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Rhagair 
 
Annwyl Riant/Ofalwr, 
 
Mae rhwymedigaeth ar bob awdurdod lleol i roi cyfle i rieni/gofalwyr fynegi’r hyn sydd 
orau ganddynt wrth ddewis ysgol ar gyfer eu plentyn/plant. Dyma un o’r 
penderfyniadau pwysicaf y byddwch yn eu gwneud ar ran eich plentyn. Paratowyd y 
ddogfen wybodaeth hon i’ch cynorthwyo gyda’n penderfyniadau. 
 
Fel rhiant/gofalwr, mae gennych hawl i ddisgwyl i’ch plentyn gael addysg dda, ond 
mae eich diddordeb yng ngwaith eich plentyn yn yr ysgol yr un mor bwysig, gan y bydd 
hyn yn rhoi anogaeth i’r ysgol ac yn ategu ymdrechion athrawon. Fe’ch anogaf i 
gymryd rhan yng nghymdeithas rieni eich ysgol, a fydd yn rhoi cyfle i chi ymwneud yn 
fwy clòs â’r ysgol.  
 
Efallai y bydd o ddiddordeb i chi wybod bod cynrychiolwyr o blith rhieni ar gorff 
llywodraethu pob ysgol a bod y rhain yn cael eu hethol gan y rhieni eu hunain, bob 
pedair blynedd fel arfer. Bob blwyddyn, byddwch yn cael adroddiad ysgrifenedig am y 
gwaith a wnaed gan gorff llywodraethu’r ysgol a bydd cyfarfod yn cael ei gynnal i roi 
cyfle i rieni drafod yr adroddiad hwn gyda’r llywodraethwyr. 
 
Gobeithio y bydd eich plentyn/plant yn ymgartrefu’n rhwydd yn eu hysgol newydd ac 
y byddant yn cael sawl budd o’r cyfleoedd a gynigir. 
 
Hyderwn y bydd y llyfryn hwn yn llawn gwybodaeth ac yn ddefnyddiol ac y bydd yn 
hybu dealltwriaeth well rhyngoch chi a’r gwasanaeth addysg yn ei gyfanrwydd. 
 
 

       
 

        
 

Mr Lindsay Iorwerth Harvey    Y Cynghorydd Dr. Charles Smith 

Cyfarwyddwr Corfforaethol,     Aelod Cabinet dros             

Addysg a Chymorth i Deuluoedd    Addysg ac Adfywio 
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Cyflwyniad 
 

Fel Cyngor, rydym ni meddwl ei bod yn bwysig i ni gynnal ein busnes yn unol â’r 

egwyddorion canlynol: 

 Gofal am unigolion mewn modd teg – gan ystyried anghenion a sefyllfaoedd 

pawb; 

 Wastad yn uchelgeisiol – yn ceisio gwella’r hyn yr ydym yn ei wneud ac yn 

anelu at ragoriaeth; 

 Er lles ein cwsmeriaid – eu hadnabod a’u gwneud yn ganolog a chofio ein bod 

yma i wasanaethau ein cymunedau lleol 

 Ddydd ar ôl dydd, yn mynd ar drywydd effeithlonrwydd – trwy ddarparu 

gwasanaethau sy’n rhoi gwerth am arian. 

 

Rydym ni am i sir Pen-y-bont ar Ogwr fod yn lle da i fod yn blentyn neu berson ifanc, 

neu i fagu teulu. Trwy ein hysgolion a’n gwasanaethau addysg a chymorth i 

deuluoedd, rydym am helpu’r holl blant a phobl ifanc: 

 i ffynnu a manteisio i’r eithaf ar eu doniau; 

 i fyw bywydau iach a diogel; 

 i fod yn unigolion hyderus a gofalgar; and 

 i wybod beth yw eu hawliau a derbyn yr hawliau hynny. 

 

Rhieni yw athrawon cyntaf a pharhaus pob plentyn. Maent yn cyflawni rôl hollbwysig 

o ran helpu eu plant i ddysgu. Dylai’r rôl hon barhau ac ymestyn pan fo plentyn yn 

dechrau yn yr ysgol. Mae ein hysgolion yn cynnig ystod o brofiadau a chyfleoedd 

dysgu o ansawdd, ond er mwyn gwneud y gorau o’r cyfleoedd hyn a helpu plant a 

phobl ifanc i gyflawni eu potensial, mae’n bwysig bod rhieni/gofalwyr yn ffurfio 

partneriaeth gynhyrchiol a chefnogol gyda staff yr ysgol, gan ddechrau trwy sicrhau 

bod eu plentyn yn mynychu’r ysgol. 

 

Mae cyfathrebu rheolaidd rhwng y cartref a’r ysgol yn rhan hanfodol o’r bartneriaeth, 

sy’n helpu plant a phobl ifanc i lwyddo.   

 

Ein nod yw bod pob ysgol leol yn ysgol dda ond rydym yn cydnabod bod gan rieni 

hawl i fynegi dewis  i’w plentyn fynychu unrhyw ysgol sydd wedi’i rhestru yn y llyfryn 

hwn, yn amodol ar y trefniadau derbyn a nodir. 

 

Mae’r prosbectws hwn wedi’i fwriadu i roi gwybodaeth gyffredinol i rieni am ysgolion 

cynradd, uwchradd ac arbennig Pen-y-bont ar Ogwr ac, yn fwy penodol, am y 

trefniadau derbyn ac apelio sy’n berthnasol i’r ysgolion hynny. 

 

Rydym hefyd wedi cynnwys peth gwybodaeth ychwanegol a allai fod o gymorth i 

rieni ddewis ysgol. Mewn rhai rhannau o Ben-y-bont ar Ogwr, am ystod o resymau, 

mae pwysau ar y lleoedd mewn ysgolion. Golyga hyn, yn yr ardaloedd hynny, ei bod 
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yn bosib na fydd rhieni wastad yn llwyddo i gael lle mewn ysgol a ffefrir, yn enwedig 

os nad ydynt yn byw yn nalgylch yr ysgol.  
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Gwybodaeth a chyngor 
 

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am faterion derbyn i ysgolion, neu os 

hoffech gynnig adborth am y prosbectws hwn neu’r broses dderbyn ar y cyfan, 

byddai’n dda gennym glywed gennych.  

 

Anfonwch neges e-bost i pupilservices@bridgend.gov.uk.  

 

 

  

mailto:pupilservices@bridgend.gov.uk
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Y cyfnodau addysg 
 

Addysg feithrin 

 

Mae addysg feithrin yn anstatudol. 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sicrhau lle rhan-

amser, am ddim i blant tair oed cymwys gael addysg y blynyddoedd cynnar o’r tymor 

yn dilyn eu trydydd pen-blwydd. Gall y lle fod mewn ysgol a gynhelir gan awdurdod 

lleol, neu yn y sector nas cynhelir gyda darparwr blynyddoedd cynnar cofrestredig.  

 

Addysg gynradd 

 

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith bod pob plentyn yn cael addysg lawn-amser o ddechrau’r 

tymor ysgol ar ôl eu pumed pen-blwydd. Fodd bynnag, ym Mhen-y-bont ar Ogwr, fel 

arfer caiff yr holl blant eu derbyn i ddosbarth derbyn yn y mis Medi ar ôl eu pedwerydd 

pen-blwydd.  

 

Mewn ysgolion cynradd, mae’r adran fabanod (derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2) a’r 

adran iau (Blynyddoedd 3 i 6) yn rhan o’r un ysgol ac mae plant yn symud ymlaen 

drwy’r ysgol o’r adran fabanod i’r adran iau heb orfod trosglwyddo i rywle arall. 

 

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae dwy ysgol fabanod annibynnol: 

 

 Ysgol Fabanod Bryntirion; ac 

 Ysgol Fabanod Cefn Glas. 

 

Bydd angen i blant yn yr ysgolion hyn drosglwyddo i ysgol plant iau neu i adran iau 

mewn ysgol gynradd, ar ddiwrnod cyntaf tymor yr hydref yn dilyn eu seithfed pen-

blwydd. Mae angen i rieni/gofalwyr y plant hynny gwblhau cais derbyn i ysgol er mwyn 

gofyn am le i’w plentyn ar adeg trosglwyddo.  

 

Addysg uwchradd 

 

Fel arfer mae plant yn trosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd ar 

ddechrau’r flwyddyn ysgol yn dilyn eu hunfed pen-blwydd ar ddeg (Blwyddyn 7). Mae 

angen i rieni/gofalwyr y plant hynny gwblhau cais derbyn i ysgol er mwyn gofyn am 

le i’w plentyn ar adeg trosglwyddo.   

 

Addysg Ôl-16 

 

Mae addysg ôl-16 yn anstatudol. Mae ar gael yn eang trwy unedau chweched 

dosbarth mewn ysgolion cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a 

sefydliadau addysg bellach eraill. 
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Y Cyfnod Sylfaen 

 

Cwricwlwm datblygiadol ar gyfer plant tair i saith oed yng Nghymru yw’r Cyfnod 

Sylfaen. Mae’n annog plant i fod yn greadigol, yn ddychmygus ac i gael hwyl gan 

wneud dysgu’n fwy effeithiol. Mae dysgu trwy chwarae’n ffocws penodol ar gyfer y 

Cyfnod Sylfaen. Mae cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen yn statudol ym mhob darpariaeth 

addysg blynyddoedd cynnar, gan gynnwys yn y sectorau preifat a gwirfoddol.  

 

Gan bod cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen i blant tair i saith oed, mae’n berthnasol i addysg 

y blynyddoedd cynnar a meithrin anstatudol ac i’r grwpiau blwyddyn cynradd, statudol 

sef derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2. 

 

Cyfnod Allweddol 2 

 

Mae plant rhwng 7 ac 1 oed (Grwpiau blwyddyn 3 i 6) yn dilyn y cwricwlwm 

cenedlaethol ar gyfer Cymru yng Nghyfnod Allweddol 2. Mae eu haddysg yng 

Nghyfnod Allweddol 2 yn adeiladu ar y profiadau a’r dysgu a gafwyd yn y Cyfnod 

Sylfaen.  

 

Mae’r cwricwlwm yng Nghyfnod Allweddol 2 yn seiliedig ar bynciau a sgiliau. Mae 

wedi’i fwriadu i ddarparu sylfaen gadarn mewn iaith, mathemateg a gwyddoniaeth, 

gan roi’r cyfle i blant gyflawni eu gorau o fewn cwricwlwm eang a chytbwys.  

 

Cyfnod Allweddol 3 

 

Mae plant rhwng 11 a 14 oed (Grwpiau blwyddyn 7 i 9) yn dilyn y cwricwlwm 

cenedlaethol ar gyfer Cymru yng Nghyfnod Allweddol 3. Mae eu haddysg yn adeiladu 

ar y profiadau a’r dysgu a gafwyd yn yr ysgol gynradd ac yn eu paratoi ar gyfer gwneud 

penderfyniadau ynglŷn â chyrsiau y byddant yn eu dilyn yn nes ymlaen yn eu haddysg 

uwchradd.  

 

Mae’r cwricwlwm yng Nghyfnod Allweddol 2 yn seiliedig ar bynciau a sgiliau. Mae 

wedi’i fwriadu i ddarparu sylfaen gadarn mewn iaith, mathemateg a gwyddoniaeth, 

gan roi’r cyfle i blant gyflawni eu gorau o fewn cwricwlwm eang a chytbwys. 

 

Cyfnod Allweddol 4 

 

Mae Cyfnod Allweddol 4 yn rhychwantu’r ddwy flynedd o addysg yn yr ysgol 

(Blynyddoedd 10 ac 11) sy’n cynnwys astudio ar gyfer TGAU ac arholiadau eraill, 

pan fo disgyblion rhwng 14 ac 16 oed. Mewn rhai ysgolion, dechreuir gwaith Cyfnod 

Allweddol 4 ym Mlwyddyn 9. 
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Cyfnod Allweddol 5 

 

Mae Cyfnod Allweddol 5 yn rhychwantu’r ddwy flynedd o addysg (Blynyddoedd 12 a 

13) a gyflawnir gan ddysgwyr 16 i 18 oed, yn y chweched dosbarth. 
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Addysg cyfrwng Cymraeg  
 
Yn unol â’r gofynion statudol, mae’n bolisi gan yr awdurdod lleol y dylai pob plentyn 

gael y cyfle i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg.  Gwneir darpariaeth ar gyfer hyn yn y 

ffyrdd canlynol: 

 

1. Addysgu Cymraeg fel ail iaith mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. 

 

a) Yn y Cyfnod Sylfaen, dysgir Cymraeg i bob disgybl. Mae’r pwyslais ar 

ddefnyddio’r iaith â phwrpas ac mewn sefyllfaoedd ystyrlon. Yn ogystal, 

anogir disgyblion i ddefnyddio’r iaith yn achlysurol yn ystod y diwrnod ysgol. 

b) Yng Nghyfnod Allweddol 2, caiff yr iaith lafar ei datblygu ymhellach a rhoddir 

mwy o bwyslais ar sgiliau darllen ac ysgrifennu. 

c) Yng Nghyfnod Allweddol 3, dysgir Cymraeg i bob disgybl. 

d) Yng Nghyfnod Allweddol 4, mae addysgu Cymraeg bellach yn orfodol.   

e) Rhoddir cyfleoedd ym mhob ysgol i ddisgyblion barhau â’u hastudiaethau 

yng Nghyfnod Allweddol 5. 

 

2. Darpariaeth ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg. 

 

a) Mae addysg cyfrwng Cymraeg ar gael yn y pedair ysgol gynradd Gymraeg 

yn y fwrdeistref sirol i bob disgybl y mae’u rhieni/gofalwyr yn dewis y cyfrwng 

addysg hwnnw ar eu cyfer.  

b) Efallai y bydd rhieni/gofalwyr sy’n byw yn nalgylch Ysgol Gymraeg Bro Ogwr 

yn dymuno i’w plant fynychu safle newydd Ysgol Gynradd Gymraeg Calon 

Y Cymoedd (Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw gynt). Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fydd yn gyfrifol am unrhyw gostau cludiant ar gyfer 

disgyblion cymwys, ond dim ond os yw’r disgyblion hynny’n byw yn agosach 

at Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd nag at Ysgol Gymraeg Bro 

Ogwr. 

c) Yn y Cyfnod Sylfaen, caiff yr holl bynciau eu haddysgu a’r holl 

weithgareddau eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg.  

d) Cyflwynir Saesneg fel pwnc yng Nghyfnod Allweddol 2. Er bod y pynciau 

eraill i gyd yn cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, caiff safonau 

mewn Saesneg eu diogelu i’r un graddau. 

Caiff mynediad i ysgolion cyfrwng Cymraeg ei reoli trwy ddefnyddio’r un meini prawf 

derbyn ag a fynegir yn yr adran berthnasol o’r polisi hwn. 
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Cludiant rhwng y cartref a’r ysgol/coleg 

 

Cyffredinol 

 

Ceir gwybodaeth gryno isod ac argymhellir bod rhieni/gofalwyr/dysgwyr yn darllen y 

ddogfen bolisi lawn, sydd ar gael yn 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/trafnidiaeth-i-ysgol-

neu-goleg/ 

 

Mae polisi’r awdurdod lleol yn cydymffurfio â gofynion Mesur Teithio gan Ddysgwyr 

(Cymru) 2008, sy’n gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i ddarparu cludiant 

am ddim ar gyfer dysgwyr i’r ysgol addas agosaf os ydynt yn byw y tu hwnt i ‘bellter 

cerdded’ i’r ysgol honno.   

 

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae’r term ‘ysgol addas agosaf’ yn golygu’r ysgol ddalgylch 

leol a gall hon fod yn ysgol Saesneg, ysgol Gymraeg, ysgol wirfoddol a gynorthwyir 

neu ysgol arbennig a gynhelir. 

 

Lle mae disgyblion yn mynychu ysgol arall yn hytrach na’u hysgol ddalgylch leol o 

ganlyniad i ddewis rhiant, y rhieni/gofalwyr sy’n llwyr gyfrifol am gostau a threfniadau 

cludiant.  

 

Os nad yw dysgwr yn gallu cael ei dderbyn i’w ysgol ddalgylch leol a’i fod, o ganlyniad, 

yn gorfod mynychu ysgol arall y tu hwn i’r ‘pellter cerdded’ o’r cartref, yna dim ond i’r 

ysgol addas agosaf nesaf y bydd cludiant yn cael ei ddarparu. Efallai na fydd hyn yn 

unol â’r ysgol a ffefrir gan y rhiant/gofalwr ac o dan amgylchiadau o’r fath y 

rhiant/gofalwr fydd yn gyfrifol am gostau a threfniadau cludiant.  

 

Diffiniad Llywodraeth Cymru o’r ‘pellter cerdded’ statudol yw dwy filltir i ddysgwyr o 

oedran cynradd a thair milltir i ddysgwyr o oedran ysgol gorfodol sy’n derbyn addysg 

uwchradd. Mae’r awdurdod lleol yn mesur pellterau yn ôl y llwybr cerdded agosaf sydd 

ar gael o’r cartref i’r ysgol/coleg gan ddefnyddio meddalwedd system gwybodaeth 

ddaearyddol. 

 

Nid oes rhwymedigaeth statudol ar awdurdodau lleol i ddarparu cludiant ar gyfer 

dysgwyr o oedran meithrin na’r rhai sydd dros un ar bymtheg oed. 

