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1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb 
 

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

ymddiheuriadau uchod. 

 

2. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Mawrth 2020 
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod yn rhai gwir a chywir. 
 

3. Materion yn Codi  
 

Cafodd Fforwm Derbyniadau Ysgol Tymor y Gwanwyn ei ganslo oherwydd Covid – 19 ac felly 

ni chododd unrhyw faterion. 

 

4. Adolygu Aelodaeth 

 

Enwebwyd y swyddi canlynol a chytunwyd arnynt: 

 

 AR - Cadeirydd  

 DW – Is-gadeirydd 

 FR - Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol  

 

Cam gweithredu: AR i gydgysylltu ag AD ynghylch cynrychiolydd Awdurdod Esgobaethol yr 

Eglwys yng Nghymru. 



5. Rownd Dderbyn Flynyddol 
 

Dywedodd JL wrth y Fforwm fod yr holl rowndiau derbyn brydlon wedi'u cwblhau, bod yr holl 

ddyddiadau cynnig cyhoeddedig wedi'u bodloni a bod ceisiadau hwyr yn parhau i gael eu 

prosesu. 

 

Crëwyd capasiti ychwanegol yn yr ysgolion canlynol er mwyn ateb y galw o'r dalgylchoedd yn 

ystod y rownd brydlon: 

 Ysgol Basaleg; 

 Ysgol John Frost; 

 Ysgol Gynradd Bryn Hyfryd, ac; 

 Ysgol Gymraeg Ifor Hael (i ateb y galw am addysg Gymraeg). 

 

Ar hyn o bryd mae gan Ysgol Gynradd Bryn Hyfryd ddosbarth swigen ym mlwyddyn 6, a fydd 

yn gadael ddiwedd eleni. 

 

Yn anffodus, gwrthodwyd lleoedd yn nalgylchoedd Ysgol Gynradd Jiwbili, Ysgol Gynradd 

Glasllwch ac Ysgol Gymraeg Casnewydd a chynhelir apeliadau ym mis Gorffennaf.  Mae hyn 

ychydig yn hwyrach na'r arfer oherwydd newid mewn deddfwriaeth o ganlyniad i'r pandemig. 

 

Cadarnhaodd AR fod rhai apeliadau eisoes wedi'u cynnal mewn perthynas â'r ysgolion 

Catholig; Cynhaliwyd 17 mewn perthynas ag Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff, ac roedd 

10 ohonynt yn llwyddiannus. 

 

Dim ond yn Ysgolion Uwchradd Llyswyry a Llanwern y mae lleoedd ar gael ar hyn o bryd ac 

nid oes penderfyniad wedi’i wneud o hyd ar 27 o geisiadau am leoedd uwchradd. Mae Ysgol 

Uwchradd Gatholig Sant Joseff hefyd yn llawn. 

 

Mae 183 o leoedd mewn ysgolion cynradd yn parhau ar gael ym mhob rhan o’r ddinas, ond 

mae dwy ran o dair wedi'u lleoli yn nwyrain y ddinas.  Dim ond 4 lle ysgol gynradd Gymraeg 

sydd ar gael ar hyn o bryd, ond disgwylir y bydd yr ysgol egin Gymraeg newydd, sy'n agor y 

flwyddyn nesaf, yn helpu i ateb y galw hwn yn y dyfodol. 

 

O ran addysg feithrin dywedodd JL wrth y Fforwm mai dim ond 6 meithrinfa Saesneg sy’n 

llawn a bod gan bob un o'r 3 meithrinfa Cymraeg leoedd ar ôl. Yn anffodus, ni allai'r un o'r 

lleoedd plant sy’n codi’n 3 oed ddechrau ym mis Ebrill oherwydd bod ysgolion ar gau. 

Cadarnhaodd AR mai dyma'r un sefyllfa ar draws y sector preifat, ond mae rhai yn dechrau 

agor eto nawr. 

 

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

 

Dywedodd JL wrth y Fforwm fod 356 o geisiadau wedi dod i law yn ystod tymor y Gwanwyn, 

gan ddod â chyfanswm y ceisiadau a dderbyniwyd eleni i 970. 1484 fu'r cyfartaledd y flwyddyn 

am y tair blynedd diwethaf, ond mae'n debygol y bydd y pandemig eleni yn effeithio ar hyn. 

