
Cyngor Dinas Casnewydd Gwasanaethau Addysg  
 
Fforwm Derbyniadau Ysgol 
 
Cofnodion y Cyfarfod 
 
 
Dyddiad:   17 Tachwedd 2020 
 
Yn bresennol:  Yr Esgobaeth Gatholig (Yn y Gadair) 
   Rheolwr Gwasanaeth CDC 

Rheolwr Derbyniadau ac Apeliadau CDC 
   CDC – Aelod Etholedig 
   CDC – Aelod Etholedig 

  Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol Uwchradd 
Cynrychiolydd Cymunedau Lleol (Gwasanaeth Addysg Lleiafrifoedd Ethnig 
Gwent (GEMS)) 

  Cynrychiolydd Cymunedau Lleol (EY) 
  Ymgynghorydd ar gyfer Ymddygiad ac Awtistiaeth (dim pleidlais) 
  Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol  
  Cynrychiolydd Rhiant-lywodraethwyr 

   Cynrychiolydd Rhiant-lywodraethwyr 
   Cynrychiolydd Rhiant-lywodraethwyr 

  Cynrychiolydd Plant sy'n Derbyn Gofal (dim pleidlais) 
  Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol ar gyfer Plant y Lluoedd Arfog 
 
  Clerc y Fforwm 

 
Ymddiheuriadau:  CDC – Aelod Etholedig 
   Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol  

  Cynrychiolydd Ysgolion GaG 
  Cynrychiolydd Ysgolion GaG 

 
1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb 
 

Agorodd AR y cyfarfod a chroesawodd y rheiny oedd yn bresennol. Nodwyd a derbyniwyd yr 

ymddiheuriadau uchod. 

 

2. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Mehefin 2020. 
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod yn rhai gwir a chywir. 
 

3. Materion yn Codi  
 

Rhoddodd AR wybod i’r Fforwm am ad-drefnu diweddar o fewn yr Esgobaeth Anglicanaidd. 

Felly, bydd y swydd ar gyfer Cynrychiolydd Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru wedi'i gohirio 

nes bod y swydd wag wedi'i llenwi. 

 

4. Adolygu Aelodaeth 
 

Mae’r swyddi i’w hadolygu fel a ganlyn: 

 

 Cyfarwyddwr Ysgolion a Cholegau’r Esgobaeth Gatholig 

 Cynrychiolydd CDC 

 Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol a Gwirfoddol a Reolir (CGaRh) 

  



Cymeradwywyd parhau â swyddi AR a JL a chadarnhaodd LP fod Cynrychiolydd CGaRh yn 

cael ei gymeradwyo yng nghyfarfod nesaf Cymdeithas Penaethiaid Cynradd Casnewydd 

(CPCC) ar 19 Tachwedd 2020. 

  

Dywedodd LP hefyd wrth y Fforwm fod CW bellach yn cyflawni rôl Cynrychiolydd y Lluoedd 

Arfog, ac fe’i croesawyd i'r cyfarfod. 

 

5. Rownd Dderbyn Flynyddol 
 

Aeth JL â'r Fforwm drwy'r adroddiad. 

 

 Derbyniwyd 5348 o geisiadau mewn perthynas â rownd dderbyn Cam 2020; 

 Trafodwyd 77 o leoedd blwyddyn 7 ychwanegol ar draws 2 ysgol uwchradd; 60 yn 

Ysgol Bassaleg a 17 yn Ysgol John Frost; 

 Ni wrthodwyd unrhyw geisiadau mewn dalgylchoedd yn ystod y rownd Uwchradd 

brydlon; 

 Er bod capasiti ychwanegol hefyd yn cael ei sefydlu yn Ysgol Gynradd Bryn Hyfryd ac 

Ysgol Gymraeg Ifor Hael, gwrthodwyd 13 lle yn y dalgylchoedd perthnasol yn ystod y 

cylch Derbyn brydlon – rhoddwyd lle i 3 yn ddiweddarach drwy'r broses restr aros; 

 Mae'r ffigurau hwyr ar gyfer 2020 yn dangos gostyngiad sylweddol, ond mae'n bwysig 

nodi bod y ffigurau hyn hefyd yn cynnwys newidiadau mewn dewisiadau tan y llynedd, 

gan yr oedd yn anodd yn weinyddol ynysu "ceisiadau hwyr go iawn". Mae'r tîm bellach 

wedi dod o hyd i ffordd o'u nodi ac mae cyfran fawr yn cynrychioli'r rhai na wnaethant 

gyflwyno'n brydlon, er gwaethaf nifer o nodiadau atgoffa. 

 Mae nifer y dewisiadau a fodlonir wedi gostwng ar gyfer y Dosbarth Derbyn ond wedi 

cynyddu ar gyfer Ysgolion Uwchradd. Nid oes unrhyw resymau amlwg dros hyn a gall 

ymwneud â dewisiadau rhieni; 

 Effeithiwyd ar y broses Apelio gan y pandemig gyda'r holl apeliadau'n cael eu gohirio 

nes i ddeddfwriaeth ddiwygiedig gael ei derbyn gan Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, 

cynhaliwyd pob apêl brydlon erbyn mis Medi. 