 

Mae dysgwyr sy’n mynychu’r ysgol cyfrwng Cymraeg agosaf yn cael cludiant am ddim 

yn unol â pholisi cytunedig yr awdurdod lleol ar bellter cerdded a llwybrau cerdded 

sydd ar gael. 

 

Mae dysgwyr sy’n mynychu’r ysgol wirfoddol a gynorthwyir agosaf o enwad y 

rhieni/gofalwyr yn cael cludiant am ddim yn unol â pholisi cytunedig yr awdurdod lleol 

ar bellter cerdded a llwybrau cerdded sydd ar gael. 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/trafnidiaeth-i-ysgol-neu-goleg/
https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/trafnidiaeth-i-ysgol-neu-goleg/
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Ni fydd dysgwyr y mae eu teuluoedd yn symud i gyfeiriad y tu allan i ddalgylch yr ysgol 

y maent yn ei mynychu yn parhau i gael cludiant am ddim i’r ysgol os bydd y symud 

hwnnw’n digwydd yn ystod addysg gynradd, neu ym Mlwyddyn 7, Blwyddyn 8 neu 

Flwyddyn 9 yn ystod addysg uwchradd. Bydd ceisiadau a wneir ar ran disgyblion sy’n 

symud ym Mlwyddyn 10, Blwyddyn 11, Blwyddyn 12 neu Flwyddyn 13 yn cael eu 

hystyried yn unigol ac, o’u cymeradwyo, byddai pàs bws yn cael ei ddarparu fel arfer. 

 

Nod yr awdurdod lleol yw darparu system gludiant ddibynadwy sy’n cludo dysgwyr yn 

ddiogel, yn brydlon ac mewn cyfforddusrwydd rhesymol. Ym mhob achos, defnydd 

effeithlon o adnoddau sy’n pennu’r dull cludiant a ddarperir, yn amodol ar unrhyw 

ofynion o ran anghenion arbennig. Gellir darparu cludiant trwy wasanaethau cludiant 

i’r ysgol ar gontract neu wasanaethau cludiant cyhoeddus presennol megis bws, bws 

mini, trên, tacsi a.y.b. 

 

Asesu argaeledd llwybrau  

 

Ystyrir bod llwybr ar gael os yw’n ddiogel (hyd y bo’n rhesymol ymarferol) i ddysgwr 

heb anabledd neu anhawster dysgu gerdded ar hyd y llwybr ar eu pen eu hunain neu 

gydag oedolyn sy’n cydgerdded os yw oedran a lefel dealltwriaeth y dysgwr yn golygu 

bod hyn yn ofynnol. Wrth bennu diogelwch cymharol llwybr cerdded, mae’r awdurdod 

lleol yn cynnal asesiadau o’r risgiau y gallai plant ddod ar eu traws ar hyd y llwybr 

rhwng y cartref a’r ysgol.  

 

Mae’r holl asesiadau’n dilyn y ddogfen Teithio gan Ddysgwyr: Darpariaeth Statudol a 

Chanllawiau Gweithredol, Mehefin 2014. Wrth i lwybrau gael eu hadolygu, gellir atal 

darpariaeth lle, er enghraifft, mae peryglon a adnabuwyd wedi cael eu lliniaru. Bydd 

hwn wedyn yn cael ei nodi’n llwybr cerdded a adnabuwyd ac sydd ar gael. Bydd 

rhieni’n cael rhybudd o un tymor o leiaf rhag blaen bod cludiant yn mynd i gael ei atal 

ac fel arfer bydd unrhyw benderfyniad i’w atal yn cael ei roi ar waith fel ei fod yn cyd-

daro â dechrau blwyddyn academaidd.  

 

Amgylchiadau arbennig 

 

Mae’r Polisi Cludiant rhwng y Cartref a’r Ysgol/Coleg yn nodi’r dull o ystyried 

anghenion cludiant plant sy’n derbyn gofal, plant ag anghenion dysgu ychwanegol 

a/neu anableddau a phlant yr argymhellir darparu cludiant ar eu cyfer am resymau 

meddygol.   

 

Gellir darparu cludiant ar gyfer dysgwyr cymwys sy’n mynychu ysgolion mewn 

awdurdodau lleol cyfagos, lle mae mynychu’r ysgolion hynny’n gyson â pholisi’r 

awdurdod lleol ar dderbyn i ysgolion.  
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Gall yr awdurdod lleol ystyried arfer ei ddisgresiwn i gynorthwyo i ddarparu cludiant ar 

gyfer dysgwyr nad ydynt yn gymwys fel arall i gael cludiant am ddim, lle mae 

amgylchiadau arbennig yn bresennol. Mae angen i rieni/gofalwyr gyflwyno cais os 

ydynt o’r farn bod amgylchiadau arbennig. Ystyrir pob cais yn ôl ei rinweddau ei hun. 

 

Cludiant o’r cartref i’r coleg 

 

Bydd gan yr holl ddysgwyr sy’n 16 oed, 17 oed neu 18 oed ar 1 Medi ac sy’n mynychu 

eu cwrs astudio llawn-amser cyntaf mewn coleg addysg bellach yn y flwyddyn 

academaidd honno hawl i gludiant am ddim ar yr amod eu bod:  

 

 yn byw y tu hwnt i’r maen prawf pellter o dair milltir; ac 

 yn mynychu’r coleg agosaf at eu cartref sy’n darparu’r cwrs.  

 

Y dull cludiant arferol ar gyfer myfyrwyr mewn colegau yw bws/trên. 

 

Y Cod Ymddygiad wrth Deithio: Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 

2008  

 

Fel rhan o’r Mesur uchod, fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru y Cod Ymddygiad wrth 

Deithio (y Cod) i hyrwyddo teithio diogel ar gyfer yr holl blant a phobl ifanc, trwy egluro’r 

safonau ymddygiad sy’n ofynnol gan ddysgwyr wrth deithio rhwng y cartref a’r ysgol.  

 

Mae’r Cod yn annog ysgolion ac awdurdodau lleol i weithio mewn modd rhagweithiol 

gyda dysgwyr, eu rhieni a’r gymuned i hybu ymddygiad cadarnhaol. Mae’r Cod hefyd 

yn caniatáu i’r awdurdod lleol atal cludiant dros dro dan amgylchiadau lle mae dysgwr 

wedi camymddwyn wrth deithio i’r ysgol/coleg.  

 

Bydd yr awdurdod lleol yn dilyn y gweithdrefnau a nodir yn y Cod os yw’n ystyried atal 

cludiant.  

 

Mae’r elfennau yn ôl disgresiwn ym Mholisi’r awdurdod lleol ar Gludiant rhwng 

y Cartref a’r Ysgol/Coleg yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd a gallent gael eu 

dirwyn i ben. Bydd unrhyw newidiadau arfaethedig yn amodol ar ymgynghori â 

dysgwyr a rhieni ac, os cytunir arnynt, byddant fel arfer yn gymwys o ddechrau 

blwyddyn ysgol ac yn rhoi sylw i’r ddogfen Teithio gan Ddysgwyr: Darpariaeth 

Statudol a Chanllawiau Gweithredol – Mehefin 2014. 
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Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu 

ychwanegol 
 

Polisi’r awdurdod lleol yw addysgu disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol gyda 

disgyblion eraill sydd yr un oedran â hwy yn eu cymuned leol pryd bynnag y bo’n 

ymarferol. Fodd bynnag, bydd achlysuron pan fo’n rhaid i’r ddarpariaeth arbenigol sy’n 

ofynnol er mwyn diwallu rhai anghenion gael ei rhoi mewn cyfleusterau dynodedig 

arbennig, o bosibl y tu allan i’r gymuned leol ac, mewn rhai amgylchiadau eithriadol, y 

tu allan i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Caiff pob achos ei ystyried yn unigol. 

 

Yng nghyd-destun y polisi, mae’r awdurdod lleol yn ymrwymedig i’r egwyddorion 

cyffredinol canlynol ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol:  

 

1. Darparu cyfleoedd addysgol o ansawdd ar gyfer yr holl blant a phobl ifanc, a 

chydnabod eu hawl i fynediad cyfartal at addysg eang, gytbwys a pherthnasol 

ni waeth beth fo’u rhyw, eu hil na’u hangen arbennig. 

 

2. Rhoi cyngor, arweiniad, cymorth a hyfforddiant priodol i lywodraethwyr, 

penaethiaid a staff o ran eu dyletswyddau a’u cyfrifoldebau mewn perthynas â 

disgyblion ag anghenion addysgol arbennig.  

 

3. Cydnabod y gall disgybl, ar unrhyw adeg, fod ag anghenion addysgol y bydd 

angen darpariaeth addysgol arbennig er mwyn eu diwallu.  

 

4. Cyflwyno continwwm hyblyg o ddarpariaeth addysgol arbennig sydd wedi’i 

bwriadu i ddiwallu anghenion dysgu ychwanegol disgyblion unigol. O fewn y 

continwwm hwn o ddarpariaeth arbennig cydnabyddir y bydd anghenion y 

mwyafrif o ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu diwallu yn 

eu ysgol gan ddefnyddio adnoddau’r ysgol. Fodd bynnag, cydnabyddir hefyd y 

ceir disgyblion y mae eu hanghenion dysgu ychwanegol yn golygu bod angen 

darpariaeth ychwanegol neu wahanol.  

 

5. Fel gyda’r holl drefniadau derbyn eraill, yr awdurdod lleol yw’r awdurdod derbyn 

ar gyfer darpariaeth addysgol arbennig.  

 

6. Cynnal ystod o wasanaethau canolog sy’n cynnwys athrawon arbenigol a 

seicolegwyr addysg o fewn y Gwasanaeth Cynhwysiant i roi cymorth i asesu, 

monitro a gwerthuso darpariaeth arbenigol.  

 

7. Ymrwymiad i’r egwyddor o gynhwysiant, sy’n rhoi ystyriaeth i ddefnyddio 

adnoddau’n effeithlon.  
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8. Caiff anghenion ychwanegol plant, gan gynnwys plant o oedran cyn ysgol, eu 

hadnabod a’u hasesu, a chaiff darpariaeth briodol ei threfnu cyn gynted â 

phosibl. Caiff hon wedyn ei monitro a’i gwerthuso’n rheolaidd.  

 

9. Bydd rhieni/gofalwyr yn cael eu hannog i gyfranogi yn y broses o adnabod ac 

asesu  anghenion dysgu ychwanegol eu plentyn a darparu ymyrraeth er mwyn 

diwallu’r anghenion  hynny. Bydd penderfyniadau o ran sut a ble y gellid diwallu 

anghenion ychwanegol plentyn yn cynnwys y rhieni ac yn ystyried safbwyntiau’r 

disgybl ei hun. Bydd y broses yn cynnwys rhoi arweiniad ynghylch hawliau 

statudol, a ffyrdd y gall rhieni weithio mewn partneriaeth gydag ysgol eu 

plentyn.  

 

10. Caiff pwysigrwydd cyswllt effeithiol ag asiantaethau eraill, yn rhai statudol a 

gwirfoddol, ei gydnabod wrth benderfynu ar natur anghenion dysgu ychwanegol 

disgybl, a’r ddarpariaeth sy’n angenrheidiol i ymateb i’r anghenion hynny.  

 

11. Ystyrir mai cyfrifoldeb y gwasanaethau iechyd lleol yn bennaf yw darparu 

cyngor, arweiniad a chymorth mewn perthynas â meddygaeth, nyrsio a 

pharafeddygaeth.  

 

12. Cydnabod dyletswydd yr awdurdod lleol yn ei rôl cynllunio strategol i fynd ati’n 

rheolaidd i fonitro ac adolygu’r ddarpariaeth addysg arbennig.  

 
Nid yw’r Cod Derbyn i Ysgolion 2013 ar gyfer Cymru yn berthnasol i dderbyn 

plant i ddarpariaeth addysg y tu allan i’r brif ffrwd. Yn unol â hynny, nid yw’r 

trefniadau derbyn i ysgolion a nodir yn y prosbectws hwn yn berthnasol i 

ddarpariaethau o’r fath.   
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Dolenni ar gyfer testunau eraill er gwybodaeth 
 

Prydau ysgol: 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/gwybodaeth-am-

brydau-bwyd-ysgolion/ 

 

 
Grantiau i ddisgyblion (prydau ysgol am ddim; y grant datblygu disgyblion; grant gwisg 

ysgol unigryw; lwfans cynhaliaeth addysg):  

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/grantiau-i-

ddisgyblion/ 

 

 

  

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/gwybodaeth-am-brydau-bwyd-ysgolion/
https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/gwybodaeth-am-brydau-bwyd-ysgolion/
https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/grantiau-i-ddisgyblion/
https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/grantiau-i-ddisgyblion/
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TREFNIADAU DERBYN I YSGOLION 
 

RHAN 1 – Trefniadau derbyn cyffredinol 

 

Awdurdod derbyn 

 

Caiff mynediad plant i ysgolion ei reoli a’i weinyddu gan ‘awdurdod derbyn’. Yn achos 

ysgolion cymunedol, yr awdurdod lleol yw hwn, sef Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-

bont ar Ogwr. Yn unol â’r Rheoliadau Addysg (Ardaloedd Perthnasol ar gyfer 

Ymgynghori ar Drefniadau Derbyn) 1999, yr ardal berthnasol ar gyfer yr awdurdod 

lleol yw ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 

   

Pan fo’r awdurdod lleol yn gweithredu fel yr awdurdod derbyn, mae dyletswydd ar gorff 

llywodraethu’r ysgol i weithredu penderfyniad yr awdurdod lleol ynglŷn â cheisiadau, 

ac i weithredu yn unol â threfniadau derbyn yr awdurdod lleol. 

 

Ceidw’r awdurdod lleol yr hawl i ddiwygio’i weithdrefnau derbyn ar gyfer addysg 

statudol ac anstatudol, os oes angen, ac fel a ganiateir gan y ddeddfwriaeth 

berthnasol. 

 

Yr awdurdod lleol yw’r awdurdod derbyn ar gyfer yr un ysgol wirfoddol a reolir yn y 

fwrdeistref sirol, sef Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Pen-y-fai.  

 

Yn y fwrdeistref sirol, mae pum ysgol wirfoddol a gynorthwyir, a gyllidir i raddau helaeth 

gan yr awdurdod lleol. Corff llywodraethu pob ysgol wirfoddol a gynorthwyir yw’r 

awdurdod derbyn sy’n gyfrifol am yr holl drefniadau derbyn.  

 

Y pum ysgol wirfoddol a gynorthwyir yn y fwrdeistref sirol yw: 

 

1. Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, Pen-y-bont; 

2. Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair a Sant Padrig, Maesteg; 

3. Ysgol Gynradd Gatholig Sant Robert, Abercynffig; 

4. Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru’r Archddiacon John Lewis, Pen-y-bont; 

a 

5. Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath. 

 

Caiff y polisïau derbyn ar gyfer y pum ysgol hon eu nodi yn RHAN 6. Dylai’r 

rhieni/gofalwyr sy’n dymuno bod eu plentyn/plant yn cael eu derbyn i’r ysgolion hyn 

gysylltu â’r ysgol berthnasol i gael rhagor o wybodaeth. 

 

Nid oes unrhyw drefniadau gan yr awdurdod lleol ar gyfer darpariaeth addysg mewn 

ysgolion nas cynhelir gan yr awdurdod lleol. 
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Mae’r ddwy ysgol arbennig yn y fwrdeistref sirol yn ganolfannau rhanbarthol gyda 

disgyblion yn cael eu derbyn o awdurdodau lleol cyfagos. Nid yw derbyniadau i’r 

ysgolion hyn wedi’u cynnwys yn y darpariaethau ym Mholisi’r awdurdod lleol ar 

Dderbyn i Ysgolion 2020-2021 ac nid ydynt yn ddarostyngedig i’r rhain ychwaith.  

 
 

Y gofyniad i wneud cais am le mewn ysgol  

 
Rhaid i rieni/gofalwyr gwblhau cais am le i’w plentyn/plant. Ni chaniateir i blentyn 
ddechrau mewn ysgol nes bod cais wedi dod i law ac wedi cael ei brosesu gan yr 
awdurdod lleol a lle mewn ysgol wedi cael ei gynnig gan yr awdurdod lleol. 
 
 

Pwy all wneud cais am le mewn ysgol? 

 
Mewn perthynas â cheisiadau ar gyfer plant meithrin a phlant o oedran ysgol statudol, 
rhaid i’r cais gael ei wneud gan riant/gofalwr (gwarcheidwad cyfreithiol) y plentyn. 
Rhaid i warcheidwad(i)d cyfreithiol gyflwyno dogfennaeth swyddogol, sy’n profi 
gwarcheidiaeth, ar yr adeg y cyflwynir y cais. Dim ond os anfonir caniatâd ysgrifenedig 
priodol gan y rhieni/gofalwyr gyda’r cais y bydd yr awdurdod lleol yn derbyn cais gan 
rywun nad yw’n rhiant/gofalwr.   
 
Gall ceisiadau mewn perthynas â derbyniadau/trosglwyddiadau ôl-16 gael eu cyflwyno 
gan riant/gofalwr y dysgwr. 
 
