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Cyngor Dinas Casnewydd: Y Gwasanaethau Addysg 
 
Fforwm Derbyniadau i’r Ysgol 
 
Cofnodion y Cyfarfod 
 

 

  
Dyddiad:   19 Mawrth 2019 
 
Yn bresennol:  Yr Esgobaeth Gatholig (Cadeirydd) 

  Y Rheolwr Gwasanaeth (Is-gadeirydd) 
  Cynrychiolydd Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir 
  Cynrychiolydd Ysgolion Cynradd Cymunedol 
  Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwyr 
  Cynrychiolydd Ysgolion Uwchradd Cymunedol 
  Plant sy’n derbyn gofal mewn Addysg  
  (Ddim yn pleidleisio) 

Swyddog Chraffu a Chomisiynu Addysg 
Cynrychiolydd Cymunedol Lleol - Gwasanaeth Addysg Ethnig 
Leiafrifol Gwent (GEMS) 

 
Ymddiheuriadau:  Cynrychiolydd Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir 
   Cynrychiolydd Ysgolion Cymunedol 

  Rheolwr Derbyn i Ysgolion ac Apeliadau 
  Cynghorydd Ymddygiad ac Awtistiaeth (ddim yn pleidleisio) 

 
1. Ymddiheuriadau am absenoldebau 

Agorodd AR y cyfarfod gan groesau pawb. Cafwyd cyflwyniad byr gan yr holl 
aelodau er budd aelodau newydd y cyfarfod. Nodwyd yr ymddiheuriadau fel uchod 
ac fe’i derbyniwyd.  
 

2. Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13th Tachwedd 2018  
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod yn gofnod gwir a chywir. 
 

3. Materion yn codi  
Eitem 10 - hysbysodd LP y fforwm bod adroddiad blynyddol 17/18 bellach wedi’i 
chwblhau ac wedi’i rhannu ymysg aelodau’r fforwm ac wedi’i hanfon i Lywodraeth 
Cymru. 

 
4. Adolygu Aelodaeth 

Cadarnhaodd LP bod 3 Aelod Etholedig wedi cael eu cyflwyno ar gyfer aelodaeth 
o’r Fforwm. Bydd hyn yn cynyddu nifer y cynrychiolwyr yr ALl i 5 sef y mwyafrif a 
ganiateir. Hefyd, dywedodd LP bod y Cynghorydd Blynyddoedd Cynnar wedi cael 
ei enwebu i lenwi swydd wag y Cynrychiolydd Cymunedol. Yn sgil y newidiadau 
hyn, bydd KD yn trosglwyddo i rôl na chaniateir pleidleisio. Cytunodd aelodau’r 
Fforwm ar y newidiadau hyn.  
 
Hefyd, nodwyd y byddai’r telerau ar gyfer y pedwar aelod cyfredol o’r Fforwm un ai 
wedi dod i ben neu y byddant yn dod i ben yn fuan. Nododd yr aelodau hyn y 
byddent yn awyddus i gael eu hail-ethol ac felly, cymeradwywyd hyn gan 
aelodau’r Fforwm, gan ymestyn telerau AR, DW, PB ac NK.  
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5. Y diweddariad ynghylch Derbyn Ysgolion fesul cam  
Cyfeiriodd LP at y papur a gafodd ei ddosbarthu yn flaenorol gan ddweud bod y 
Cyngor yn wynebu galw aruthrol am leoedd ar gyfer grŵp Blwyddyn 7 ym mis 
Medi 2019 gan ddisgyblion o’r ddinas ac ar draws dalgylch ehangach. 
 
Eglurodd DW fod y sefyllfa hon heb gael ei hadnabod tan ar ôl dyddiad cau’r 
ceisiadau gan ychwanegu bod y rhan fwyaf o’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion yn 
y Ddinas, roedd yn rhaid rhoi ystyriaeth i’r disgyblion hynny sy’n byw un ai mewn 
ardaloedd eraill yr Awdurdod Lleol ond sydd yn y dalgylch ar gyfer ysgol uwchradd 
yng Nghasnewydd.  
 
O ganlyniad i'r galw hwn, mae pedair ysgol uwchradd wedi cytuno i gynnydd 
artiffisial yn y nifer derbyn cyhoeddedig ar gyfer grŵp Blwyddyn 7 Medi 2019. Hyd 
yma beth bynnag, dyw hyn ond wedi digwydd mewn dwy ysgol - Basaleg a John 
Frost - gyda’r ddarpariaeth ychwanegol arfaethedig yn Llanwern a Llyswyry yn 
cael ei defnyddio i wneud lle i ymgeiswyr hwyr.  
 