 

Gofynnodd C.AN a oedd rheswm pam mae'n ymddangos bod y carfannau Uwchradd a 

Meithrin ychydig yn llai na'r Dosbarth Derbyn. Cadarnhaodd DW fod y Grŵp Cynllunio Lleoedd 

Ysgol yn monitro demograffeg a thueddiadau ond nid oes unrhyw beth y gallwn ei nodi i fonitro 

hynny'n benodol. 

 

 Cyhoeddir penderfyniadau meithrin ar gyfer mis Medi 2021 a phlant sy’n codi’n 3 oed 

mis Ionawr ar 2 Rhagfyr (Cyhoeddir plant sy’n codi’n 3 oed Mis Ebrill yn y Gwanwyn); 

 Mae'r dyddiad cau Uwchradd cyn bo hir ac mae'r tîm Derbyn wrthi’n mynd ar drywydd 

unrhyw geisiadau sy'n weddill; 

 Y dyddiad cau ar gyfer Dosbarth Derbyn 2021 yw 13 Ionawr 2021 a hyd yma, mae 

dros 1000 o geisiadau eisoes wedi dod i law. 

 

Diolchodd DW i FR am fod yn fodlon i sefydlu dosbarth ychwanegol. Esboniodd FR fod hyn 

wedi cefnogi'r ysgol ac wedi osgoi'r angen i ailstrwythuro. 

 

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

Tynnodd JL sylw at y canlynol: 

 

 Mae rhagolygon poblogaeth disgyblion yn dangos y bydd 13,140 o blant ysgol gynradd 

a 12,046 o blant ysgol uwchradd yng Nghasnewydd erbyn 2025, sef 1,014 o blant 

ychwanegol o gymharu â’r nifer yn 2020. 



 Gostyngodd cyfanswm nifer y ceisiadau a dderbyniwyd o gymharu â blynyddoedd 

blaenorol a gellir priodoli hyn yn rhannol i'r pandemig gan nad oedd yn ymddangos bod 

y tîm yn derbyn cynifer o geisiadau yn ystod y cyfnod cloi pan oedd yr ysgolion ar gau; 

 Mae nifer y ceisiadau a dderbyniwyd oherwydd symud i'r ddinas wedi aros yn gyson ac 

o ganlyniad mae'n cynrychioli pwysau o ran dod o hyd i leoedd, yn benodol ar gyfer 

teuluoedd â brodyr a chwiorydd; 

 Mae nifer y ceisiadau a brosesir o fewn targedau wedi cynyddu ychydig ar gyfer 

ysgolion cynradd ac wedi gostwng ar gyfer ysgolion uwchradd, ond bydd hyn yn 

rhannol oherwydd y broses Symudiadau a Reolir. 

 

Esboniodd KD fod y Panel Symudiadau a Reolir yn cyfarfod bob dydd Mercher ac yn galluogi 

ysgolion i rannu gwybodaeth bwerus, sydd o fudd i'r person ifanc. Dywedodd LPi ei bod yn 

broses hanfodol ar gyfer achosion cymhleth. 

 

Gofynnodd LPi a yw'r Tîm Derbyn yn monitro symudiad disgyblion yn ystod y flwyddyn o fis 

Medi ac os felly a yw hyn wedi gostwng oherwydd y pandemig. Cadarnhaodd JL y bydd 

dadansoddiad yn cael ei gynnal ar dymor yr hydref yn y gwanwyn a bydd y ffigurau'n cael eu 

cyflwyno yn y cyfarfod nesaf ym mis Mawrth. 

 

Esboniodd JL fod y tîm wedi cael rhai anawsterau o ran cael y lleoedd sydd ar gael oherwydd 

y feddalwedd, ond mae'n credu bod y duedd yr un fath, mwy neu lai. 

 

Gofynnodd C.AN a yw 10% yn drothwy y mae'n rhaid i ni anelu ato. Cadarnhaodd DW mai 

10% yw'r lefel orau a argymhellir gan Lywodraeth Cymru o ran gwerth am arian sy'n ymwneud 

â chostau gweithredol a dewis addas i rieni.  

 

Nododd JB fod y ffigur uwchradd cyfrwng Cymraeg yn 26% y llynedd a gofynnodd pryd y 

rhagwelir y bydd hynny'n gostwng i 10%. Esboniodd DW a JL fod y ffigur hwn yn ystyried 

capasiti ysgol gyfan sef 150 o leoedd fesul grŵp blwyddyn, ond yn y flwyddyn gyntaf ar ôl agor 

capiwyd y nifer derbyn yn YGGIC ar 90 ac yna 120 am y ddwy flynedd ddilynol. Felly, disgwylir 

i'r ganran fod yn 10% 3 blynedd ar ôl y ffigur hwnnw. 

 

7. Polisi Mynediad Teg 

 

Rhoddodd KW grynodeb o’r Polisi Mynediad Teg, a godwyd yn y cyfarfod diwethaf gan roi 

diweddariad i’r Fforwm ar y sefyllfa bresennol. 