 

Sut i ymgeisio am le mewn ysgol 

 

Ar gyfer cylchoedd derbyn a derbyniadau/trosglwyddiadau yn ystod y flwyddyn, rhaid 

i gais derbyn i ysgol gael ei gwblhau gan y rhieni/gofalwyr.     

 

Gall rhieni/gofalwyr gwblhau’r cais perthnasol ar-lein trwy gofrestru ar gyfer ‘Fy 

Nghyfrif’ ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae canllawiau 

ynghylch cwblhau’r cais ar gael ar  

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-i-

ysgolion/ 

 

Gall unrhyw rieni/gofalwyr nad oes ganddynt fynediad at eu cyfrifiadur/gliniadur neu 

ffôn clyfar eu hunain ddefnyddio’r cyfrifiaduron sydd ar gael yn y llyfrgelloedd yn y 

fwrdeistref sirol i gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif a chwblhau cais derbyn i ysgol. Gall 

rhiant/gofalwr sy’n dal i fethu â chreu Fy Nghyfrif a chael mynediad at y cais derbyn i 

ysgol ar-lein perthnasol gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr trwy 

ffonio 01656 643643 i ofyn am gael cyflwyno cais derbyn i ysgol ar ffurf copi caled.  

 

Pan ddewisir y botwm ‘Cyflwyno’ ar ddiwedd cais ar-lein, mae neges ar y sgrîn yn 

cadarnhau bod y cais wedi’i gyflwyno. Felly, gall rhieni/gofalwyr sy’n cwblhau cais 

derbyn i ysgol ar-lein fod yn dawel eu meddyliau bod y cais wedi cael ei dderbyn gan 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-i-ysgolion/
https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-i-ysgolion/
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yr awdurdod lleol. Hefyd, gall y deiliad Fy Nghyfrif fewngofnodi unrhyw bryd a bydd yn 

gallu gweld y cais a bod ei statws ‘Wedi’i Gyflwyno’. Cyfrifoldeb rhiant/gofalwr yw 

sicrhau bod ceisiadau a gyflwynir gan ddefnyddio’r cyfleuster yn Fy Nghyfrif yn cael 

eu ‘cyflwyno’ ac nid yn cael eu gadael fel ceisiadau sydd ‘yn yr arfaeth’. 

 

Ni ellir dal yr awdurdod lleol yn gyfrifol am beidio â derbyn cais nas cyflwynwyd trwy’r 

cyfleuster ar-lein.  

 
 

Dewis ysgol 

 

Ysgolion/ardaloedd dalgylch 

 

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae gan bob ysgol ardal y mae’n ei 

gwasanaethu – ei ‘dalgylch’.  

 

Cyhoeddir mapiau dalgylchoedd ysgolion ar wefan yr awdurdod lleol: 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-i-

ysgolion/ 

 

Mae’r awdurdod lleol yn ymrwymedig i egwyddor darparu ysgolion lleol ar gyfer plant 

lleol a bydd yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod rhieni/gofalwyr yn gallu sicrhau lle 

i’w plentyn/plant yn yr ysgol leol/ddalgylch, lle mae rhieni/gofalwyr wedi mynegi mai 

honno yw’r ysgol sydd orau ganddynt.  

 

Er bod y rhan fwyaf o rieni/gofalwyr yn dewis anfon eu plentyn/plant i’w hysgol 

leol/ddalgylch, mae ganddynt yr hawl i fynegi dewis i’w plentyn/plant fynychu unrhyw 

ysgol. 

 

Nid yw disgyblion yn cael eu derbyn yn awtomatig i’w hysgol ddalgylch ac felly mae 

angen o hyd i rieni ymgeisio am y lle a ffefrir ganddynt yn eu hysgol ddalgylch. 

 

Dewis rhieni 

 

Mae dyletswydd statudol ar yr awdurdod lleol i ystyried yr egwyddor gyffredinol y dylai 

disgyblion gael eu haddysgu’n unol â dymuniadau eu rhieni/gofalwyr, ac eithrio dan yr 

amgylchiadau canlynol:  

 

 pe bai derbyn y plentyn yn peryglu’r nod o ddarparu addysg effeithlon neu 

ddefnyddio  adnoddau’n effeithlon yn yr ysgol, neu pe bai derbyn y plentyn yn 

anghydnaws â’r ddyletswydd statudol i gydymffurfio â’r terfyn ar gyfer maint 

dosbarthiadau babanod.   

 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-i-ysgolion/
https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-i-ysgolion/
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 os yw’r plentyn wedi cael ei wahardd yn barhaol o ddwy ysgol neu fwy, caiff y 

gofyniad i gydymffurfio â dewis rhieni ei wneud yn anghymwys am gyfnod o 

ddwy flynedd wedi’r ail waharddiad. Nid yw hyn yn berthnasol i blant a oedd o 

dan oedran ysgol gorfodol pan gawsant eu gwahardd nac i ddisgyblion a 

dderbyniwyd yn ôl wedi iddynt gael eu gwahardd.  

 

Ar gyfer cylchoedd derbyn, mae rhieni/gofalwyr yn gallu mynegi dewis cyntaf ac ail 

ddewis wrth ymgeisio am le mewn ysgol. Mae dyletswydd ar yr awdurdod lleol i 

gydymffurfio â’r dewisiadau ar gyfer derbyniadau a fynegir gan rieni/gofalwyr o flaen y 

rhai nad ydynt wedi mynegi dewis.   

 

Rhaid i rieni/gofalwyr sicrhau eu bod yn dychwelyd y ffurflen berthnasol yn mynegi 

eu dewis cyntaf a’u hail ddewis erbyn y dyddiad cau a pheidio â thybio’n awtomatig y 

bydd lle ar gael i’w plentyn mewn ysgol benodol, hyd yn oed os taw honno yw eu 

hysgol ddalgylch. 

 

Argymhellir yn gryf bod rhieni/gofalwyr yn nodi ysgol sy’n ail ddewis. Nid yw 

cyfyngu eich dewis i un ysgol yn gwella eich rhagolygon o gael lle i’ch plentyn 

yn yr ysgol honno. 

 
 

Trefniadau gydag awdurdodau lleol eraill 

 

Mae’r awdurdod lleol wedi gwneud y trefniadau canlynol gyda Chyngor Bwrdeistref 

Sirol Rhondda Cynon Taf, lle mae lleoedd gwag ar gael i dderbyn disgyblion: 

 

1. Gall disgyblion o Ysgol Gynradd Abercerdin fynychu Ysgol Gyfun Tonyrefail 

gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol am gostau 

cludiant. 

2. Gall disgyblion Ysgol Gynradd y Dolau, Ysgol Gynradd Brynna ac Ysgol 

Gynradd Llanharan  fynychu Ysgol Gyfun Pencoed gyda Chyngor Bwrdeistref 

Sirol Rhondda Cynon Taf yn gyfrifol am gostau cludiant. 

 
 

Cyfeiriad y plentyn a darparu gwybodaeth anwir am gyfeiriad plentyn 

 

Bydd disgwyl i rieni/gofalwyr gofnodi’r cyfeiriad presennol y mae eu plentyn yn byw 

ynddo fel arfer ar gais derbyn i ysgol.   

 

Cylchoedd derbyn 

 

Wrth ystyried a yw plentyn yn byw yn nalgylch ysgol, man preswylio arferol y plentyn 

y mae’r awdurdod yn ei ystyried fel y cyfeiriad cartref a’r un sy’n bodloni’r meini prawf 

derbyn.  
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Lle nad yw rhieni/gofalwyr y plentyn yn byw gyda’i gilydd ond bod ganddynt gyfrifoldeb 

ar y cyd am y plentyn, a bod y plentyn yn byw gyda’r naill riant/gofalwr a’r llall am ran 

o’r cyfnodau pan fo’r plentyn yn cael addysg, byddir yn ystyried bod y plentyn yn byw 

fel arfer yn y lleoedd y mae’r naill a’r llall o’r rhieni/gofalwyr yn byw fel arfer. Yn unol â 

hynny, bydd yr awdurdod lleol yn derbyn cyfeiriad y naill riant/ofalwr neu’r llall fel man 

preswylio arferol y plentyn.  

 

Os yw man preswylio arferol plentyn yn newid ar ôl cyflwyno cais derbyn i ysgol, rhaid 

hysbysu’r awdurdod lleol ar unwaith.  

 

Lle mae rhiant/gofalwr yn darparu gwybodaeth sy’n dwyllodrus neu’n fwriadol 

gamarweiniol mewn perthynas â man preswylio plentyn, er mwyn cael mantais o ran 

lle mewn ysgol benodol na fyddai gan y plentyn hawl iddo fel arall, ceidw’r awdurdod 

lleol yr hawl i dynnu’r cynnig hwnnw o le yn ôl. Lle tynnir lle yn ôl, bydd y cais yn cael 

ei ystyried o’r newydd yn seiliedig ar y man preswylio cywir a bydd hawl apelio’n cael 

ei chynnig os gwrthodir lle yn yr ysgol(ion) a ffefrir. Lle ceir amheuaeth ynghylch man 

preswylio arferol y plentyn, ceidw’r awdurdod lleol yr hawl i wirio hyn ymhellach gyda’r 

ymgeisydd (gall tystiolaeth o’r fath gynnwys bil cyfleustodau neu ddatganiad y dreth 

gyngor ond nid y rhain yn unig).   

 
Derbyniadau/trosglwyddiadau ar ganol blwyddyn 
 
Nid yw’r cwestiwn pa un a yw man preswylio arferol y plentyn o fewn dalgylch yr ysgol 

a ffefrir yn berthnasol o gwbl wrth ystyried cais i dderbyn/trosglwyddo ar ganol 

blwyddyn.  

 
 

Ceisiadau a wneir ar sail newid i’r man preswylio yn y dyfodol 

 
Cylchoedd derbyn 
 

Bydd disgybl i rieni/gofalwyr gofnodi’r cyfeiriad presennol y mae eu plentyn yn 

preswylio ynddo fel arfer ar gais derbyn i ysgol.  

 

Lle mae rhieni/gofalwyr yn y broses o symud tŷ ac yn mynegi ffafriaeth o blaid ysgol 

ddalgylch y darpar gyfeiriad, rhaid darparu’r dystiolaeth ganlynol ar gyfer yr awdurdod 

lleol: 

 

 tystiolaeth ysgrifenedig gan gyfreithiwr bod y tŷ wedi cael ei werthu, bod 

contractau wedi cael eu cyfnewid a bod dyddiad symud wedi cael ei gytuno fel 

y bydd y plentyn yn preswylio yn y cyfeiriad newydd erbyn dechrau’r tymor ysgol 

y mae’r cais yn ymwneud ag ef; neu 

   

 cytundeb tenantiaeth ysgrifenedig sy’n dangos y bydd y plentyn yn byw yn y 

cyfeiriad newydd erbyn dechrau’r tymor ysgol y mae’r cais yn ymwneud ag ef.    
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Rhaid i’r awdurdod lleol gael yr holl dystiolaeth ofynnol cyn dyrannu a chynnig lleoedd. 

Os na cheir y dystiolaeth cyn dyrannu a chynnig lleoedd, bydd y cais yn cael ei drin 

fel cais o’r tu allan i’r dalgylch ar gyfer yr ysgol(ion) a ffefrir.  

 

Os nad yw’r dystiolaeth yn cadarnhau y bydd y plentyn yn preswylio yn y cyfeiriad 

newydd erbyn dechrau’r tymor ysgol y mae’r cais yn ymwneud ag ef, bydd y cais yn 

cael ei drin fel cais o’r tu allan i’r dalgylch ar gyfer yr ysgol(ion) a ffefrir.  

 
Ceisiadau derbyn/trosglwyddo ar ganol blwyddyn 
 

Nid yw’n deg bod yr awdurdod lleol yn cadw lleoedd ar agor i blant am gyfnodau rhy 

hir. Yn unol â hynny, bydd yr awdurdod lleol yn derbyn ceisiadau ‘rhag blaen’ ar gyfer 

derbyn/trosglwyddo ar ganol blwyddyn, h.y. ar gyfer dyddiad derbyn yn y dyfodol, lle 

mae’r dyddiad derbyn hwnnw y gofynnir amdano yn y cyfnod hyd at ddiwedd yr hanner 

tymor canlynol, a bod yr awdurdod lleol yn fodlon ar y rhesymau dros y cais rhag blaen.  

 
 

Ceisiadau a wneir ar gyfer plant nad ydynt yn byw yn y DU eto 

 

Er mwyn ystyried ceisiadau o’r fath, bydd yr awdurdod lleol yn disgwyl i’r 

rhiant/gofalwr ddarparu gwybodaeth am y canlynol: 

 pa un a yw’r cais am ganiatâd i ddod i mewn i’r DU wedi neu’n mynd i fod yn 

llwyddiannus;  

 os yn berthnasol, ar ba delerau y caniatawyd mynediad i’r DU; a hefyd 

 y dyddiad pan fo disgwyl i’r plentyn fod yn preswylio yn y DU.  

 

 

Diffiniad o sibling 

 

Dim ond i’r meini prawf goralw ar gyfer cylchoedd derbyn y mae’r cwestiwn pa un a 

fydd sibling yn mynychu’r ysgol(ion) a ffefrir yn berthnasol. Nid yw’n berthnasol o gwbl 

i geisiadau derbyn/trosglwyddo ar ganol blwyddyn.  

 

Y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd llawn/chwaer lawn; brawd neu 

chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr un aelwyd.   

 

Wrth ddyrannu lleoedd os cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o enedigaeth 

luosog (e.e. gefell neu dripled), bydd yr awdurdod lleol hefyd yn derbyn y sibling 

arall/siblingiaid eraill.  
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Ceisiadau i dderbyn plentyn y tu allan i’w grŵp oedran cronolegol 

 

O bryd i’w gilydd, efallai y bydd rhieni/gofalwyr yn ceisio lle mewn ysgol y tu allan i’r 

grŵp cronolegol ar gyfer plant sy’n fwy galluog neu dalentog, neu blant sydd wedi profi 

problemau neu wedi colli rhan o flwyddyn oherwydd afiechyd.  

 

Bydd yr awdurdod lleol yn ystyried pob cais yn ofalus ac yn gwneud penderfyniadau 

ar sail amgylchiadau pob achos. Bydd yr awdurdod lleol yn ystyried beth sydd fwyaf 

buddiol i’r plentyn ac, ym mhob achos, bydd yn ceisio gwybodaeth gan y rhieni, yr 

ysgol a seicolegydd addysg i oleuo’i benderfyniad.  

 

Lle mae’r awdurdod lleol o’r farn bod cais y tu allan i’r grŵp blwyddyn yn briodol ond 

bod y cais yn cael ei wrthod am nad oes lleoedd ar gael yn yr ysgol, bydd y 

rhiant/gofalwr yn cael cynnig hawl i apelio. Fodd bynnag, nid oes hawl i apelio os 

cynigiwyd lle, ond nid yn y grŵp blwyddyn a ddymunir (h.y. os yw’r lle a gynigiwyd yn 

y grŵp blwyddyn cronolegol cywir ar gyfer oedran y plentyn). 

 
 

Plant i bersonél lluoedd arfog y DU a gweision eraill y Goron (gan gynnwys 

diplomyddion) 

 

Ar gyfer pob cylch derbyn, bydd plant i bersonél lluoedd arfog y DU a gweision eraill y 

Goron yn cael eu trin fel plant sydd ‘o fewn y dalgylch’ ar yr amod bod llythyr 

swyddogol gan y Weinyddiaeth Amddiffyn neu’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad 

datgan dyddiad dychwelyd a chadarnhad o’r cyfeiriad newydd yn cael eu hanfon 

gyda’r cais.   

 

Ar gyfer ceisiadau derbyn/trosglwyddo ar ganol blwyddyn, gall plant i bersonél lluoedd 

arfog y DU a gweision eraill y Goron (gan gynnwys diplomyddion) gael ‘statws 

eithriedig’ at ddibenion maint dosbarthiadau babanod.  

 
 

Capasiti ysgolion 

 

Capasiti ysgol yw nifer y lleoedd ar gyfer disgyblion sydd ynddi. 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi methodoleg cyfrifo capasiti ar gyfer pob ysgol. 

Mae hon yn darparu dull cadarn a chyson o asesu capasiti’r holl ysgolion ac mae’n 

seiliedig ar adeiladau presennol ysgol a defnydd. Fodd bynnag, nid yw’r dull yn 

berthnasol i ysgolion meithrin nac arbennig nac unedau cyfeirio disgyblion. 

 

Ar gyfer grwpiau blwyddyn statudol (derbyn i Flwyddyn 11), mae’r cyfrifiad o gapasiti’n 

goleuo cyfrifiad yr awdurdod lleol o nifer derbyn cyhoeddedig (PAN) ar gyfer ysgol. 

Gan bod y nifer derbyn cyhoeddedig yn adlewyrchu gallu’r ysgol i dderbyn disgyblion, 
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bydd yr awdurdod lleol yn derbyn disgyblion hyd at y nifer derbyn cyhoeddedig ym 

mhob grŵp oedran statudol a dim ond dan amgylchiadau eithriadol y bydd yn mynd y 

tu hwnt i’r nifer derbyn cyhoeddedig. 