 

Bodlonwyd 60% o ddewisiadau a phroseswyd 94% o geisiadau o fewn amserlenni 

Llywodraeth Cymru.  Bu rhesymau dilys dros beidio â phrosesu rhai o fewn yr amserlenni er 

enghraifft yr angen iddynt gael eu hystyried gan banel symud a reolir.  

 

Derbyniwyd 25 o apeliadau derbyn i ysgolion, ond dim ond 8 sydd wedi'u clywed oherwydd 

cyfyngiadau’r pandemig. O'r 8 a glywyd, dim ond 1 a gadarnhawyd o blaid y rhiant. 

 

Amlinellodd JL y lefel bresennol o leoedd gwag ym mhob rhan o’r ddinas: 

 

 13% lleoedd ysgol gynradd Gymraeg / 27% lleoedd ysgol uwchradd Cymraeg 



 8% lleoedd ysgol gynradd Saesneg / 10% lleoedd ysgol uwchradd Saesneg 
 

Sylwodd DW fod y sector cynradd Saesneg yn parhau’n faes sy'n peri pryder. Mae llawer o'r 

lleoedd sydd ar gael yn nwyrain y ddinas ac mae teuluoedd sy'n symud i orllewin y ddinas yn 

cael eu rhannu. Mae'r sefyllfa hon yn debyg ar lefel uwchradd, gyda lleoedd ar gael yn bennaf 

yn Llyswyry a Llanwern. 

 

Nododd EK fod 12 o'r trosglwyddiadau yn ystod y flwyddyn yn ganlyniad i fwlio ac roedd 16 yn 

anhapus gyda'u hysgol bresennol – ydyn ni'n gwybod mwy am y rhain? Cadarnhaodd JL na all 

bwlio fod yn rhwystr i ohirio cais, ond y tu allan i'r tîm Derbyn, ystyrir hyn fel rhan o'r Cynllun 

Dysgu'n Dda a chyflwynir adroddiad bob tymor i'r Pennaeth Addysg Cynorthwyol (Ymgysylltu 

a Dysgu). 

 

Dywedodd DW wrth y Fforwm fod y tîm Derbyn yn rhan annatod o gefnogi’r gwaith o sefydlu 

hybiau gofal plant ar ddechrau'r pandemig, gan sicrhau eu bod ar waith ac ateb ymholiadau. 

Canmolodd AR a WH y tîm ar ei help gyda hyn hefyd. 

 

7. Polisi Mynediad Teg 

 

Esboniodd DW fod y Cyngor ar hyn o bryd yn bwriadu gweithredu Protocol Mynediad Teg 

gyda'r bwriad o’i roi ar waith ym mis Medi.  

 

Byddai'r protocol yn gweithio yn yr un modd â Symudiadau a Reolir, ond nid y tîm Derbyn fydd 

yn gyfrifol amdano. Mae'r protocol yn eiddo i'r 8 ysgol uwchradd Saesneg. Maent wedi 

ymrwymo i weithio mewn ffordd deg ac i edrych yn benodol ar blant sydd mewn perygl o gael 

eu gwahardd yn barhaol neu'r rhai sydd eisoes wedi'u gwahardd. Mae Symudiadau a Reolir yn 

ffordd y gall ysgolion ragori ar eu Nifer Derbyn Cyhoeddedig a derbyn disgyblion o'r fath yn 

decach ym mhob ysgol uwchradd. 

 

Bydd Protocol Mynediad Teg yn edrych ar y plant hynny nas ystyrir bod angen Symud a Reolir 

arnynt, ond sydd ag amgylchiadau heriol o hyd. Byddai'n berthnasol i blant sy'n anodd eu lleoli 

am amryw o resymau megis ymwneud â'r system Cyfiawnder Ieuenctid neu wedi cael eu 

haddysgu gartref am gyfnod. 

 

Esboniodd JL fod dogfen protocol yn cael ei drafftio ar hyn o bryd ac y bydd yn cael ei 

dosbarthu i Benaethiaid i ymgynghori arni cyn i’r protocol gael ei gyflwyno. Dim ond ar lefel 

uwchradd y caiff ei weithredu yn y lle cyntaf ac os bydd yn llwyddiannus, gobeithir y caiff ei 

gyflwyno ar lefel gynradd hefyd. Cynigir hefyd ei ychwanegu fel eitem safonol ar yr agenda ar 

gyfer cyfarfodydd y Fforwm yn y dyfodol.  