 

Ymgynghorwyd yn gyntaf ar y polisi drafft gyda'r Uwch Dîm Rheoli a gwnaed rhai 

diweddariadau, er enghraifft, lle mae plentyn wedi bod allan o addysg am gyfnod sylweddol, 

caiff hyn ei ddiffinio fel 2 fis neu fwy. Categori arall sy'n cael ei ystyried yw'r rhai y nodwyd bod 

ganddynt broblemau iechyd meddwl a lles.  

 

Y cam nesaf yw cwrdd â Phenaethiaid uwchradd gyda'r bwriad o weithredu erbyn mis Ionawr. 

 

8. Ymgynghoriad 

 

Cadarnhaodd JL nad yw'r Cyngor yn bwriadu gwneud unrhyw newidiadau i'r trefniadau derbyn 

ar gyfer mis Medi 2022.  

 

Disgwylir i'r ymgynghoriad ddechrau ar 1 Rhagfyr 2020 a dod i ben erbyn 12 Chwefror 2021. 

 

9. Adroddiad Blynyddol 

 

Dosbarthwyd yr adroddiad blynyddol i holl aelodau'r Fforwm cyn y cyfarfod, gan gynnwys 

gwybodaeth debyg i'r hyn a adroddwyd yn y cyfarfod hwn. Cadarnhaodd JL fod yn rhaid 



cyflwyno'r adroddiad i Lywodraeth Cymru erbyn 30 Tachwedd 2020 ac felly mae'n rhaid e-

bostio unrhyw sylwadau sy'n weddill at LP.  

 

10. Rhaglen ad-drefnu 

 

Rhoddodd DW y wybodaeth ddiweddaraf am y 3 phrosiect canlynol: 

 

Ysgol Gynradd Gymraeg Newydd  

 

Penderfynwyd ar y cynnig i sefydlu ysgol Gymraeg newydd yng Nghasnewydd ym mis 

Mehefin 2020, ac mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd er mwyn agor yn ôl y bwriad ym 

mis Medi 2021.  Mae corff llywodraethu dros dro bellach wedi'i ffurfio, a bydd yn gweithio 

gyda'r Cyngor i baratoi'r trefniadau ar gyfer yr ysgol newydd – gan gynnwys cytuno ar enw a 

phenodi Pennaeth.  

 

Bydd yr ysgol yn agored i ddisgyblion Meithrin a Dosbarth Derbyn yn unig yn y flwyddyn gyntaf 

tra bydd yr ysgol yng Nghaerllion. Mae 5 dewis cyntaf wedi’u derbyn hyd yn hyn o fewn y 

rownd derbyniadau meithrin brydlon a bydd y cyfnod ymgeisio ar gyfer disgyblion Dosbarth 

Derbyn yn agor ym mis Tachwedd 2020. Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn cytuno ar raglen waith 

i ddechrau ar y safle erbyn diwedd mis Chwefror, gyda dyddiad cwblhau disgwyliedig o 2 

Gorffennaf 2021. 

 

Ehangu Ysgol Bassaleg 

 

Lansiwyd y cynnig i ehangu capasiti Ysgol Bassaleg o 1747 i 2050 o leoedd ar 1 Hydref 2020, 

gydag ymgynghoriad ffurfiol yn dod i ben ar 12 Mis Tachwedd 2020. Bydd hyn yn cynnwys 

buddsoddiad o £29 miliwn ar gyfer gwaith ehangu a gwella. Cafwyd 180 o ymatebion a 

chyhoeddir adroddiad ar yr ymgynghoriad tua'r Nadolig. 

 

Gofynnodd C.AN a fyddai hyn yn cynnwys unrhyw adeiladau newydd. Cadarnhaodd DW y 

bydd bloc Griffin yn cael ei ddymchwel a'i ddisodli. 

 

Cyfuno Darpariaeth Feithrin Annibynnol 

 

Ail-lansiwyd y cynnig i gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar 
safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak ym mis Mehefin 2020.   Mae ymgynghoriad ffurfiol wedi 
dod i ben ac mae adroddiad ar yr ymgynghoriad wedi’i baratoi a’i gyhoeddi ar wefan Cyngor 
Dinas Casnewydd.  Mae penderfyniad ar symud i’r cam nesaf a chyhoeddi hysbysiad statudol 
ar y gweill a disgwylir iddo gael ei gyhoeddi tua 1 Rhagfyr 2020. 
 

11. Unrhyw fater arall  

 

Rhoddodd EK y newyddion diweddaraf i’r  Fforwm ar nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan 

GEMS. Derbyniwyd 148 yr adeg hon y llynedd, ond dim ond 93 sydd wedi dod i law hyd yma 

ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21; 12 uwchradd ac 81 cynradd. Y pandemig sydd wedi 

achosi hyn yn fwy na thebyg. 

 

 

12. Dyddiadau Cyfarfodydd y Dyfodol 

 

Disgwylir cynnal y cyfarfod nesaf ar 16 Mawrth 2021 a chytunwyd i gynnal cyfarfod tymor yr 

haf ar 22 Mehefin 2021. 

 

 

 