 

 

Terfyn ar gyfer maint dosbarthiadau babanod 

 

Er mwyn gwella safonau addysgol mewn ysgolion, mae Rheoliadau Derbyn i Ysgolion 

(Maint Dosbarthiadau Babanod) (Cymru) 2013 yn cyfyngu nifer y plant mewn 

dosbarthiadau derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 i 30 pan fo un athro 

cymwysedig/athrawes gymwysedig yn bresennol. Gall yr awdurdod lleol wrthod 

derbyn i ddosbarthiadau yn y grwpiau blwyddyn hyn os byddai derbyn disgybl yn 

golygu mynd y tu hwnt i’r terfyn ar gyfer maint dosbarthiadau babanod (gan beryglu 

maint dosbarth babanod). Fodd bynnag, mae’r ddeddfwriaeth yn caniatáu rhai 

eithriadau i’r terfyn ar gyfer maint dosbarthiadau babanod, e.e. derbyn plant sy’n 

derbyn gofal neu a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol.  

 

Mewn perthynas â’r flwyddyn dderbyn, nid yw maint dosbarthiadau babanod yn cael 

ei beryglu os nad aethpwyd y tu hwnt i nifer derbyn yr ysgol.   

 

 

Derbyniadau hwyr (cylchoedd derbyn) 

 

Ar gyfer cylchoedd derbyn, bydd yr awdurdod lleol yn derbyn ceisiadau a ddaw i law 

ar ôl y dyddiad cau perthnasol a gyhoeddwyd ar yr amod bod y cais yn dod i law cyn 

i’r cynigion o leoedd gael eu gwneud a bod yr awdurdod lleol yn fodlon ar resymau’r 

rhieni/gofalwyr dros gyflwyno’r cais yn hwyr.  

 

Bydd yr holl geisiadau hwyr eraill yn cael eu prosesu gan yr awdurdod lleol ar ôl 

ceisiadau a ddaeth i law erbyn y dyddiad cau. Felly, efallai y bydd ymgeiswyr hwyr yn 

canfod bod yr ysgol a ffefrir ganddynt eisoes yn llawn, hyd yn oed os mai’r ysgol honno 

yw eu hysgol ddalgylch.  

 

Mae’r holl geisiadau ar gyfer cylchoedd derbyn yn dod i ben ar 31 Awst 2020. Ar ôl y 

dyddiad hwn, bydd angen i riant/gofalwr gwblhau cais derbyn/trosglwyddo ar ganol 

blwyddyn. 

 

 

Hysbysu ynghylch y penderfyniad 

 

Bydd rhieni/gofalwyr yn cael eu hysbysu’n ysgrifenedig ynghylch canlyniad unrhyw 

gais derbyn i ysgol. Mewn perthynas â cheisiadau a wneir ar gyfer cylchoedd derbyn, 

mae Llywodraeth Cymru wedi pennu ‘dyddiadau cynnig’ cenedlaethol pan fydd 

ymgeiswyr yn cael eu hysbysu ynghylch y canlyniad.   



27 
 

 

Os gwrthodir lle yn yr ysgol y gofynnwyd amdani/yr ysgolion y gofynnwyd amdanynt, 

bydd yr hysbysiad ysgrifenedig yn darparu gwybodaeth am y rhestr aros a’r hawl i 

apelio yn erbyn penderfyniad yr awdurdod lleol. 

 
 

Rhestrau aros 

 

Mae’r awdurdod lleol yn cadw rhestrau aros ar gyfer ysgolion â goralw. Bydd plentyn 

yn cael ei ychwanegu’n awtomatig at y rhestr aros oni bai bod rhiant/gofalwr wedi 

hysbysu’r awdurdod lleol yn benodol nad oes angen gwneud hyn.  

 

Ar gyfer y cylchoedd derbyn, bydd plant yn aros ar y rhestr aros ar gyfer unrhyw ysgol 

y gwrthodwyd lle iddynt ynddi, tan 30 Medi 2020. Bydd plant yn cael eu tynnu oddi ar 

y rhestr(au) aros yn awtomatig ar ôl y dyddiad hwn.  

 

Ar gyfer yr holl geisiadau derbyn/trosglwyddo ar ganol blwyddyn, bydd plant yn aros 

ar y gofrestr ar gyfer yr ysgol y gwrthodwyd lle iddynt ynddi am gyfnod o dri mis o’r 

dyddiad gwrthod. Bydd plant yn cael eu tynnu oddi ar y gofrestr yn awtomatig wedi i’r 

cyfnod hwn ddod i ben. Ni fydd cyflwyno cais newydd yn adnewyddu lle plentyn ar 

restr aros. Os cyflwynir cais newydd a bod y cais hwnnw’n cael ei wrthod, bydd y 

plentyn yn cael ei gofnodi fel plentyn newydd ar y gofrestr o’r dyddiad gwrthod. 

 

Nid yw apelio’n estyn y cyfnod y bydd plentyn ar y rhestr aros. 

 

Os daw lle ar gael mewn ysgol a bod mwy nag un plentyn ar y rhestr aros ar gyfer y 

grŵp blwyddyn, bydd y lle’n cael ei ddyrannu ar sail y meini prawf goralw perthnasol 

a gyhoeddwyd ac nid faint o amser y mae plentyn wedi bod ar y rhestr aros. 

 

 

Cydraddoldebau 

 

Mae trefniadau derbyn yr awdurdod lleol yn ceisio cydymffurfio’n llawn â’r holl 

ddeddfwriaeth a chanllawiau perthnasol, mewn perthynas â chyfle cyfartal a hawliau 

dynol (Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Hawliau Dynol 1998 a Deddf yr Iaith 

Gymraeg 1993).  

  

 

Diogelu data 

 

Mae’r awdurdod lleol yn ystyried bod preifatrwydd yn bwysig ac mae’n cydymffurfio â’r 

Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018. Gellir 

gweld canllawiau ac egwyddorion diogelu data’r awdurdod lleol yn eu cyfanrwydd ar y 

wefan www.bridgend.gov.uk/cy/ 

http://www.bridgend.gov.uk/
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Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gan rieni/gofalwyr/dysgwyr ar gais derbyn i ysgol, 

cais derbyn/trosglwyddo i ysgol ar ganol blwyddyn neu wrth apelio yn erbyn 

penderfyniad ynghylch derbyn i ysgol yn cael ei dal yn electronig a’i defnyddio gan yr 

awdurdod lleol at ddiben prosesu’r cais derbyn neu’r cais i apelio yn erbyn 

penderfyniad ynghylch derbyn.  

 

Bydd yr awdurdod lleol yn rhannu’r wybodaeth a ddarperir ar gais derbyn i ysgol neu 

gais derbyn/trosglwyddo i ysgol ar ganol blwyddyn gyda’r ysgolion perthnasol yn unol 

â’r Datganiad Prosesu Teg – Addysg a Chymorth i Deuluoedd, sydd ar gael yma 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/rhyddid-gwybodaeth/diogelu-data/ 

 
 
 
 

  

https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/rhyddid-gwybodaeth/diogelu-data/
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RHAN 2 – Cylchoedd derbyn meithrin 

 

Cyffredinol 

 

Dylai rhieni/gofalwyr sy’n dymuno ymgeisio am le meithrin mewn ysgol wirfoddol a 

gynorthwyir gysylltu â’r ysgol honno’n uniongyrchol i gael ffurflen gais ar gyfer derbyn.  

 

Dylai rhieni/gofalwyr nodi: 

 Pan fo disgyblion wedi cael eu derbyn i ddosbarth meithrin rhan-amser mewn 

ysgol fabanod neu ysgol gynradd, ni fydd hawl awtomatig ganddynt i barhau 

â’u haddysg yn yr un ysgol wrth wneud cais am le meithrin llawn-amser. 

Bydd yn ofynnol i rieni/gofalwyr yr holl blant sy’n mynychu dosbarth meithrin 

rhan-amser, pa un a ydynt yn preswylio o fewn ynteu’r tu allan i’r dalgylch 

diffiniedig, gwblhau cais derbyn i ysgol am le meithrin llawn-amser mewn ysgol 

gynradd neu fabanod, ar yr adeg briodol, gan ddynodi’r ysgol a ffefrir ganddynt.  

 

 Pan fo disgyblion wedi cael eu derbyn i ddosbarth meithrin llawn-amser mewn 

ysgol fabanod neu ysgol gynradd, ni fydd hawl awtomatig ganddynt i barhau 

â’u haddysg yn yr un ysgol wrth wneud cais am le derbyn. Bydd yn ofynnol 

i rieni/gofalwyr yr holl blant sy’n mynychu dosbarth meithrin llawn-amser, pa un 

a ydynt yn preswylio o fewn ynteu’r tu allan i’r dalgylch diffiniedig, gwblhau cais 

derbyn i ysgol am le derbyn mewn ysgol gynradd neu fabanod, ar yr adeg 

briodol, gan ddynodi’r ysgol a ffefrir ganddynt.   

 

 Nid oes hawl i apelio pan wrthodir lle meithrin rhan-amser neu lawn-amser.  

 

 

Y cylch derbyn meithrin llawn-amser 

 

Cymhwystra a dyddiadau cylchoedd derbyn 

 
Ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-2021, mae’r tabl isod yn dangos y dyddiadau 
mewn perthynas â chymhwystra a’r cylch derbyn:  
 

Cohort Ceisiadau cymwys Dyddiadau 
cylchoedd derbyn 

Meithrin llawn-
amser yn 
dechrau ym mis 
Medi 2020 

Plant a aned rhwng 01 Medi 2016 a 31 
Awst 2017. 
 
Bydd y plant hyn yn troi’n bedair oed rhwng 
01 Medi 2020 a 31 Awst 2021. 

Ceisiadau’n agor –  
06 Ionawr 2020 
 
Ceisiadau’n cau –  
27 Mawrth 2020 
 
Dyddiad cau –  
15 Mai 2020 
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Sut y caiff lleoedd eu dyrannu 
 

Bydd yr awdurdod lleol yn ystyried maint yr ystafelloedd meithrin yn yr ysgol wrth 

ddyrannu lleoedd meithrin llawn-amser ond ni fydd yn mynd y tu hwnt i nifer derbyn 

cyhoeddedig (PAN) yr ysgol fel arfer.   

 

Pan fo nifer y ceisiadau’n uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd yr awdurdod lleol 

yn cymhwyso’r meini prawf goralw canlynol, yn nhrefn blaenoriaeth, i ddyrannu’r 

lleoedd sydd ar gael: 

 

1. Plant sy’n derbyn gofal neu a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol.  

 

2. Plant y mae eu man preswylio arferol o fewn dalgylch diffiniedig yr ysgol.   

 

Lle mae goralw mewn ysgol dan y maen prawf hwn, bydd yr awdurdod lleol yn 

dyrannu’r lleoedd yn y drefn blaenoriaeth ganlynol: 

 

a) Plant â siblingiaid yn mynychu’r ysgol ym mlwyddyn academaidd 2020-2021.  

 

Y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd llawn/chwaer lawn; 

brawd neu chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr un aelwyd.  

 

Wrth ddyrannu lleoedd os cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o 

enedigaeth luosog (e.e. gefell neu dripled), bydd yr awdurdod lleol hefyd yn 

derbyn y sibling arall/siblingiaid eraill. 

 

b) Agosrwydd at yr ysgol, a fesurwyd yn ôl y llwybr cerdded agosaf sydd ar gael 

(o’r cartref i brif gât yr ysgol).  

 

Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio meddalwedd pwrpasol i fesur pob pellter 

sy’n ystyried llwybrau cerdded asesedig sydd ar gael i’r ysgol(ion). 

 

3. Plant nad ydynt yn preswylio fel arfer yn nalgylch diffiniedig yr ysgol ar hyn o 

bryd y mae eu rhieni/gofalwyr wedi argyhoeddi’r awdurdod lleol, erbyn y 

dyddiad cau a gyhoeddwyd ar gyfer cyflwyno’r ceisiadau derbyn i ysgol 

perthnasol, y bydd y plentyn yn preswylio fel arfer yn y dalgylch diffiniedig erbyn 

dechrau’r tymor ysgol y mae’r cais yn ymwneud ag ef.  

 

Lle mae goralw mewn ysgol dan y maen prawf hwn, bydd yr awdurdod lleol yn 

dyrannu’r lleoedd yn y drefn blaenoriaeth ganlynol: 

 

a) Plant â siblingiaid yn mynychu’r ysgol ym mlwyddyn academaidd 2020-

2021.  
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Y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd llawn/chwaer lawn; 

brawd neu chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr un aelwyd.  

 

Wrth ddyrannu lleoedd os cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o 

enedigaeth luosog (e.e. gefell neu dripled), bydd yr awdurdod lleol hefyd yn 

derbyn y sibling arall/siblingiaid eraill. 

 

b) Agosrwydd at yr ysgol, a fesurwyd yn ôl y llwybr cerdded agosaf sydd ar gael 

(o’r cartref i brif gât yr ysgol).  

 

Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio meddalwedd pwrpasol i fesur pob pellter 

sy’n ystyried llwybrau cerdded asesedig sydd ar gael i’r ysgol(ion). 

 

4. Plant yr argymhellwyd eu lleoli am resymau meddygol, seicolegol neu 

gymdeithasol, e.e. gofalwyr ifainc.   

 

I fodloni’r maen prawf hwn mae’n rhaid i rieni/gofalwyr ddarparu tystiolaeth 

ategol gan weithiwr iechyd proffesiynol cofrestredig. Disgwylir i’r rhieni/gofalwyr 

ddarparu’r dystiolaeth hon ar yr adeg y cyflwynir y cais. Lle ceir rhesymau da 

pam nad yw hyn yn bosibl, rhaid darparu’r dystiolaeth cyn dyrannu a chynnig 

lleoedd. Rhaid i’r dystiolaeth egluro pam mai’r ysgol a enwir yw’r ysgol fwyaf 

addas a pha anawsterau fyddai’n codi pe bai’n rhaid i’r plentyn fynychu ysgol 

arall. 

 

5. Bydd plant sy’n byw y tu allan i ddalgylch diffiniedig yr ysgol yn cael eu hystyried 

ar gyfer unrhyw leoedd sy’n weddill yn y drefn blaenoriaeth a nodir isod: 

 

a) Plant â siblingiaid yn mynychu’r ysgol ym mlwyddyn academaidd 2020-

2021.  

 

Y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd llawn/chwaer lawn; 

brawd neu chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr un aelwyd.  

 

Wrth ddyrannu lleoedd os cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o 

enedigaeth luosog (e.e. gefell neu dripled), bydd yr awdurdod lleol hefyd yn 

derbyn y sibling arall/siblingiaid eraill. 

 

b) Agosrwydd at yr ysgol, a fesurwyd yn ôl y llwybr cerdded agosaf sydd ar 

gael (o’r cartref i brif gât yr ysgol).  

 

Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio meddalwedd pwrpasol i fesur pob pellter 

sy’n ystyried llwybrau cerdded asesedig sydd ar gael i’r ysgol(ion). 
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Y cylch derbyn meithrin rhan-amser  

 

Cymhwystra a dyddiadau cylchoedd derbyn 

 

Mae plentyn yn gymwys ar gyfer lle meithrin rhan-amser o’r tymor yn dilyn ei drydydd 
pen-blwydd, ym mis Ionawr neu Ebrill.   
 
Ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-2021, mae’r tabl isod yn dangos y dyddiadau 
mewn perthynas â chymhwystra a’r cylch derbyn:  
 

Cohort Ceisiadau cymwys Dyddiadau cylchoedd 
derbyn 

Meithrin rhan-
amser yn 
dechrau ym 
mis Ionawr 
2021 

Plant a aned rhwng 01 Medi 2017 a 31 
Rhagfyr 2017. 
 
Bydd y plant hyn yn troi’n dair oed rhwng 
01 Medi 2020 a 31 Rhagfyr 2020. 
 

Ceisiadau’n agor –  
06 Ionawr 2020 

 
Ceisiadau’n cau –  
27 Mawrth 2020 
 
Dyddiad cynnig (ar 
gyfer lleoedd)  -  
31 Hydref 2020 

 

Meithrin rhan-
amser yn 
dechrau ym 
mis Ebrill 2021 

Plant a aned rhwng 01 Ionawr 2018 a 31 
Mawrth 2018. 
 
Bydd y plant hyn yn troi’n dair oed rhwng 
01 Ionawr 2021 a 31 Mawrth 2021. 

 

 

 
Rhaid i rieni/gofalwyr sicrhau eu bod yn dychwelyd y ffurflen berthnasol yn mynegi eu 

dewis cyntaf a’u hail ddewis erbyn y dyddiad cau a pheidio â chymryd yn ganiataol y 

bydd lle ar gael yn awtomatig i’w plentyn mewn ysgol benodol, er mai honno yw eu 

hysgol ddalgylch o bosibl. 

 

Caiff y modd y mae’r awdurdod lleol yn ymdrin â cheisiadau hwyr ei nodi yn Rhan 1.  

 
 
Sut y caiff lleoedd eu dyrannu 
 

Wrth bennu nifer y lleoedd meithrin rhan-amser sydd ar gael i’w dyrannu mewn unrhyw 

ysgol, bydd yr awdurdod lleol yn ystyried y capasiti sydd ar gael ar gyfer disgyblion 

meithrin, y capasiti mewn perthynas â disgyblion meithrin llawn-amser a nifer y 

disgyblion meithrin llawn-amser sydd eisoes ar y gofrestr yn yr ysgol.  

