw/Nac ydw 
 

5. Pam rydych chi'n meddwl bod angen polisi derbyn i ysgolion? Dewiswch un o'r opsiynau canlynol 
neu ychwanegwch eich rheswm eich hun isod: 

 Er mwyn i ysgolion allu penderfynu pa ddisgyblion maen nhw eisiau eu derbyn ai 
peidio? 

 I sicrhau bod lleoedd ysgol yn cael eu dyrannu'n deg i bob dysgwr 

 Dim ond polisi arall gan y Cyngor yw e, nad oes arnyn nhw ei angen. 

 Er mwyn gosod canllawiau clir ar sut/pam y dyrennir lleoedd mewn ysgolion. 

 Arall, nodwch:  
 

6. Edrychwch ar y meini prawf gordanysgrifio, sy'n dangos trefn y flaenoriaeth a roddir ar gyfer lle 
mewn ysgol.  

 A ydych yn cytuno y dylid rhoi'r flaenoriaeth uchaf o ran lle mewn ysgol i blant ag anghenion 
dysgu ychwanegol a'r rhai sydd yn y system gofal cyhoeddus? 
 Ydw/Nac ydw/Ddim yn gwybod 

 Ydych chi'n meddwl ei bod yn syniad da rhoi blaenoriaeth uwch i blant sy'n byw agosaf at yr 
ysgol? Ydw/Nac ydw/Ddim yn gwybod 

 A ydych yn credu y dylid rhoi blaenoriaeth i'r rhai sy'n gwneud cais am ysgol y mae eu 
chwaer neu frawd yn ei mynychu?  Ydw/Nac ydw/Ddim yn gwybod 

 Neu, ydych chi'n meddwl y dylech gael cynnig lle mewn ysgol os oes gennych chwaer neu 
frawd sydd eisoes yn mynd iddi?  Ydw/Nac ydw/Ddim yn gwybod 

 A fyddech chi’n newid trefn y meini prawf neu'n ychwanegu unrhyw flaenoriaethau eraill?  
 Byddwn/Na fyddwn/Ddim yn gwybod 

Os byddech, eglurwch: 
 

7. Mae gan bob eiddo yng Nghasnewydd ysgol ddalgylch cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg a 
rhoddir blaenoriaeth i'r disgyblion hynny sy'n byw yn y dalgylch dros y rhai sy'n byw y tu allan 
iddo. Ydych chi’n cytuno â hyn?  
 Ydw/Nac ydw/Ddim yn gwybod 

Os nad ydych, pam? 
 

8. Ydych chi'n meddwl bod y polisi yn glir a’i fod yn cynnwys yr holl wybodaeth y mae arnoch ei 
hangen i wneud penderfyniad gwybodus am yr ysgol yr ydych am wneud cais am le ynddi?  
 Ydw/Nac ydw/Ddim yn gwybod 
Os nad ydych, eglurwch 
 

9. A yw'r polisi derbyn i ysgolion yn effeithio arnoch chi?  
 Ydy/Nac ydy/Ddim yn gwybod  
Os ydy, esboniwch sut rydych chi'n teimlo am hyn a beth yw eich barn? 

 
Diolch am roi o’ch amser i lenwi’r holiadur hwn. 
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