 

Nododd AR fod y maes pwnc hwn yn codi’n aml mewn Fforymau eraill a gofynnodd a oedd 

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff yn rhan o hyn. Cadarnhaodd DW fod Ysgol Uwchradd 

Gatholig Sant Joseff yn rhan o Symudiadau a Reolir, fodd bynnag, byddai angen trafodaethau 

ar Fynediad Teg. Byddai Cyngor Dinas Casnewydd yn awyddus i weithio tuag at hyn. 

 

Gofynnodd MBJ a oes unrhyw gynigion i symud i addysg amgen i blant sy'n perthyn i'r 

categorïau hyn neu nad ydynt efallai am gymryd rhan yn y system addysg? Cadarnhaodd KD 

fod cyfran o gyllideb ddirprwyedig pob ysgol yn cael ei dyrannu i addysg amgen a bod 

partneriaethau ar waith ar gyfer hyfforddiant gyda chwmnïau fel Waste Savers. Mae hefyd gan 

Ganolfan Gyflawni'r Bont gysylltiadau da â darpariaeth addysg amgen fel Sporting Champs. 

Fodd bynnag, mae'r cyllidebau hyn eisoes dan bwysau a gall cost fod yn rhwystr.  

 

Gofynnodd EK faint yn ychwanegol y byddai ysgolion sy'n llawn yn ei gymryd? Cadarnhaodd 

KD y byddai'n anodd ei ragweld ac na fyddai cyfyngiad, ond os yw ysgol eisoes yn llawn, mae 

hynny'n rhywbeth a fyddai'n cael ei ystyried. 



 

Cytunodd y Fforwm i ychwanegu'r eitem hon fel eitem safonol ar yr agenda. 

  

 

8. Rhaglen ad-drefnu 

 

Esboniodd DW fod dau brosiect byw ar hyn o bryd o fewn rhaglen 2021 ac mae’r prosiect 

cyntaf yn cynnwys sefydlu’r 4edd ysgol gynradd Gymraeg. Cyhoeddwyd hysbysiad statudol 

ym mis Mawrth a gan na dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau, roedd yr Aelod Cabinet yn 

gallu gwneud penderfyniad yn lleol i symud ymlaen.  

 

Yn nhymor yr hydref bydd corff llywodraethu dros dro yn cyfarfod i drafod y trefniadau agor ar 

gyfer 2021. Bydd yr ysgol yn agor ar gyfer disgyblion meithrin a dosbarth derbyn yn unig am y 

flwyddyn gyntaf a bydd wedi'i lleoli yn hen adeilad Ysgol Gynradd Caerleon Lodge am 2 

flynedd. Yna bydd yn symud i leoliad parhaol yn Ysgol Gynradd Pilgwenlli. Bydd hyn yn 

cynyddu nifer y lleoedd Cymraeg 50%. 

 

Mae’r ail brosiect byw yn cynnwys cyfuno Meithrinfeydd Kimberley a Fairoak. Lansiwyd y 

cynnig hwn i ddechrau ar 10 Mawrth 2020, fodd bynnag cafodd ei dynnu'n ôl ar 30 Mawrth 

2020 oherwydd y pandemig. Bydd yr ymgynghoriad ffurfiol yn ail-lansio ddydd Llun 29 Mehefin 

2020 ac yn dod i ben ddydd Gwener 11 Medi 2020 gyda'r bwriad o agor ym mis Medi 2021. 

 

9. Unrhyw fater arall  

 

Dim   

 

10. Dyddiadau Cyfarfodydd y Dyfodol 

 

Cytunwyd ar ddyddiad y cyfarfod yn nhymor yr Hydref sef dydd Mawrth 17 Tachwedd 2020 

 

Cynigiodd AR gynnal pob cyfarfod yn y dyfodol ar Microsoft Teams. Cytunodd pawb. 

 

 

 

Eitem Camau Gweithredu 
Swyddog 
Cyfrifol 

4 
Cydgysylltu ag AD ynghylch cynrychiolydd Awdurdod Esgobaethol yr 
Eglwys yng Nghymru. 

AR 