 

Pan fo nifer y ceisiadau’n uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd yr awdurdod lleol 

yn cymhwyso’r meini prawf goralw canlynol, yn nhrefn blaenoriaeth, i ddyrannu’r 

lleoedd sydd ar gael: 

 

1. Plant sy’n derbyn gofal neu a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol.  
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2. Plant a aned rhwng 1 Medi 2017 a 31 Rhagfyr 2017 a fydd yn troi’n dair oed 

ym mlwyddyn academaidd 2020-2021 ac y mae eu man preswylio arferol o 

fewn dalgylch diffiniedig yr ysgol.  Bydd y plant hyn yn gymwys i gael lle 

meithrin rhan-amser o fis Ionawr 2021. 

 

Lle mae goralw mewn ysgol dan y maen prawf hwn, bydd yr awdurdod lleol yn 

dyrannu’r lleoedd yn y drefn blaenoriaeth ganlynol: 

 

a)  Plant â siblingiaid yn mynychu’r ysgol ym mlwyddyn academaidd 2020-    

 2021. 

 

Y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd llawn/chwaer lawn; 

brawd neu chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr un aelwyd.  

 

Wrth ddyrannu lleoedd os cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o 

enedigaeth luosog (e.e. gefell neu dripled), bydd yr awdurdod lleol hefyd yn 

derbyn y sibling arall/siblingiaid eraill. 

 

b)  Agosrwydd at yr ysgol, a fesurwyd yn ôl y llwybr cerdded agosaf sydd ar 

gael (o’r cartref i brif gât yr ysgol).  

 

Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio meddalwedd pwrpasol i fesur pob pellter 

sy’n ystyried llwybrau cerdded asesedig sydd ar gael i’r ysgol(ion). 

 

3. Plant a aned rhwng 1 Ionawr 2018 a 31 Mawrth 2018 a fydd yn troi’n dair oed 

ym mlwyddyn academaidd 2020-2021 ac y mae eu man preswylio arferol o 

fewn dalgylch diffiniedig yr ysgol.  Bydd y plant hyn yn gymwys i gael lle 

meithrin rhan-amser ym mis Ebrill 2021. 

 

Lle mae goralw mewn ysgol dan y maen prawf hwn, bydd yr awdurdod lleol yn 

dyrannu’r lleoedd yn y drefn blaenoriaeth ganlynol: 

 

a) Plant â siblingiaid yn mynychu’r ysgol ym mlwyddyn academaidd 2020-

2021. 

 

Y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd llawn/chwaer lawn; 

brawd neu chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr un aelwyd.  

 

Wrth ddyrannu lleoedd os cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o 

enedigaeth luosog (e.e. gefell neu dripled), bydd yr awdurdod lleol hefyd yn 

derbyn y sibling arall/siblingiaid eraill. 

 

b)  Agosrwydd at yr ysgol, a fesurwyd yn ôl y llwybr cerdded agosaf sydd ar 

gael (o’r cartref i brif gât yr ysgol).  
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Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio meddalwedd pwrpasol i fesur pob pellter 

sy’n ystyried llwybrau cerdded asesedig sydd ar gael i’r ysgol(ion). 

 

4. Plant nad ydynt yn preswylio fel arfer yn nalgylch diffiniedig yr ysgol ar hyn o 

bryd y mae eu rhieni/gofalwyr wedi argyhoeddi’r awdurdod lleol, erbyn y 

dyddiad cau a gyhoeddwyd ar gyfer cyflwyno’r ceisiadau derbyn-i-ysgol 

perthnasol, y bydd y plentyn yn preswylio fel arfer yn y dalgylch diffiniedig erbyn 

dechrau’r tymor ysgol y mae’r cais yn ymwneud ag ef.  

 

Lle mae goralw mewn ysgol dan y maen prawf hwn, bydd yr awdurdod lleol yn 

dyrannu’r lleoedd yn y drefn blaenoriaeth ganlynol: 

 

a) Plant â siblingiaid yn mynychu’r ysgol ym mlwyddyn academaidd 2020-

2021.  

 

Y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd llawn/chwaer lawn; 

brawd neu chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr un aelwyd.  

 

Wrth ddyrannu lleoedd os cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o 

enedigaeth luosog (e.e. gefell neu dripled), bydd yr awdurdod lleol hefyd yn 

derbyn y sibling arall/siblingiaid eraill. 

 

b) Agosrwydd at yr ysgol, a fesurwyd yn ôl y llwybr cerdded agosaf sydd ar gael 

(o’r cartref i brif gât yr ysgol).  

 

Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio meddalwedd pwrpasol i fesur pob pellter 

sy’n ystyried llwybrau cerdded asesedig sydd ar gael i’r ysgol(ion). 

 

5. Plant yr argymhellwyd eu lleoli am resymau meddygol, seicolegol neu 

gymdeithasol, e.e. gofalwyr ifainc.   

 

I fodloni’r maen prawf hwn mae’n rhaid i rieni/gofalwyr ddarparu tystiolaeth 

ategol gan weithiwr iechyd proffesiynol cofrestredig. Disgwylir i’r rhieni/gofalwyr 

ddarparu’r dystiolaeth hon ar yr adeg y cyflwynir y cais. Lle ceir rhesymau da 

pam nad yw hyn yn bosibl, rhaid darparu’r dystiolaeth cyn dyrannu a chynnig 

lleoedd. Rhaid i’r dystiolaeth egluro pam mai’r ysgol a enwir yw’r ysgol fwyaf 

addas a pha anawsterau fyddai’n codi pe bai’n rhaid i’r plentyn fynychu ysgol 

arall. 

 

6. Bydd plant sy’n byw y tu allan i ddalgylch diffiniedig yr ysgol yn cael eu hystyried 

ar gyfer unrhyw leoedd sy’n weddill yn y drefn blaenoriaeth a nodir isod: 
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a) Plant â siblingiaid yn mynychu’r ysgol ym mlwyddyn academaidd 2020-

2021.  

 

Y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd llawn/chwaer lawn; 

brawd neu chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr un aelwyd.  

 

Wrth ddyrannu lleoedd os cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o 

enedigaeth luosog (e.e. gefell neu dripled), bydd yr awdurdod lleol hefyd yn 

derbyn y sibling arall/siblingiaid eraill. 

 

b) Agosrwydd at yr ysgol, a fesurwyd yn ôl y llwybr cerdded agosaf sydd ar 

gael (o’r cartref i brif gât yr ysgol).  

 

Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio meddalwedd pwrpasol i fesur pob pellter 

sy’n ystyried llwybrau cerdded asesedig sydd ar gael i’r ysgol(ion). 
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RHAN 3 – Cylchoedd derbyn (statudol) arferol 

 

Cyffredinol 

 

Dylai rhieni/gofalwyr sy’n dymuno ymgeisio am le meithrin mewn ysgol wirfoddol a 

gynorthwyir gysylltu â’r ysgol honno’n uniongyrchol i gael ffurflen gais ar gyfer derbyn.  

 

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith bod pob plentyn yn cael addysg lawn-amser o ddechrau’r 

tymor ysgol ar ôl eu pumed pen-blwydd. Fodd bynnag, yn y fwrdeistref sirol, caiff yr 

holl blant eu derbyn i ddosbarthiadau Derbyn yn y mis Medi ar ôl eu pedwerydd pen-

blwydd fel arfer. 

 

Y grwpiau oedran perthnasol ar gyfer y cylchoedd derbyn arferol yn y fwrdeistref sirol 

yw: 

 

Ysgolion babanod / cynradd Dosbarth derbyn  4/5 oed  

Ysgolion Plant Iau   Blwyddyn 3   7/8 oed  

Ysgolion Uwchradd   Blwyddyn 7   11/12 oed  

 

Mae plant yn mynd i mewn, neu’n trosglwyddo, i ysgol plant iau neu adran iau mewn 

ysgol gynradd ar y diwrnod cyntaf yn nhymor yr hydref yn dilyn eu seithfed pen-blwydd. 

Lle gwasanaethir ardal gan ysgolion babanod a phlant iau neu gynradd ar wahân, 

bydd angen i rieni plant mewn ysgol fabanod gwblhau cais derbyn i ysgol er mwyn 

sicrhau bod eu cais am le i’w plentyn yn cael ei ystyried ar adeg trosglwyddo o’r ysgol 

fabanod i’r briod ysgol plant iau neu gynradd. Mewn ysgolion cynradd, mae’r adrannau 

babanod ac iau yn syml yn adrannau o fewn yr un ysgol ac mae plant yn symud ymlaen 

drwy’r ysgol o’r adran fabanod i’r adran iau heb orfod trosglwyddo i ysgol arall. Felly 

nid yw’n ofynnol i rieni gwblhau cais derbyn i ysgol, gan bod y plant eisoes yn cael eu 

hystyried yn ddisgyblion cofrestredig yn yr ysgol gynradd. 

 
Mae plant fel arfer yn trosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd ar ddechrau’r 

flwyddyn academaidd yn dilyn eu hunfed pen-blwydd ar ddeg.  

 

Nid oes hawl awtomatig i ddisgybl gael ei dderbyn i unrhyw ysgol gynradd nac 

uwchradd, ni waeth pa ddarpariaeth feithrin, ysgol fabanod neu ysgol gynradd 

y mae plentyn yn ei mynychu ar hyn o bryd.    

 

Ar gyfer derbyniadau’r awdurdod lleol, rhaid gais mynediad i ysgol gael ei gwblhau 

gan rieni/gofalwyr y plant hynny a fydd, ym mis Medi 2020: 

 

 yn dechrau yn yr ysgol am y tro cyntaf (nid yw hyn yn cynnwys y rhai sy’n 

dechrau mewn dosbarth meithrin/ysgol feithrin); neu 
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 yn symud o ysgol fabanod i ysgol plant iau neu gynradd (nid yw hyn yn 

berthnasol i’r rhai sy’n symud o adran fabanod i adran iau o fewn yr un ysgol 

gynradd); neu 

 yn symud o ysgol plant iau neu ysgol gynradd i ysgol uwchradd.  

 

 

Cymhwystra a dyddiadau cylchoedd derbyn 

 

Cylch derbyn uwchradd 

 
Plant a aned rhwng 1 Medi 2008 a 31 Awst 2009, sy’n trosglwyddo o ysgol plant 
iau/ysgol gynradd (Blwyddyn 6) i ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) ym mis Medi 2020:   
 

Gweithred Dyddiad 

Ceisiadau’n agor  
Dydd Llun 
21 Hydref 2019 

Dyddiad cau i geisiadau ddod i law’r awdurdod lleol 
Dydd Gwener 
24 Ionawr 2020 

Hysbysu rhieni/gofalwyr eu bod yn cael cynnig/gwrthod lle 
(y dyddiad cynnig) 

Dydd Llun 
2 Mawrth 

Dyddiad cau i rieni/gofalwyr apelio 
Dydd Gwener  
20 Mawrth 

 
 
Cylch derbyn ysgolion plant iau 
 
Plant a aned rhwng 1 Medi 2012 a 31 Awst 2013, sy’n trosglwyddo o ysgol fabanod 
(Blwyddyn 2) i ysgol plant iau (Blwyddyn 3) ym mis Medi 2020: 
 

Gweithred Dyddiad 

Ceisiadau’n agor  
Dydd Llun 26 
Tachwedd 2019 

Dyddiad cau i geisiadau ddod i law’r awdurdod lleol 
Dydd Gwener 
13 Chwefror 2020 

Hysbysu rhieni/gofalwyr eu bod yn cael cynnig/gwrthod lle 
(y dyddiad cynnig) 

Dydd Iau 
16 Ebrill 2020 

Dyddiad cau i rieni/gofalwyr apelio 
Dydd Gwener  
8 Mai 2020 

 

 
Cylch derbyn ysgolion cynradd  
 
Plant a aned rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst 2016, sy’n dechrau mewn dosbarth derbyn 
ym mis Medi 2020: 
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Gweithred Dyddiad 

Ceisiadau’n agor  
Dydd Llun 
26 Tachwedd 2019 

Dyddiad cau i geisiadau ddod i law’r awdurdod lleol 
Dydd Gwener  
13 Chwefror 2020 

Hysbysu rhieni/gofalwyr eu bod yn cael cynnig/gwrthod lle 
(y dyddiad cynnig) 

Dydd Iau  
16 Ebrill 2020 

Dyddiad cau i rieni/gofalwyr apelio 
Dydd Gwener  
8 Mai 2020 

 
 

Sut y caiff lleoedd eu dyrannu 

 

Fel arfer dim ond hyd at nifer derbyn cyhoeddedig yr ysgol y bydd yr awdurdod lleol 

yn derbyn wrth ddyrannu lleoedd.   

 
Pan fo nifer y ceisiadau’n uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd yr awdurdod lleol 
yn cymhwyso’r meini prawf goralw canlynol, yn nhrefn blaenoriaeth, i ddyrannu’r 
lleoedd sydd ar gael:  
 

1. Plant sy’n derbyn gofal neu a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol.  
 

2. Plant y mae eu man preswylio arferol o fewn dalgylch diffiniedig yr ysgol.   
 

Lle mae goralw mewn ysgol dan y maen prawf hwn, bydd yr awdurdod lleol yn 
dyrannu’r lleoedd yn y drefn blaenoriaeth ganlynol: 

 
a) Plant â siblingiaid yn mynychu’r ysgol ym mlwyddyn academaidd 2020-2021.  

 
Y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd llawn/chwaer lawn; 
brawd neu chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr un aelwyd.  
 
Wrth ddyrannu lleoedd, os cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o 
enedigaeth luosog (e.e. gefell neu dripled), bydd yr awdurdod lleol hefyd yn 
derbyn y sibling arall/siblingiaid eraill. 

 
b) Agosrwydd at yr ysgol, a fesurwyd yn ôl y llwybr cerdded agosaf sydd ar gael 

(o’r cartref i brif gât yr ysgol).  
 

Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio meddalwedd pwrpasol i fesur pob pellter 
sy’n ystyried llwybrau cerdded asesedig sydd ar gael i’r ysgol(ion). 

 

3. Plant nad ydynt yn preswylio fel arfer yn nalgylch diffiniedig yr ysgol ar hyn o 
bryd y mae eu rhieni/gofalwyr wedi argyhoeddi’r awdurdod lleol, erbyn y 
dyddiad cau a gyhoeddwyd ar gyfer cyflwyno’r ceisiadau derbyn i ysgol 
perthnasol, y bydd y plentyn yn preswylio fel arfer yn y dalgylch diffiniedig erbyn 
dechrau’r tymor ysgol y mae’r cais yn ymwneud ag ef.  
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Lle mae goralw mewn ysgol dan y maen prawf hwn, bydd yr awdurdod lleol yn 
dyrannu’r lleoedd yn y drefn blaenoriaeth ganlynol: 
 

a) Plant â siblingiaid yn mynychu’r ysgol ym mlwyddyn academaidd 2020-2021.  
 
Y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd llawn/chwaer lawn; 
brawd neu chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr un aelwyd.  
 

Wrth ddyrannu lleoedd os cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o 
enedigaeth luosog (e.e. gefell neu dripled), bydd yr awdurdod lleol hefyd yn 
derbyn y sibling arall/siblingiaid eraill 
 

b) Agosrwydd at yr ysgol, a fesurwyd yn ôl y llwybr cerdded agosaf sydd ar gael 
(o’r cartref i brif gât yr ysgol).  

 
 

Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio meddalwedd pwrpasol i fesur pob pellter 
sy’n ystyried llwybrau cerdded asesedig sydd ar gael i’r ysgol(ion). 

 
4. Plant yr argymhellwyd eu lleoli am resymau meddygol, seicolegol neu 

gymdeithasol, e.e. gofalwyr ifainc.   
 

I fodloni’r maen prawf hwn mae’n rhaid i rieni/gofalwyr ddarparu tystiolaeth 
ategol gan weithiwr iechyd proffesiynol cofrestredig. Disgwylir i’r rhieni/gofalwyr 
ddarparu’r dystiolaeth hon ar yr adeg y cyflwynir y cais. Lle ceir rhesymau da 
pam nad yw hyn yn bosibl, rhaid darparu’r dystiolaeth cyn dyrannu a chynnig 
lleoedd. Rhaid i’r dystiolaeth egluro pam mai’r ysgol a enwir yw’r ysgol fwyaf 
addas a pha anawsterau fyddai’n codi pe bai’n rhaid i’r plentyn fynychu ysgol 
arall. 

 
5. Bydd plant sy’n byw y tu allan i ddalgylch diffiniedig yr ysgol yn cael eu hystyried 

ar gyfer unrhyw leoedd sy’n weddill yn y drefn blaenoriaeth a nodir isod: 
 

a) Plant â siblingiaid yn mynychu’r ysgol ym mlwyddyn academaidd 2020-2021.  
 

Y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd llawn/chwaer lawn; 
brawd neu chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr un aelwyd.  
 
Wrth ddyrannu lleoedd os cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o 
enedigaeth luosog (e.e. gefell neu dripled), bydd yr awdurdod lleol hefyd yn 
derbyn y sibling arall/siblingiaid eraill. 

 
b) Agosrwydd at yr ysgol, a fesurwyd yn ôl y llwybr cerdded agosaf sydd ar 

gael (o’r cartref i brif gât yr ysgol).  
 

Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio meddalwedd pwrpasol i fesur pob pellter 
sy’n ystyried llwybrau cerdded asesedig sydd ar gael i’r ysgol(ion). 
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RHAN 4 – Derbyn i’r chweched dosbarth  

 

Chweched dosbarth mewn ysgolion cymunedol 

 

Yr awdurdod lleol yw’r awdurdod derbyn ar gyfer derbyniadau ôl-16 i’r chweched 

dosbarth mewn ysgolion cymunedol yn y fwrdeistref sirol. Fodd bynnag, yr ysgolion 

unigol sy’n gweinyddu’r trefniadau derbyn ar ran yr awdurdod lleol. Felly, dylai 

ceisiadau yn y categori hwn gael eu gwneud yn uniongyrchol i’r ysgol.  

 

Er bod gan yr awdurdod lleol bolisi o fynediad agored at chweched dosbarth mewn 

ysgolion, yr ysgolion unigol sy’n gyfrifol am bennu a chyhoeddi meini prawf 

mynediad ar gyfer derbyn i chweched dosbarth. 

 

Sefydliadau addysg bellach eraill 

 

Caiff trefniadau derbyn eu pennu gan y sefydliadau hyn a dylid cyflwyno ceisiadau’n 

uniongyrchol i’r sefydliad dan sylw.  
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RHAN 5 – Derbyniadau / trosglwyddiadau ar ganol blwyddyn 

 

Cyffredinol 

 

Rhaid i rieni/gofalwyr sy’n dymuno gofyn am broses dderbyn y tu allan i gylch derbyn 

gwblhau cais derbyn/trosglwyddo i ysgol ar ganol blwyddyn.  

 

Hefyd, rhaid i rieni/gofalwyr plant sy’n symud i mewn i’r fwrdeistref sirol yn ystod 

blwyddyn academaidd, neu rieni/gofalwyr sy’n dymuno bod eu plentyn/plant yn symud 

i ysgol wahanol yn y fwrdeistref sirol gwblhau cais derbyn/trosglwyddo ar ganol 

blwyddyn.  

  

Gofynnir i rieni/gofalwyr syn dymuno ymgeisio am le mewn ysgol wahanol am resymau 

heblaw symud tŷ roi ystyriaeth ofalus i’r wybodaeth sydd ar gael ar 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-i-

ysgolion/ . Dylai rhieni/gofalwyr siarad gyda phennaeth ysgol bresennol y plentyn am 

y rhesymau dros ystyried newid ysgol. Mae cryn dipyn o dystiolaeth ymchwil sy’n 

dynodi bod newid ysgol yn tarfu ar ddysgu ac y gall gael effaith negyddol ar gyflawniad 

plentyn. Mae sawl rheswm dros hyn. Mae’n arbennig o bwysig rhoi ystyriaeth ofalus i 

effeithiau symud plant ym Mlwyddyn 10 a Blwyddyn 1, sydd eisoes wedi gwneud 

dewisiadau TGAU. 

 

Gan bod newidiadau mynych yn nifer y disgyblion ar y gofrestr, ni fydd yr awdurdod 

lleol yn darparu gwybodaeth am argaeledd lleoedd mewn unrhyw grŵp blwyddyn 

mewn unrhyw ysgol cyn bod cais derbyn/trosglwyddo ar ganol blwyddyn yn dod i law 

ac yn cael ei ystyried yn llawn.  

 

Pan fo lle yn y grŵp blwyddyn perthnasol yn yr ysgol y gofynnwyd amdani ond nad 

yw’r cais derbyn/trosglwyddo i ysgol yn cael ei wneud o ganlyniad i symud tŷ, neu fod 

yr awdurdod lleol yn penderfynu nad oes angen symud ysgol ar unwaith, bydd yr 

awdurdod lleol yn trefnu bod y plentyn yn dechrau yn yr ysgol ar ddechrau’r 

tymor canlynol. Gwneir hyn er mwyn tarfu gyn lleied â phosibl ar addysg y plentyn 

a’r plant eraill yn yr ysgol.  

 

Sut y caiff lleoedd eu dyrannu 

 
Caiff ceisiadau derbyn/trosglwyddo ar ganol blwyddyn eu hystyried gan yr awdurdod 
lleol yn nhrefn y dyddiad y daethant i law a hynny’n unig.  
 
Nid yw’r cwestiwn pa un a yw man preswylio arferol y plentyn o fewn dalgylch yr ysgol 
a ffefrir yn berthnasol o gwbl wrth ystyried cais i dderbyn/trosglwyddo ar ganol 
blwyddyn.  
 
Os oes lle ar gael yn y grŵp blwyddyn perthnasol yn yr ysgol y gofynnwyd amdani, 
bydd y plentyn yn cael ei dderbyn. Os nad oes lle ar gael yn y grŵp blwyddyn 

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-i-ysgolion/
https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-i-ysgolion/
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perthnasol yn yr ysgol y gofynnwyd amdani, gwrthodir y cais derbyn oni bai bod 
amgylchiadau penodol y plentyn yn golygu bod yr awdurdod lleol o’r farn y dylid 
gwneud eithriad.   
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RHAN 6 – Polisïau derbyn ar gyfer ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir 

 

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, Pen-y-bont 
 

Cyfeiria’r polisi hwn at dderbyn plant yn 2020-2021 yn Ysgol Gynradd Gatholig y 

Santes Fair, sy’n Ysgol Gatholig a gyllidir gan yr Eglwys i ddarparu addysg ar gyfer 

plant Catholig. Y Corff Llywodraethol sy’n llwyr gyfrifol am dderbyn plant i’r ysgol hon.  

Mae Deddf Addysg 1980, Adran 6, yn rhoi’r hawl i rieni fynegi dewis o ran yr ysgol 

yr hoffent i’w plant ei mynychu. Bydd plant yn cael eu derbyn i’r ysgol yn unol â 

dewis rhieni, yn amodol ar y drefn blaenoriaeth a nodir isod.  

 

Mae’r ysgol yn ceisio caniatáu i bob un sy’n mynegi awydd i dderbyn addysg 

Gristnogol ddod i’r ysgol hon.  

 

Mae gofyn i bob ymgeisydd lofnodi datganiad i ddynodi cefnogaeth gadarnhaol i nodau 

ac ethos yr ysgol fel a fynegir yn ei Datganiad o Genhadaeth.  

 

Mae’r meini prawf ar gyfer derbyn, yn nhrefn blaenoriaeth, fel a ganlyn:  

 

1. Plant sy’n derbyn gofal a fedyddiwyd yn y ffydd Gatholig.  

2. Plant a fedyddiwyd yn y ffydd Gatholig.  

3. Plant sy’n derbyn gofal a fedyddiwyd mewn enwadau Cristnogol eraill.  

4. Plant a fedyddiwyd mewn enwadau Cristnogol eraill.  

5. Plant y mae’u rheini/gofalwyr yn dymuno iddynt gael eu haddysgu mewn 

Ysgol Gristnogol ac sy’n cefnogi ethos Catholig yr Ysgol.  

 

Wrth ystyried ceisiadau yn y categorïau hyn, efallai y bydd yn rhaid sefydlu trefn 

blaenoriaeth sy’n gysylltiedig â’r canlynol:  

 

a) Oedran unrhyw sibling yn yr ysgol sy’n derbyn; gyda’r sibling ieuengaf 

yn cael y flaenoriaeth uchaf; a  

b)  Agosrwydd cartref y disgybl at yr ysgol sy’n derbyn yn seiliedig ar y 

pellter cerdded byrraf sy’n ymarferol. Bydd y llywodraethwyr yn 

defnyddio system meddalwedd GIS (System Gwybodaeth Ddaearyddol) 

i fesur pob pellter.  

 

 Yn y categori uchod, rhoddir y flaenoriaeth uchaf i Blant sy’n Derbyn Gofal.  

 Bydd ceisiadau gan blant ag anghenion arbennig neu anghenion dysgu 

ychwanegol yn cael eu hystyried yng nghyd-destun pob un o’r meini prawf ac 

yn unol â pholisi anghenion arbennig y corff llywodraethu.  

 

Dylai rhieni/gofalwyr sy’n ceisio addysg Gristnogol i blant dan faen prawf dau 

ddisgwyl gorfod darparu cefnogaeth ddogfennol gan eu hoffeiriad/gweinidog 
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presennol. Os digwydd i unrhyw blentyn beidio â chael ei dderbyn i’r ysgol, gall 

rhiant/gofalwr apelio’n ysgrifenedig wrth:  

 

Clerc y Llywodraethwyr  

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair  

Heol Llangewydd,  

Pen-y-bont ar Ogwr  

CF31 4JW 

  



45 
 

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair a Sant Padrig 

 

 

Fel ysgol wirfoddol a gynorthwyir, y corff llywodraethu sy’n gyfrifol am dderbyn plant i 

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair a Sant Padrig ac mae’n ceisio caniatáu i bawb 

sy’n mynegi awydd i dderbyn addysg Gristnogol ddod i’r ysgol hon.  

 

Y nifer derbyn cyhoeddedig presennol ar gyfer yr ysgol yw 25.  

 

Mae’n rhaid i bob cais am le yn Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair a Sant Padrig, 

gan gynnwys y rhai sydd yn nosbarth meithrin yr ysgol ar hyn o bryd, gael ei gyflwyno 

ar ffurflen gais sydd ar gael o’r ysgol. Rhaid cyflwyno’r ffurflen hon i gael ei hystyried 

erbyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd, y gellir ei gael gan yr ysgol, ei weld ar y ffurflen 

gais neu ei gael o brosbectws cyfansawdd yr awdurdod lleol.  

 

Nid yw bod yn ddisgybl yn y dosbarth meithrin yn Ysgol Gynradd Gatholig y Santes 

Fair a Sant Padrig yn gwarantu lle yn Nosbarth Derbyn yr ysgol, nac yn rhoi 

blaenoriaeth i blentyn ar gyfer cael ei dderbyn i’r dosbarth hwnnw.  

 

Gall plant ddechrau yn y dosbarth derbyn o’r mis Medi yn y flwyddyn ysgol y byddant 

yn troi’n bump oed. Fodd bynnag, gellir oedi cyn bod plentyn yn dechrau yn yr ysgol 

tan y (ond nid y tu hwnt i’r) tymor ar ôl pumed pen-blwydd y plentyn.  

 

Meini prawf goralw  

 

Os ceir mwy o geisiadau i dderbyn plant nag sydd o leoedd ar gael, yna bydd y meini 

prawf goralw canlynol yn cael eu defnyddio: 

  

1. Plant sy’n Derbyn Gofal a fedyddiwyd yn y ffydd Gatholig.  

2. Plant a fedyddiwyd yn y ffydd Gatholig.  

“Fe sefydlwyd yr Ysgol gan, ac mae’n rhan o’r Eglwys Gatholig. Caiff yr ysgol ei 

gweinyddu fel Ysgol Gatholig yn unol â chyfraith ganon ag athrawiaeth Eglwys 
Gatholig Rhufain, ac yn unol â DOGFEN YMDDIRIEDOLAETH 
ARCHESGOBAETH CAERDYDD ac yn arbennig:  
 

(a) bydd addysg grefyddol yn cael ei chyflwyno’n unol ag athrawiaeth, 
dysgeidiaeth, disgyblaeth a normau cyffredinol ac arbennig yr Eglwys 
Gatholig;  

(b) bydd gweithredoedd addoli crefyddol yn digwydd yn unol â defodau, 
arferion, disgyblaethau a normau litwrgaidd yr Eglwys Gatholig;  

 
ac ar bob adeg bydd yr ysgol yn dyst i’r ffydd Gatholig trwy Ein Harglwydd Iesu 

Grist.” (Offeryn Llywodraethu, 2012) 
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3. Plant sy’n Derbyn Gofal nad ydynt yn Gatholig.  

4. Siblingiaid i blant a fedyddiwyd yn y ffydd Gatholig sy’n mynd i fod yn mynychu’r 

ysgol ar adeg derbyn (rhoddir blaenoriaeth uwch i siblingiaid yn y blynyddoedd 

is). 

5. Plant a fedyddiwyd mewn, neu sy’n aelodau cydnabyddedig o enwadau 

Cristnogol eraill ac y mae eu rhienigofalwyr yn dymuno iddynt gael eu haddysgu 

mewn Ysgol Gristnogol.  

6. Plant a fydd â siblingiaid yn yr ysgol ar adeg derbyn (rhoddir blaenoriaeth uwch 

i siblingiaid yn y blynyddoedd is.)  

7. Yr holl ymgeiswyr eraill.  

 

Y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd llawn/chwaer lawn; brawd neu 

chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr un aelwyd.  Wrth ddyrannu lleoedd os 

cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o enedigaeth luosog (e.e. gefell neu dripled), 

bydd yr ysgol hefyd yn derbyn y sibling arall/siblingiaid eraill.  

 

Os ceir amgylchiadau lle bydd yn bosib derbyn rhai o’r plant ond nid yr holl blant yn 

unrhyw un o’r categorïau uchod, rhoddir blaenoriaeth i blant y mae eu cartrefi o fewn 

y pellter cerdded byrraf a fesurwyd gan y system GIS (system gwybodaeth 

ddaearyddol) a gymeradwyir gan yr awdurdod lleol ar y pryd.  

 

Bydd angen i geisiadau y dymunir iddynt gael eu hystyried ar gyfer blaenoriaeth yng 

Nghategorïau 1, 2 a 5 gynnwys copi o dystysgrif bedydd neu lythyr yn cadarnhau 

aelodaeth gan eu gweinidog eu hunain fel y bo’n briodol.  

 

Bydd yr holl geisiadau sy’n dod i law erbyn y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio’n cael eu 

hystyried gyda’i gilydd a bydd llythyrau sy’n cynnig neu’n gwrthod lle yn cael eu hanfon 

allan ar y dyddiad ‘cynnig cyffredin’. Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried ar ôl y 

rhai a gyflwynwyd erbyn y dyddiad cau.  

 

Gellir cael cadarnhad o’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau a’r dyddiad ‘cynnig cyffredin’ 

trwy gysylltu â’r ysgol neu gyfeirio at brosbectws cyfansawdd yr awdurdod lleol.  

 

Bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus gadarnhau eu bod yn derbyn cynnig i’w derbyn 

erbyn y dyddiad cau a nodir yn y llythyr yn cynnig lle. Gall methu â gwneud hynny 

arwain at dynnu’r cynnig yn ôl a dyrannu lle’r plentyn i ymgeisydd arall.  

 

Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael eu rhoi ar restr aros tan 31 Awst. Bydd unrhyw 

leoedd ychwanegol yn cael eu dyrannu’n unol â’r meini prawf goralw fel a nodir uchod.  

 

Bydd ceisiadau derbyn ar ganol y flwyddyn yn cael eu derbyn pan fo lleoedd. Pan geir 

mwy o geisiadau ar ganol blwyddyn nag sydd o leoedd ar gael, yna bydd yr holl 

geisiadau’n cael eu hystyried yn erbyn y meini prawf goralw uchod.  
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Dylai unrhyw un sy’n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad gan Bwyllgor Derbyn y 

corff llywodraethu (sylwer, nid oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau ynghylch 

derbyn i’r dosbarth meithrin) gwblhau’r ffurflen apelio a fydd wedi’i hatodi wrth y llythyr 

hysbysu. Ar ôl ei chwblhau, rhaid dychwelyd y ffurflen o fewn 14 diwrnod (10 niwrnod 

gwaith) i hysbysu ynghylch gwrthod lle a hynny i:  

 

Clerc y Corff Llywodraethu 

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair a Sant Padrig  

Stryd Monica  

Maesteg  

CF34 0AY  

 

Bydd yr holl apeliadau’n cael eu clywed gan banel apeliadau annibynnol ac yn cael eu 

cynnal yn unol â’r Cod Apeliadau Derbyn i Ysgolion 2013. 
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Ysgol Gynradd Gatholig Sant Robert 

 

Cyfeiria’r polisi hwn at dderbyn plant yn 2020-2021 yn Ysgol Gynradd Gatholig Sant 

Robert, Abercynffig, Pen-y-bont ar Ogwr. 

 

Ysgol Gatholig a sefydlwyd gan yr Eglwys i ddarparu addysg ar gyfer plant Catholig 

yw Ysgol Sant Robert. Y Corff Llywodraethol sy’n llwyr gyfrifol am dderbyn plant i’r 

ysgol.  

 

Mae Deddf Addysg 1980, Adran 6 yn rhoi’r hawl i rieni fynegi dewis o ran yr ysgol yr 

hoffent i’w plant ei mynychu. Bydd plant yn cael eu derbyn i’r ysgol yn unol â dewis 

rhieni, yn amodol ar y drefn blaenoriaeth a nodir isod.  

 

Mae’r ysgol yn ceisio caniatáu i bob un sy’n mynegi awydd i dderbyn addysg 

Gristnogol ddod i’r ysgol hon.  

 

Mae gofyn i bob ymgeisydd lofnodi datganiad i ddynodi cefnogaeth gadarnhaol i nodau 

ac ethos yr ysgol fel a fynegir yn ei Datganiad o Genhadaeth. 

 

Mae’r meini prawf ar gyfer derbyn, yn nhrefn blaenoriaeth, fel a ganlyn:  

 

1. Plant a fedyddiwyd yn y ffydd Gatholig.  

2. Plant a fedyddiwyd mewn enwadau Cristnogol eraill ac y mae eu 

rhienigofalwyr yn dymuno iddynt gael eu haddysgu mewn Ysgol Gristnogol 

ac yn cefnogi’r ethos Catholig yn yr ysgol.  

