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

 
 Dyddiad:   24 Mehefin 2019 
 
Yn bresennol: Yr Esgobaeth Gatholig (Yn y Gadair) 
  Rheolwr Derbyniadau ac Apeliadau 
  Aelod Etholedig  
  Aelod Etholedig  

Cynrychiolydd Ysgolion GaG 
Cynrychiolydd Ysgolion GaG 
Cynrychiolydd Cymunedau Lleol (GEMS) 
Cynrychiolydd Cymunedau Lleol (EY) 
Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol Uwchradd 
 
Clerc y Fforwm 

 
Ymddiheuriadau:  Rheolwr Gwasanaeth (Is-gadeirydd) 
  Aelod Etholedig  

 Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol Cynradd 
 Cynrychiolydd Plant sy'n Derbyn Gofal mewn Addysg (dim Pleidlais) 
Ymgynghorydd ar gyfer Ymddygiad ac Awtistiaeth (dim pleidlais) 

 
1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

 
Agorodd AR y cyfarfod a chroesawodd y rheiny oedd yno. Cyflwynodd yr holl 
aelodau eu hunain i’r aelodau newydd oedd yno am y tro cyntaf. Nodwyd a 
derbyniwyd yr ymddiheuriadau uchod.  
 

2. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mawrth 2019 
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod yn rhai gwir a chywir. 
 

3. Materion yn Codi  
 
Eitem 8 - Cadarnhaodd JL bod yr ymgynghoriad ar drefniadau derbyn ar gyfer 
2020 wedi’i gwblhau ac wedi dod i ben. 
 
Eitem 10 - yn absenoldeb KD, gohiriwyd y Polisi Mynediad Teg tan y cyfarfod 
nesaf 
 

4. Adolygu Aelodaeth 
 

Cam gweithredu: LP i gysylltu â MBJ i ystyried parhau yn y swydd hon. 
 

5. Diweddariad ar Dderbyniadau 
 
Aeth JL â’r fforwm trwy’r adroddiad gan nodi’r prif bwyntiau canlynol: 
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 Carfan 2019 yw’r garfan fwyaf yn y 4 blynedd diwethaf ac o ganlyniad, 
mae capasiti ychwanegol wedi’i greu mewn 2 ysgol uwchradd yn y ddinas 
yn gyntaf gan arwain at 4; Ysgol Bassaleg, Ysgol John Frost, Ysgol 
Uwchradd Llanwern ac Ysgol Uwchradd Llyswyry. Mae’r adran Cynllunio 
Lleoedd Ysgol yn monitro’r sefyllfaoedd cyfredol a rhai’r dyfodol ar hyn o 
bryd. 
 

 Ni wrthodwyd unrhyw geisiadau yn y dalgylch yn ystod y rownd 
derbyniadau prydlon a bodlonwyd yr holl ddyddiadau cyhoeddi cynigion.  

 

 Nid oedd llawer o ymgeiswyr yn llwyddiannus wrth apelio ond ym mhob 
achos penderfynodd y Panel fod y trefniadau derbyn yn gyfreithlon ac 
wedi’u rhoi ar waith yn gywir. 

 

 Mae’r rhan fwyaf o blant bellach wedi cyflwyno eu ceisiadau, ond mae’r 
Tîm Derbyn i Ysgolion yn mynd ar ôl nifer bach o blant, gyda chymorth 
ysgolion a Gwasanaeth Lleiafrifoedd Ethnig Addysg Gwent. 

 
Gofynnodd JM, y Cyng. AN a PB am ddalgylchoedd. 
 
Esboniodd JL fod dalgylchoedd yn seiliedig i raddau helaeth ar is-grwpiau o’r enw 
Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is a’u bod yn ffurfio rhan o feini prawf 
gordanysgrifio y Cyngor. Cânt eu defnyddio gan y rhan fwyaf o awdurdodau ledled 
Cymru hefyd.  
 
Gellir gweld dalgylchoedd ar wefan y Cyngor www.newport.gov.uk a thrwy deipio’r 
cod post perthnasol. Gall y mapiau dangos y ffiniau a’r ardal fel cyfanwaith wrth 
chwyddo allan. 
 