Ar y dyddiad cynnig, roedd yna nifer o blant mewn dosbarthiadau Blwyddyn 6 heb 
wneud cais am ysgol uwchradd. Mae’r Rheolwr Derbyn Ysgolion yn gweithio 
gyda’r ysgolion, y Gwasanaeth Llesiant Addysg a GEMS i gysylltu’r â’r teuluoedd 
hyn. Tra bo’r nifer wedi gostwng yn sylweddol, mae tua 48 yn dal heb ymgeisio 
am le.  

 
Gofynnodd PB a fydd y cynnydd yn y niferoedd yn rhywbeth fydd ond yn digwydd 
unwaith a chadarnhaodd DW fod nifer cohort Blwyddyn 5 yn debyg ac felly, bydd 
rhaid trafod y trefniadau ar gyfer Medi 2020 gyda’r Penaethiaid. Yna, amlinellodd 
PB bod ceisiadau ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff ar gyfer Medi 
2019 hefyd yn llawer uwch nag mewn blynyddoedd blaenorol. Yn y dyfodol, bydd 
yn sicrhau bod y rhieni hefyd yn cael eu hannog i ymgeisio am le mewn ysgol yr 
Awdurdod Lleol. Gofynnodd LP a oedd cyfyngiad ar faint o ddewisiadau mae’r 
rhieni yn gallu eu gwneud.  Cadarnhaodd DW nad ydynt.  
 
Yna, cododd PB fater yr oedd wedi’i wynebu gyda Chyngor Sir Swydd Gaerloyw 
sy’n dosbarthu eu cynigion cyn y dyddiad cynnig a gyhoeddir. Awgrymodd DW y 
byddai angen trafod hyn yn uniongyrchol gyda’r Awdurdod Lleol, er, byddai’n 
ddefnyddiol trafod gyda chydweithwyr yng Nghyngor Sir Fynwy rhag ofn bod y 
mater wedi cael effaith ar eu cynigion hwythau.  
 
Er gwaethaf y pwysau hwn, adroddodd LP y penawdau canlynol: 

 Llwyddwyd i ddiwallu 88% o ddewisiadau cyntaf ar gyfer ysgolion uwchradd 
ar gyfer y rownd ar amser; 

 Gwnaed 79% o geisiadau ar gyfer ysgol uwchradd ar-lein; 

 Er mai 16 Ebrill 2019 yw’r dyddiad cynnig ar gyfer dosbarthiadau Derbyn, 
derbyniwyd 1799 o geisiadau erbyn y dyddiad cau.  Gwnaed 81% ohonyn 
nhw ar-lein.  

 
6. Y Diweddariad ar Dderbyniadau Mewn Blwyddyn 

Cyfeiriodd LP at y papur a ddosbarthwyd yn flaenorol gan nodi’r pwyntiau pwysig 
canlynol: 
 

 Mae 41% o’r ceisiadau mewn blwyddyn a ddaeth i law yn ymwneud â 
theuluoedd yn symud i’r ddinas. Nododd DW fod hyn yn brawf pellach o’r 
ffaith nad oes modd rhagweld faint o ddisgyblion sydd ledled y ddinas.  

 Llwyddwyd i ddiwallu 65% o’r dewisiadau cyntaf, cynnydd o 63% yn 2017. 
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Eto, amlinellodd DW'r pwysau sy’n deillio o drefniadau lle mae brodyr a chwiorydd 
weithiau ar wahân, gan nodi effaith hyn ar bresenoldeb a phrydlondeb. Nododd 
AS ac EK bod hyn hefyd yn achosi ansefydlogrwydd mewn rhai ysgolion 
oherwydd poblogaethau dros-dro. Cadarnhaodd DW fod yr Awdurdod Lleol yn 
ymwybodol o’r problemau hyn ac yn gobeithio y bydd  yr estyniad sydd wedi’i 
gynnig ar gyfer ysgolion cynradd o dan Fand B o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 
yn helpu.  

 
 

7. Argaeledd lleoedd ysgol 
Cyfeiriodd LP at y papur a ddosbarthwyd yn flaenorol gan nodi’r pwyntiau 
canlynol: 

 

 Mae yna lai o leoedd ar gael mewn ysgolion yng Ngorllewin y ddinas nag yn y 
Dwyrain; 

 Mae’r argaeledd yng nghlwstwr Basaleg yn brin iawn, yn enwedig ymysg 
grwpiau blwyddyn y Cyfnod Sylfaen; 

 Mae’r niferoedd drosben ar draws y ddinas yn 9%, ychydig yn is na 10% sef 
targed % Llywodraeth Cymru.  

 
Holodd LP ynghylch llawer o leoedd dros ben yn yr ysgolion uwchradd cyfrwng 
Cymraeg ac a ddisgwylir llenwi’r lleoedd hyn. Cadarnhaodd DW fod yr ysgol wedi 
cael ei hagor yn wreiddiol fel ysgol oedd yn tyfu, yn rhannol, i ysgogi’r galw am 
addysg cyfrwng Cymraeg i helpu Siarter Llywodraeth Cymru sef creu 1 miliwn o 
siaradwyr Cymraeg ar draws Cymru erbyn 2050.  
 