 

Wrth ystyried ceisiadau yn y categorïau hyn, efallai y bydd yn rhaid sefydlu trefn 

blaenoriaeth sy’n gysylltiedig â’r canlynol:  

 

a) Oedran sibling yn yr ysgol sy’n derbyn; gyda’r sibling ieuengaf yn cael y 

flaenoriaeth uchaf.  

b) Agosrwydd cartref y disgybl at yr ysgol sy’n derbyn yn seiliedig ar y pellter 

cerdded byrraf  sy’n ymarferol.  

 

 Ym mhob categori, rhoddir y flaenoriaeth uchaf i blant sy’n derbyn gofal.  

 Bydd ceisiadau gan blant ag anghenion arbennig neu anghenion dysgu 

ychwanegol yn cael eu hystyried yng nghyd-destun pob un o’r meini prawf ac 

yn unol â pholisi anghenion arbennig y corff llywodraethu.  

 

Dylai rhienigofalwyr sy’n ceisio addysg Gristnogol i blant dan faen prawf 2 ddisgwyl 

gorfod darparu cefnogaeth ddogfennol gan eu hoffeiriad/gweinidog presennol. Os 

digwydd i unrhyw blentyn beidio â chael ei dderbyn i’r ysgol, gall rhiant/gwarcheidwad 

apelio’n ysgrifenedig wrth: 

Clerc y Llywodraethwyr  
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Ysgol Gynradd Gatholig Sant Robert  

Dan y Lan  

Abercynffig  

Pen-y-bont ar Ogwr  

CF32 9AB 
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Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath 

 

Ysgol uwchradd wirfoddol a gynorthwyir, sy’n Saesneg ei chyfrwng ac yn gymysg o 

ran y disgyblion sy’n mynychu, ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yw Ysgol 

Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath yn. Mae’n gwasanaethu plwyfi Ein 

Harglwyddes a Sant Padrig (Maesteg), Sant Robert (Abercynffig), y Santes Fair (Pen-

y-bont), Ein Harglwyddes Seren y Môr (Porthcawl) a Sant Joseff o Arimathea (Y Pîl).  

 

Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, adran 86, yn rhoi’r hawl i rieni fynegi 

dewis o ran yr ysgol yr hoffent i’w plant ei mynychu.  

 

Meini prawf goralw a threfn blaenoriaeth  

 

Pan fo nifer yr ymgeiswyr am le yn uwch na’r nifer derbyn o 131 o leoedd sydd ar gael, 

bydd lleoedd yn cael eu dyrannu i ymgeiswyr yn y categorïau a grybwyllir isod yn y 

drefn flaenoriaeth ganlynol:  

 

1. Plant sy’n derbyn gofal a fedyddiwyd yn y ffydd Gatholig  

2. Plant a fedyddiwyd yn y ffydd Gatholig.  

3. Plant eraill sy’n derbyn gofal 

4. Siblingiaid i blant a fedyddiwyd yn y ffydd Gatholig sy’n mynd i fod yn 

mynychu Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath ar adeg derbyn.  

5. Plant sy’n mynychu ysgol gynradd Gatholig ar adeg y cais ac y mae eu 

rhieni/gofalwyr yn dal i geisio addysg sy’n benodol Gristnogol iddynt.  

6. Plant sy’n mynychu un o ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru ar adeg 

y cais ac y mae eu rhieni/gofalwyr yn ceisio addysg sy’n benodol Gristnogol 

iddynt.  

7. Siblingiaid i blant eraill sy’n mynd i fod yn mynychu Ysgol Uwchradd 

Gatholig yr Archesgob McGrath ar adeg derbyn.  

8. Plant eraill y mae eu rhieni/gofalwyr yn ceisio addysg sy’n benodol 

Gristnogol iddynt.  

 

Sylwer:  

1. Rhaid cyflwyno tystiolaeth o fedyddio gyda’r ffurflen gais ym mhob achos.  

2. Yn y cyd-destun hwn byddai ‘siblingiaid’ yn rhannu’r un fam neu dad, mam neu 

dad mabwysiedig, neu’n rhan o uned deuluol sefydledig. Wrth ddyrannu 

lleoedd, os cynigir y lle olaf i blentyn a aned fel rhan o enedigaeth luosog (e.e. 

gefell neu dripled), bydd yr ysgol hefyd yn derbyn y sibling arall/siblingiaid eraill.  

 

Dan amgylchiadau lle nad yw’n bosibl, am resymau sy’n ymwneud â chapasiti, i’r holl 

blant mewn categori penodol gael eu derbyn, rhoddir blaenoriaeth i’r rheiny y mae eu 

cartrefi agosaf at yr ysgol yn seiliedig ar y pellter cerdded byrraf sy’n ymarferol; pennir 

hyn gan ddefnyddio’r system GIS (system gwybodaeth ddaearyddol) a gymeradwyir 

ar y pryd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 
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Ymgeisio 

 

Mae’n rhaid i ffurflenni cais a, lle y bo’n briodol, dogfennaeth ategol, gael eu dychwelyd 

i’r ysgol fan bellaf erbyn dydd Gwener 24 Ionawr 2020.  I blant sy’n mynychu un o’r 

ysgolion cynradd Catholig uchod, gellir cyflwyno’r ffurflen i’r ysgol. Ar gyfer ceisiadau 

eraill, dylid anfon y ffurflen yn uniongyrchol at y panel derbyn yn Ysgol Uwchradd 

Gatholig yr Archesgob McGrath. 

 

Bydd ceisiadau sy’n dod i law erbyn y dyddiad hwn yn cael eu hystyried gyda’i gilydd 

a lleoedd yn cael eu dyrannu. Bydd llythyrau sy’n cadarnhau canlyniad eich cais yn 

cael eu hanfon ar ddydd Llun 2 Mawrth 2020. 

 

Polisi derbyn 

 

Corff Llywodraethu’r ysgol sy’n gyfrifol am bennu a gweinyddu’r polisi mewn perthynas 

â derbyn disgyblion i’r ysgol. Caiff ei arwain yn y cyfrifoldeb hwnnw gan ofynion y 

gyfraith, gan gyngor yr ymddiriedolwyr Esgobaethol a’i ddyletswydd i’r ysgol a’r 

gymuned Gatholig.  

 

Yn unol â darpariaethau Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005, 

mae’r corff llywodraethu wedi dirprwyo’r cyfrifoldeb am benderfynu ynghylch derbyn 

disgyblion i’w banel derbyn, sy’n is-bwyllgor i’r corff llywodraethu. Bydd y panel derbyn 

yn ystyried pob cais a wneir yn unol â’r meini prawf a nodir ar dudalen dau yn y ddogfen 

hon, heb gyfeirio at hil, rhyw, gallu, anabledd, cefndir cymdeithasol na thueddfryd y 

plentyn.  

 

Yn dilyn ymgynghori â’r awdurdod lleol ac eraill yn unol â gofynion y gyfraith, mae’r 

corff llywodraethu wedi pennu nifer derbyn arfaethedig o 131 o ddisgyblion ar gyfer y 

flwyddyn ysgol sy’n dechrau ym mis Medi 2018. Mae’r lleoedd mewn grwpiau 

blwyddyn eraill wedi’u cyfyngu i 131 hefyd.  

 

Mae’n rhaid i rieni/gofalwyr sy’n dymuno ymgeisio am le i’w plentyn ar gyfer dechrau 

blwyddyn academaidd 2020-2021 gwblhau’r ffurflen gais ddynodedig yn llawn, a’i 

dychwelyd i’r ysgol fan bellaf erbyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd ar gyfer ceisiadau. 

Sylwer fod yn rhaid dychwelyd yr HOLL geisiadau ar y ffurflen hon ac y bydd yr holl 

geisiadau’n cael eu hystyried ar yr un pryd.  

 

Bydd llythyrau’n cael eu hanfon ar y dyddiad ‘cynnig cyffredin’, i’ch hysbysu ynghylch 

penderfyniad y panel derbyn mewn perthynas â’ch cais. Os bydd y cais yn 

aflwyddiannus, bydd y rheswm/rhesymau yn cael ei ddatgan/eu datgan yn glir yn y 

llythyr, a byddwch yn cael gwybodaeth ynghylch sut i apelio yn erbyn y penderfyniad. 

Gall ymgeiswyr nad ydynt yn cael eu derbyn gael eu rhoi ar restr aros yr ysgol. Bydd 

ymgeiswyr yn aros ar y rhestr aros tan ddiwedd y flwyddyn academaidd. Os daw 



52 
 

lleoedd i fod ar gael, bydd yr ymgeiswyr ar y rhestr aros yn cael eu hadolygu ar sail y 

Meini Prawf goralw a bydd cynigion yn cael eu gwneud i lenwi’r lleoedd sydd ar gael. 

  

Dylai ceisiadau i drosglwyddo i’r ysgol o ysgol uwchradd arall yn ystod y flwyddyn 

academaidd gael eu gwneud gan ddefnyddio’r ffurflen gais benodol ar gyfer 

trosglwyddo i’r ysgol. Bydd panel derbyn y corff llywodraethu’n ystyried pob cais. Os 

bydd y nifer sy’n gofyn am drosglwyddo’n uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd 

y meini prawf goralw’n cael eu defnyddio i bennu’r ymgeiswyr llwyddiannus. Os yw’r 

grŵp blwyddyn penodol yn llawn, bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar y rhestr aros tan 

ddiwedd y flwyddyn academaidd. Os daw lleoedd i fod ar gael, bydd y ceisiadau ar y 

rhestr aros yn cael eu hadolygu ar sail y meini prawf goralw a bydd cynigion yn cael 

eu gwneud i lenwi’r lleoedd sydd ar gael.  

 

Mae gan rieni hawl i apelio yn erbyn gwrthodiad gan y corff llywodraethu i dderbyn 

eu plentyn. Os ydynt yn dymuno gwneud hynny, dylent gyflwyno eu hapêl yn 

ysgrifenedig i glerc y llywodraethwyr yn yr ysgol o fewn 14 niwrnod (10 niwrnod gwaith) 

i’r dyddiad y cawsant eu hysbysu. Bydd apeliadau’n cael eu trefnu gyda phanel 

annibynnol ac yn cael eu cynnal yn unol â’r Cod Apeliadau Derbyn i Ysgolion. 

 

Ar gyfer yr holl geisiadau llwyddiannus, bydd y data sydd wedi’i gynnwys yn y ffurflen 

gais yn cael ei storio ar system rheoli gwybodaeth yr ysgol ac yn cael ei ddefnyddio at 

ddibenion a nodir yn y ‘gorchymyn prosesu teg’. Gwneir pob ymdrech i sicrhau 

cywirdeb a diogelwch data personol a ddelir gan yr Ysgol. Dan y Ddeddf Diogelu Data, 

mae gan unigolion hawl i gael mynediad at wybodaeth bersonol a ddelir amdanynt, 

a hefyd hawl bod unrhyw wallau’n cael eu cywiro.  

 

Anfonwch y ffurflen gais (a dogfennaeth ategol) i:  

 

Panel Derbyn y Corff Llywodraethu 

Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath 

Oak Tree Way  

Bracla  

Pen-y-bont ar Ogwr 

CF31 2DN  

 

Mae dyddiadau perthnasol y cyfeirir atynt uchod i’w cael ar wefan yr ysgol neu o wefan 

yr awdurdod lleol.  
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Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru’r Archddiacon John Lewis 

 

a. Yr awdurdod derbyn 

Corff llywodraethu Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir Yr Eglwys Yng Nghymru’r 

Archddiacon John Lewis yw’r awdurdod derbyn ar gyfer yr ysgol. Er bod ganddo 

gyfrifoldeb am ei pholisi a gweithdrefnau, mae’n rhaid i’r corff llywodraethu 

ymgynghori’n flynyddol ag awdurdodau derbyn eraill o fewn radiws o dair milltir i’r 

ysgol. Gwneir y datganiad hwn a’r rheolau hyn dan ddarpariaethau’r deddfau addysg, 

yn benodol Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Dderbyn ac Apeliadau Derbyn i 

Ysgolion ac yn unol â Dogfen Ymddiriedolaeth ac Offeryn Llywodraethu’r ysgol.  

 

b. Dewis rhieni 

Mae’n rhaid i rieni/gofalwyr yr hoffent i’w plentyn/plant fynychu’r ysgol hon gysylltu â’r 

ysgol i gael y ffurflenni cais perthnasol. Nid yw dewis rhieni’n gymwys dan yr 

amgylchiadau canlynol:  

 Pe bai derbyn y plentyn yn peryglu’r nod o ddarparu addysg effeithlon neu 

ddefnyddio adnoddau’n effeithlon.  

 Os yw’r plentyn wedi cael ei wahardd yn barhaol o ddwy ysgol neu fwy. Caiff y 

gofyniad i gydymffurfio â dewis rhieni ei wneud yn anghymwys am gyfnod o 

ddwy flynedd wedi’r ail waharddiad. Nid yw hyn yn berthnasol i blant a oedd o 

dan oedran ysgol gorfodol pan gawsant eu gwahardd nac i ddisgyblion a 

dderbyniwyd yn ôl wedi iddynt gael eu gwahardd.  

 Pe bai derbyn y plentyn yn anghydnaws â’r ddyletswydd statudol i gyfyngu 

meintiau dosbarthiadau babanod i 30.  

 

c. Derbyn i’r dosbarth meithrin 

30 yw nifer derbyn cyhoeddedig yr ysgol. Mae’r nifer derbyn yn seiliedig ar gapasiti 

ffisegol yr ysgol i dderbyn disgyblion ac felly ni ddylid mynd y tu hwnt iddo dan 

amgylchiadau arferol.  

 

Ar yr amod nad eir y tu hwnt i’r niferoedd statudol, mae lleoedd meithrin rhan-amser 

ar gael i blant yn y tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd. Mae lleoedd meithrin llawn-

amser ar gael i blant ym mis Medi yn y flwyddyn academaidd y byddant yn troi’n bedair.  

 

Mae ffurflenni derbyn ar gael o’r ysgol a bydd yr ysgol yn cysylltu â rhieni sydd wedi 

gofyn am le meithrin yn ystod y tymor cyn i’w plentyn gael ei dderbyn i’r ysgol. Fel 

gyda phob ysgol, nid yw mynediad i’r dosbarth derbyn o’r dosbarth meithrin yn 

digwydd yn awtomatig. Nid oes angen i rieni ailymgeisio am le yn y dosbarth derbyn 

gan y bydd ffurflen dderbyn’ safonol yr ysgol, a gwblhawyd pan aeth y plentyn i mewn 

i’r dosbarth meithrin, yn cael ei defnyddio. Os gwrthodir y cais bydd llythyr yn cael ei 

anfon a hwnnw’n nodi’r rhesymau dros y penderfyniad ac yn hysbysu rhieni/gofalwyr 

ynghylch y broses apelio. 
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d. Rheoliadau Maint Dosbarthiadau Babanod  

Er mwyn gwella safonau addysgol mewn ysgolion, polisi’r Llywodraeth yw cyfyngu 

nifer y plant mewn dosbarthiadau babanod i uchafswm o 30 o ddisgyblion ym mhob 

dosbarth. Dim ond os yw’r nifer hwn wedi’i gyrraedd y gall awdurdodau derbyn wrthod 

derbyn plentyn oherwydd maint dosbarth babanod. 

 

e. Addysg grefyddol ac addoli ar y cyd 

Mae addysg grefyddol ac addoli ar y cyd yn ganolbwynt i’r profiadau y mae disgyblion 

yn eu derbyn yn ein hysgol. Mae addysg grefyddol ac addoli ar y cyd yn digwydd yn 

unol â dysgeidiaeth ac ymarfer enwadol yr Eglwys yng Nghymru. Ceir rhagor o 

wybodaeth am hyn ym mhrosbectws yr ysgol.  

 

f. Cyfle cyfartal  

Mae’r corff llywodraethu’n ceisio cydymffurfio’n llawn bob amser â’r ddeddfwriaeth a 

chanllawiau perthnasol ar gyfle cyfartal, hawliau dynol a Deddf yr Iaith Gymraeg.  

 

g. Oedran ysgol statudol  

Mae’n rhaid i blant o oedran ysgol statudol fynychu addysg lawn-amser o’r tymor ar ôl 

eu pumed pen-blwydd. 

 

h. Meini prawf ar gyfer penderfynu ynghylch derbyn  

Mae’r ysgol yn agored i unrhyw blant o oedran ysgol statudol yr hoffai eu rhieni iddynt 

gael eu haddysgu mewn ysgol ac iddi gymeriad Cristnogol penodol ac yn unol â 

dysgeidiaeth yr Eglwys yng Nghymru. Os ceir mwy o geisiadau nag sydd o leoedd ar 

gael, bydd y corff llywodraethu’n dyfarnu lleoedd i ymgeiswyr yn ôl eu gallu i fodloni’r 

meini prawf derbyn canlynol yn nhrefn blaenoriaeth.  