Dywedodd PB wrth y fforwm y derbyniwyd 242 o ddisgyblion i Ysgol Uwchradd 
Gatholig St Joseph yn ystod rownd dderbyn gyffredinol 2019, ond mae’r ffigur hwn 
wedi cynyddu i 247 erbyn hyn yn dilyn apeliadau llwyddiannus. 
 
Esboniodd JL, pan wrthodir lle i ymgeisydd yn ei ysgol a ffefrir, bod hawl ganddo i 
apelio (ac eithrio ymgeiswyr ysgol feithrin). Dywedodd LP wrth y fforwm y 
derbyniwyd 65 apêl uwchradd a 76 apêl dosbarth derbyn ar gyfer rownd 
derbyniadau prydlon 2019. 
 
Gofynnodd y Cyng. AN am ddarpariaeth feithrin breifat a bu trafodaeth wedyn. 
 
Esboniodd AD fod y Tîm Blynyddoedd Cynnar yn gweithio gyda meithrinfeydd 
preifat ond nad ydynt yn gyfrifol am dderbyniadau. Mae Llywodraeth Cymru yn 
dweud y dylai Awdurdodau Lleol roi opsiynau i rieni a gallant ddewis a ydynt am 
fanteisio ar leoliad preifat neu leoliad mewn meithrinfa sy’n gysylltiedig ag ysgol. 
 
Esboniodd JL, yn dilyn y rhaglen ad-drefnu meithrinfeydd, fod gan bob ysgol 
feithrinfa erbyn hyn ac eithrio Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Eglwys 
Malpas. Mae tri chyfnod derbyn ar gyfer dosbarthiadau meithrin; mis Ionawr, mis 
Ebrill a mis Medi, yn dibynnu ar ddyddiad geni plentyn. 
 
Gofynnodd y Cyng. AN sut mae’r neges ynghylch gwneud cais yn cael ei 
hysbysebu a bu trafodaeth wedyn. 
 
Esboniodd JL fod y Tîm Derbyn i Ysgolion yn hysbysebu’r broses dderbyn mewn 
amrywiaeth o ffyrdd gwahanol megis trwy’r cyfryngau  cymdeithasol, posteri mewn 
meddygfeydd, canolfannau hamdden, ysgolion erthyglau yn Newport Matters a 
Grassroots, mae llythyrau’n cael eu hanfon at rieni trwy ysgolion cynradd, 

http://www.newport.gov.uk/


Tudalen 3 o 4 

 

ceisiadau ar y ffôn ac eleni rydym yn edrych ar ddata genedigaethau byw gan 
Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Yn aml adolygir y maes hwn gan y tîm a’r fforwm.  
 
Dywedodd y Cyng. B wrth y fforwm fod aelodau etholedig yn aml yn dosbarthu 
taflenni a chynnal cyfarfodydd yn eu wardiau ac felly gallai’r llwybr demograffig 
helpu gyda’r hysbysebu hefyd. 
 
Cam gweithredu: JL i gydgysylltu â’r Cyng. B i ystyried yr opsiwn hwn. 
 

6. Diweddariad ar Dderbyniadau yn Ystod y Flwyddyn 
 

Esboniodd JL yr ystyrir unrhyw beth sydd y tu allan i’r rownd derbyniadau 
cyffredinol yn drosglwyddiad yn ystod y flwyddyn ac yn nodweddiadol mae’r tîm yn 
delio gyda thua 1500 ohonynt y flwyddyn. Gall y rhesymau amrywio rhwng symud 
o fewn y ddinas neu i mewn iddi, bwlio, anhapus gyda’r ysgol gyfredol, ayb. 
 
Mae’r pwyntiau allweddol i’w nodi fel a ganlyn: 
 

 Derbyniwyd 401 o geisiadau yn ystod Tymor Gwanwyn 2019, o gymharu 
â’r 333 a dderbyniwyd yn ystod yr un cyfnod y llynedd. 
 

 Cyfanswm y ceisiadau a dderbyniwyd hyd yn hyn eleni yw 1060 
(derbyniwyd 1536 yn ystod blwyddyn academaidd gyfan 2017/18). 

 

 Gwnaethpwyd 43% o geisiadau o ganlyniad i symud i’r ddinas. 
 

 Bodlonwyd 63% o ddewisiadau cyntaf sydd ychydig yn is na’r gyfradd yn 
ystod y rownd gyffredinol sef tua 90%. 