8. Ymgynghoriad ar Drefniadau Derbyn 2020 
Cyfeiriodd LPL at bapur sydd eisoes wedi cael ei ddosbarthu a chadarnhau bod yr 
Ymgynghoriad ar Drefniadau Derbyn ar gyfer 2020 wedi cael ei gynnal a’i 
gwblhau. O’r ymgynghoriad, deilliwyd un ymateb, ond rodd yn ymwneud â’r cynnig 
i wneud cyflwyniad o dan Ymgynghoriad Sir Fynwy ar Drefniadau Derbyn ac felly, 
ddim yn rhywbeth y gall yr ALl hwn weithredu arno.  
 
Amlinellodd AR fod yr ysgolion cynradd Catholig ar draws Casnewydd bellach yn 
cydlynu’r trefniadau derbyn ymysg ei gilydd er mwyn helpu plant o gefndiroedd 
Catholig i gael addysg Gatholig.  
 

9. Rhaglen Ail-drefnu  
Cadarnhaodd DW fod y penderfyniad terfynol  bellach ar waith ar y cynnig i 
adeiladu Sylfaen Adnodd Ddysgu yn Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion. Mae’n 
debygol y bydd yn dod i rym yn fuan gyda’r cynnig yn ei dro yn cael ei roi ar waith 
ar ddechrau tymor haf 2019.  
 
Yr haf diwethaf, cyflwynwyd cais i Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru i 
geisio buddsoddiad cyfalaf ar gyfer ymestyn Ysgol Bryn Derw. Bellach, mae’r 
cadarnhad ffurfiol ynghylch y cyllid wedi dod i law ac felly, bydd cynnig aildrefnu 
ysgol yn cael ei symud ymlaen yn fuan. Mae’r Aelod Cabinet Addysg a Sgiliau 
eisoes wedi cymeradwyo’r caniatâd i ymgynghori ar y cynnig hwn.  
 
Hefyd, mae cais y Cyngor am gyllid grant i sefydlu pedwaredd ysgol gynradd 
cyfrwng Cymraeg yn y ddinas wedi bod yn llwyddiannus. Rhennir y manylion 
ynghylch lleoliad yr ysgol ddechrau Ebrill 2019.  
 

10. Polisi Mynediad Teg 
Amlinellodd LP y bydd yr eitem hon yn cael ei chyflwyno yn y cyfarfod nesaf gan 
KD sy’n drafftio polisi i gefnogi ceisiadau anodd eu gosod. Dylai hyn helpu i 
sicrhau bod disgyblion anodd eu gosod / agored i niwed yn cael eu rhoi mewn 
ysgolion neu ddarpariaeth all ddiwallu orau eu hanghenion penodol a chymhleth. 
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11. Unrhyw fater arall 

Gofynnodd DW i PB a oedd yna apeliadau wedi dod i law hyd yma ynghylch grŵp 
Blwyddyn 7 Medi 2019 yn Ysgol Gatholig Joseff Sant. Cadarnhaid bod tua 15 
wedi cael eu cofnodi hyd yma. Ychwanegodd AR fod Cyngor Dinas Caerdydd 
wedi rhoi “Taflen Ffeithiau Apeliadau” ar waith yn ddiweddar.  Mae’n ymddangos 
ei bod wedi llwyddo i ostwng nifer yr apeliadau y mae rhieni’n eu cyflwyno. 
Gofynnodd DW i AR ei rannu gyda LP er gwybodaeth.  

 
Dywedodd MJB ei bod hi o’r farn bod rhai rhieni’n credu bod lleihau niferoedd eu 
dewisiadau yn cynyddu’r tebygolrwydd y byddant yn cael lle yn yr ysgol o’u dewis 
cyntaf. Ychwanegodd PB at hyn gan amlinellu’r bwriad i ymgynghori ar newid yn y 
polisi ar gyfer 2021 i gefnogi derbyn disgyblion i ysgolion o ardal ysgolion 
esgobaethol. Awgrymodd DW ei fod yn siarad ag SP yn Hyb Gwybodaeth 
Casnewydd i gael yr wybodaeth sydd ei hangen ynghylch ardaloedd cod post.  
 
Nododd AR fod y rownd derbyn uwchradd wedi bod yn anodd a chanmolodd y tîm 
Derbyn Ysgolion am eu gwaith caled a’u proffesiynoldeb.  

 
12. Dyddiadau Cyfarfodydd y Dyfodol 

Tymor yr Haf – 24 Mehefin 2019 
Tymor yr Hydref – 19 Tachwedd 2019 

 
 