 
 

7. Argaeledd Llefydd Ysgol 
 

Mae’r lleoedd ysgol sydd ar gael yn cynrychioli’r holl ddisgyblion prif ffrwd ym 
mhob blwyddyn ysgol a chylchredir nifer y lleoedd sydd ar gael i wasanaethau 
rheng flaen. 
 
Esboniodd JL nad yw’r darlun yn newid o un mis i’r llall yn gyffredinol, ond mae 
llawer llai o leoedd ar gael yn y Gorllewin wrth gymharu â’r Dwyrain. Mae 
Llywodraeth Cymru yn argymell cael dim llai na 10% o leoedd yn weddill ac rydym 
fel arfer o dan hynny. Un o amcanion y Cyngor yw cynyddu nifer y lleoedd 
Cymraeg. 
 
Dywedodd EK wrth y fforwm am Clear Springs; darparwr tai sy’n derbyn 
gwybodaeth gan y Swyddfa Gartref ac sy’n trefnu llety i geiswyr lloches pan fônt 
wedi’u lledaenu yng Nghasnewydd ac ardaloedd eraill. 
 
Cam gweithredu: LP i gydgysylltu ag EK i gael gwybod a fyddai’n briodol 
cynnwys Clear Springs ar y rhestr gylchredeg ar gyfer data sy’n nodi’r lleoedd 
sydd ar gael. 
 
Gofynnodd y Cyng. AN am y lleoedd heb eu llenwi yng nghlwstwr Llanwern. 
Esboniodd JL fod datblygiad tai mawr wedi dechrau’n ddiweddar ac felly bydd 
angen capasiti ychwanegol ond na fanteisiwyd ar hyn eto. Bydd Ysgol Gynradd 
Glan Llyn yn agor ym mis Medi 2019 i gefnogi hyn. 
 

8. Rhaglen ad-drefnu  
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Gofynnodd JL i’r fforwm nodi cynnwys yr adroddiad a chrynhodd y pwyntiau 
allweddol. 
 
Yn ogystal â lleoedd prif ffrwd, mae gan y Cyngor nifer o Ganolfannau Adnoddau 
Dysgu hefyd y mae’r tîm AAA yn delio â cheisiadau ar eu cyfer. Mae llawer o 
waith ar y gweill hefyd i gynyddu capasiti yma hefyd. 
 
Esboniodd JL gynnig y Cyngor ynghylch disgyblion Cynradd Pilgwenlli a sefydlu 
4edd ysgol Gymraeg yn dilyn ymholiad y Cyng. AN, gan dynnu sylw at y ffaith y 
disgwylir i’r ymgynghoriad ddechrau yr wythnos nesaf. 
 
Gofynnodd y Cyng. AN sut byddai hyn yn effeithio ar leoedd ysgol uwchradd ac 
esboniodd JL fod Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn ysgol sy’n tyfu, sy’n cynnwys 
disgyblion hyd at flwyddyn 9 ar hyn o bryd ac nad yw pob grŵp blwyddyn ynddi’n 
llawn.  
 
Mae’r Cyngor wedi creu Cynllun Gwasanaeth Addysg Gymraeg i nodi sut byddwn 
yn cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghasnewydd yn unol ag amcan 
Llywodraeth Cymru ac mae’r ysgol gynradd newydd yn rhan o hyn. 

 
9. Unrhyw fater arall 
 

Dim 
 

10. Dyddiadau Cyfarfodydd y Dyfodol 
 
Tymor yr Hydref - 19 Tachwedd 2019 
 
Cynnig Tymor y Gwanwyn - 17 Mawrth 2020 - cytunwyd 
 
 

Eitem Camau Gweithredu 
Swyddog 
Cyfrifol 

4 
LP i gysylltu â MBJ (Cynrychiolydd Rhiant-lywodraethwr) i 
ystyried parhau yn y swydd hon. 
 

LP  

5 
 JL i gydgysylltu â’r Cyng. B i ystyried hysbysebu trwy’r llwybr 
demograffig.  
 

JL 

7 
LP i gydgysylltu ag EK i gael gwybod a fyddai’n briodol cynnwys 
Clear Springs ar y rhestr gylchredeg ar gyfer data lleoedd sydd 
ar gael.  

LP  
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