 

Mae’r ysgol yn gwneud pob ymdrech i gydymffurfio ag Adran 106 o Ddeddf Addysg 

2005 i roi blaenoriaeth i Blant sy’n Derbyn Gofal):  

 

1. Plant sy’n Derbyn Gofal y mae eu teuluoedd yn addoli fel Anglicaniaid;  

2. Plant y mae eu teuluoedd yn addoli fel Anglicaniaid;  

3. Yr holl blant eraill sy’n derbyn gofal  

4. Plant ym mhob ffydd arall sy’n addoli’n rheolaidd;  

5. Plant a chanddynt eisoes sibling yn yr ysgol;  

6. Plant sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y mae eu rhieni’n 

dymuno iddynt gael eu haddysgu yn un o Ysgolion Cynradd yr Eglwys yng 

Nghymru. Rhoddir blaenoriaeth i’r rheiny sy’n byw agosaf at yr ysgol gan 

ddefnyddio’r system meddalwedd GIS (system gwybodaeth ddaearyddol) i 

fesur pellteroedd.  

 

Diffiniadau  

 Rheolaidd – o leiaf ddwywaith y mis. Bydd tystlythyr gan offeiriad yn ofynnol 

hefyd.  
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 Siblingiaid – y diffiniad o sibling yw hanner brawd/chwaer neu frawd 

llawn/chwaer lawn;  brawd neu chwaer m/fabwysiedig; plentyn sy’n byw ar yr 

un aelwyd.  

 Yn byw agosaf at yr ysgol – cyfeiriad parhaol y rhiant/gofalwr neu warcheidwad 

cyfreithiol. Bydd yn ofynnol darparu prawf o gyfeiriad.  

 

i. Goralw  

Mae gan bob ymgeisydd aflwyddiannus yr hawl i apelio gerbron panel apeliadau 

derbyn. Dylai llythyrau apelio gael eu hanfon at glerc y llywodraethwyr yn yr ysgol o 

fewn 10 niwrnod gwaith.  

 

Gall rhieni y mae eu plentyn/plant wedi bod yn aflwyddiannus wrth geisio sicrhau lle 

ofyn i’r ysgol gadw eu cais ar ffeil. Os daw lleoedd ychwanegol i fod ar gael bydd y 

rhain yn cael eu dyrannu gan ddefnyddio meini prawf derbyn yr ysgol ac nid yn ôl faint 

o amser y mae’r enw wedi bod ar y rhestr.  

 

j. Trosglwyddiadau ar ganol tymor/blwyddyn 

Bydd yn ofynnol i rieni sy’n symud i mewn i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 

ystod y flwyddyn academaidd gwblhau ffurflen dderbyn yr ysgol i ofyn am le yn yr 

ysgol. Os yw rhieni’n symud o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yn 

dymuno ceisio lle yn yr ysgol hon bydd angen iddynt hwy gwblhau ffurflen trosglwyddo 

i ysgol hefyd. 

 

Efallai y bydd Rhieni/Gofalwyr yn dymuno ymgeisio am le yn yr ysgol hon am resymau 

heblaw symud tŷ hefyd. Yn yr achosion hyn, byddant yn cael eu hannog i siarad gyda’r 

pennaeth i egluro eu rhesymau dros y newid ysgol a bydd angen cwblhau ffurflen 

trosglwyddo i ysgol a ffurflen derbyn i ysgol. 

 

k. Derbyn y tu allan i’r grŵp oedran arferol  

Ni fyddai’r corff llywodraethu fel arfer yn disgwyl derbyn plentyn y tu allan i’w grŵp 

oedran cronolegol arferol. Fodd bynnag, o bryd i’w gilydd efallai y bydd rhieni/gofalwyr 

yn ceisio lle yn yr ysgol i’w plentyn y tu allan i’w grŵp blwyddyn arferol. Bydd y corff 

llywodraethu yn ystyried pob cais yn unigol ac yn gwneud ei benderfyniad gan 

ymgynghori â’r ysgol, rhieni/gofalwyr ac unrhyw asiantaethau eraill cysylltiedig.  

 

Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu gan y corff llywodraethu yn flynyddol gan 

ymgynghori ag awdurdodau derbyn perthnasol eraill.  

 

Os digwydd i unrhyw blentyn beidio â chael ei dderbyn i’r ysgol, gall rhiant/gofalwr 

apelio’n ysgrifenedig wrth:  

 

Clerc y Llywodraethwyr 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru’r Archddiacon John Lewis 

Ffordd Bragle 
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Bracla 

Pen-y-bont ar Ogwr 

CF312JS 
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RHAN 7 – Apeliadau Derbyn 

 

Addysg feithrin 

 

Nid oes hawl i apelio mewn perthynas â gwrthod derbyn plentyn i addysg feithrin, 

boed ar sail lawn-amser neu ran-amser.   

 

 

Addysg statudol 

 

Yn y mwyafrif llethol o achosion, cynigir lle i blant yn unol â’r ysgol a ffefrir gan 

rieni/gofalwyr. Fodd bynnag, os nad yw plentyn yn gallu cael eu derbyn i’r ysgol a 

ffefrir, gall rhieni/gofalwyr ddewis apelio wrth banel annibynnol.   

 

Gall rhieni/gofalwyr dderbyn lle a gynigiwyd mewn ysgol arall tra’u bod yn mynd ar 

drywydd lle yn yr ysgol a ffefrir.   

 

Nid yw apelio’n estyn y cyfnod y bydd plentyn ar y rhestr aros ar gyfer yr ysgol a ffefrir. 

(Gweler RHAN 1 i gael gwybodaeth am restrau aros.)    

 

Gall rhiant/gofalwr ofyn am le mewn grŵp blwyddyn sy’n wahanol i’r grŵp blwyddyn ar 

gyfer yr oedran cronolegol. Os yw’r awdurdod lleol o’r farn bod y cais yn briodol ond 

bod y cais yn cael ei wrthod am nad oes lleoedd ar gael yn yr ysgol, bydd y 

rhiant/gofalwr yn cael cynnig hawl i apelio. Fodd bynnag, nid oes hawl i apelio os 

cynigiwyd lle, ond nid yn y grŵp blwyddyn a ddymunir (h.y. os yw’r lle a gynigiwyd yn 

y grŵp blwyddyn cronolegol cywir ar gyfer oedran y plentyn). 

 

 

Addysg (chweched dosbarth) ôl-16 

 

Fel a nodir yn RHAN 4, yr awdurdod lleol yw’r awdurdod derbyn ar gyfer derbyniadau 

ôl-16 i’r chweched dosbarth yn yr ysgolion cymunedol yn y fwrdeistref sirol. Er mai’r 

ysgolion unigol sy’n gweinyddu’r trefniadau derbyn ar ran yr awdurdod lleol, ac mai 

hwy sy’n gyfrifol am bennu a chyhoeddi meini prawf mynediad ar gyfer derbyniadau i’r 

chweched dosbarth, yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am ymdrin â’r holl apeliadau mewn 

perthynas â gwrthod lle yn y chweched dosbarth a ffefrir.    

 

Mae’r rhieni/gofalwyr a’r dysgwr yn gallu apelio ar wahân neu ar y cyd. Fodd bynnag, 

os oes dwy apêl ar wahân, byddant yn cael eu clywed gyda’i gilydd. 

 

Ystyried a ddylid apelio 
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Argymhellir yn gryf bod unrhyw unigolyn sy’n ystyried a yw’n mynd i apelio yn erbyn 

penderfyniad i wrthod lle yn yr ysgol a ffefrir yn ystod blwyddyn academaidd 2020-

2021 yn darllen: 

 Polisi a Threfniadau’r Awdurdod Lleol ar gyfer Derbyn i Ysgolion 2020-2021;  

 Cod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru 2013; a 

 Chod Apeliadau Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru 2013.  

 

Bydd disgwyl i unrhyw un sy’n apelio gyflwyno’u rhesymau dros apelio.  

 

 

Apelio 

 

Pwy all apelio? 

 

Yn achos apeliadau sy’n gysylltiedig â phlant o oedran statudol, dim ond rhiant neu 

ofalwr (gwarcheidwad cyfreithiol) all apelio. Oni bai ei bod eisoes wedi cael ei darparu 

ar gyfer yr awdurdod lleol, rhaid i warcheidwad cyfreithiol gyflwyno dogfennaeth 

swyddogol, sy’n profi gwarcheidiaeth, ar adeg cyflwyno’r apêl. 

 

Yn achos apeliadau sy’n ymwneud â dysgwyr chweched dosbarth, gall y 

rhieni/gofalwyr a’r dysgwyr apelio ar wahân neu ar y cyd. 

 

Dim ond os anfonir caniatâd ysgrifenedig priodol gan y rhieni/gofalwyr gyda’r apêl y 

bydd yr awdurdod lleol yn derbyn apêl gan rywun nad yw’n rhiant/gofalwr.   

 

 

Amserlenni ar gyfer apelio 

 

Ar gyfer apeliadau sy’n ymwneud â gwrthod lleoedd mewn cylch derbyn, rhaid  i 

rieni/gofalwyr (neu ddysgwyr ar gyfer derbyniadau chweched dosbarth) apelio wrth yr 

awdurdod lleol erbyn y dyddiad cau perthnasol, a nodir isod: 

 

 

 

Penderfyniad i wrthod  

Dyddiad pan fo’n rhaid i’r 

awdurdod lleol gael eich apêl  

 

Cylch derbyn uwchradd 

(Blwyddyn 7 ar gyfer mis Medi 2020) 

 

20 Mawrth 2020 

Cylch derbyn dosbarth derbyn 

(Dosbarth derbyn ar gyfer mis Medi 2020) 

 

08 Mai 2020 

Cylch derbyn plant iau 

(Dosbarth Blwyddyn 3 mewn ysgol plant 

iau ar gyfer mis Medi 2020) 

08 Mai 2020 

https://www.bridgend.gov.uk/media/6460/2020-2021-trefniadau-a-pholisi-derbyn-ysgolion-f20-cymraeg.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/y-cod-derbyn-i-ysgolion.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/y-cod-apelau-derbyn-i-ysgolion.pdf
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Cylch derbyn chweched dosbarth  

(Blwyddyn 12 ar gyfer mis Medi 2020) 

Fan bellaf 14 diwrnod calendr (neu 10 

diwrnod gwaith) ar ôl hysbysu’n 

ysgrifenedig am y penderfyniad 

 

Derbyn/trosglwyddo ar ganol blwyddyn yn 

ystod blwyddyn academaidd 2020-2021 

Fan bellaf 14 diwrnod calendr (neu 10 

diwrnod gwaith) ar ôl hysbysu’n 

ysgrifenedig am y penderfyniad 

 

 

Nid oes rhwymedigaeth ar yr awdurdod lleol i ystyried apêl a gyflwynwyd y tu allan i’r 

amserlenni hyn. Os cyflwynir apêl ar ôl yr amserlenni hyn, bydd yr awdurdod lleol yn 

disgwyl i reswm/rhesymau manwl gael eu darparu dros gyflwyno’r apêl yn hwyr. 

Bydd yr awdurdod lleol yn ystyried y rheswm/rhesymau dros gyflwyno’r apêl yn hwyr 

a bydd yn hysbysu’r apelydd a yw’r apêl hwyr wedi cael ei derbyn ai peidio. 

 

 

Apelio  

 

Gellir cyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad i wrthod lle mewn ysgol a ffefrir ar gyfer 

blwyddyn academaidd 2020-2021 ar-lein trwy gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif ar wefan 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae canllawiau ynghylch cwblhau’r 

broses o gyflwyno’r apêl ar gael ar  

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-i-

ysgolion/ 

 

Gall unrhyw rieni/gofalwyr nad oes ganddynt fynediad at eu cyfrifiadur/gliniadur neu 

ffôn clyfar eu hunain ddefnyddio’r cyfrifiaduron sydd ar gael yn y llyfrgelloedd yn y 

fwrdeistref sirol i gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif a chwblhau cais derbyn i ysgol.  

 

Gall rhieni/gofalwyr sy’n cyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad ynghylch derbyn 

i ysgol ar-lein fod yn dawel eu meddyliau bod y cais wedi cael ei dderbyn gan yr 

awdurdod lleol. Ni ellir dal yr awdurdod lleol yn gyfrifol am beidio â derbyn apêl 

a gyflwynwyd trwy ddulliau eraill 

 

Gall rhiant/gofalwr/dysgwr sy’n dal i fethu â chael mynediad at y cyfleuster ar gyfer 

cyflwyno apêl ar-lein gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y rhif 

ffôn 01656 643643 i ofyn am gopi caled o’r ffurflen gofrestru. 

 

 

Cyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad i wrthod derbyn gan ysgol wirfoddol a 

gynorthwyir 
 

Fel a nodir yn RHAN 1, nid yr awdurdod lleol sy’n ymdrin â derbyniadau i’r ysgolion 

gwirfoddol a gynorthwyir, sef:  

https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-i-ysgolion/
https://www.bridgend.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-i-ysgolion/
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Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru’r Archesgob John Lewis 

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair a Sant Padrig 

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair 

Ysgol Gynradd Gatholig Sant Robert 

Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath 

 

Bydd angen i rieni/gofalwyr y gwrthodwyd lle i’w plentyn/plant yn un o’r ysgolion hyn, 

ac sy’n dymuno apelio yn erbyn y penderfyniad hwnnw, gysylltu â’r ysgol yn 

uniongyrchol. Bydd manylion perthnasol yn y llythyr hysbysu a geir gan yr ysgol ac ym 

mholisi derbyn yr ysgol.  

 

 

Y broses apeliadau derbyn annibynnol 

 

Cynhelir apeliadau derbyn i ysgolion yn unol â Chod Apeliadau Derbyn i Ysgolion 

Llywodraeth Cymru 2013, sy’n god statudol.  

 

Bydd yr awdurdod lleol yn atgyfeirio’r apêl at banel apeliadau derbyn annibynnol ar 

gyfer gwrandawiad.    

 

Mae aelodau o banelau apeliadau derbyn yn llwyr annibynnol ar yr awdurdod lleol. 

Gwirfoddolwyr ydynt sydd wedi’u hyfforddi’n llawn dan ofynion Cod Apeliadau Derbyn 

i Ysgolion 2013.  

 

Gweinyddir y broses apeliadau gan Adran Gwasanaethau Cyfreithiol yr awdurdod lleol 

ac mae aelod o’r adran honno’n gweithredu fel clerc i’r panel.   

 

 

Trefniadau ar gyfer gwrandawiad y panel apeliadau derbyn 

 

Bydd clerc y panel apeliadau derbyn yn trefnu amser a lle ar gyfer y gwrandawiad.   

 

Bydd rhieni/gofalwyr/dysgwyr yn cael y cyfle i fod yn bresennol yng ngwrandawiad y 

panel derbyn a chyflwyno’u sylwadau (ar lafar a/neu’n ysgrifenedig) ynglŷn â pham y 

dylai’r plentyn fynychu’r ysgol a ffefrir. Fodd bynnag, gallant ddewis peidio â bod yn 

bresennol yn y gwrandawiad apêl derbyn a gadael i’r apêl gael ei hystyried ar sail 

datganiad ysgrifenedig yn unig. 

 

Bydd yr apêl yn cael ei benderfynu ar sail yr wybodaeth sydd ar gael os yw 

rhieni/gofalwyr/dysgwyr wedi dynodi bwriad i fod yn bresennol yn y gwrandawiad apêl 

ond yn peidio â gwneud hynny, ac yn methu â darparu eglurhad rhesymol dros beidio 

â bod yn bresennol.  
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Os nad yw rhieni/gofalwyr/dysgwyr yn gallu bod yn bresennol ar y dyddiad a 

amserlennwyd ac os nad yw’n rhesymol ymarferol cynnig gwrandawiad wedi’i ohirio, 

bydd yr apêl yn cael ei phenderfynu ar sail yr wybodaeth sydd ar gael.  

 

Bydd rhieni/gofalwyr/dysgwyr yn cael o leiaf 14 diwrnod (10 niwrnod gwaith) o rybudd 

ysgrifenedig o wrandawiad y panel apêl, oni bai eu bod yn cytuno â chyfnod byrrach. 

Dylai’r rhiant/gofalwr/dysgwr gadarnhau hyn yn ysgrifenedig wrth glerc y panel 

apeliadau derbyn. 

 

Gall cyfaill neu ymgynghorydd neu gyfieithydd ar y pryd ddod gyda 

rhieni/gofalwyr/dysgwyr i wrandawiad panel apeliadau; fodd bynnag, ni chaniateir i 

gynghorwyr yr awdurdod lleol fod yn bresennol. Dylai rhieni/gofalwyr/dysgwyr hysbysu 

clerc y panel apeliadau derbyn ynghylch unrhyw gynrychiolaeth o leiaf saith niwrnod 

cyn dyddiad y gwrandawiad.   

 

Efallai y bydd sefydliadau megis ACE (Y Ganolfan Cynghori ar Addysg) yn gallu rhoi 

cymorth i rieni/gofalwyr/dysgwyr mewn perthynas ag apeliadau derbyn i ysgolion. Mae 

gwybodaeth ar gael o wefan y sefydliad www.ace-ed.org.uk 

 

 

Gwrandawiad a phenderfyniad y panel apeliadau derbyn 

 

Wrth wneud ei benderfyniad, bydd rhwymedigaeth ar y panel apeliadau derbyn i ddilyn 

Cod Apeliadau Derbyn i Ysgolion 2013. 

 

Bydd y panel apeliadau derbyn yn mynd ati yn gyntaf i ystyried yr achos a gyflwynwyd 

gan yr awdurdod lleol mewn perthynas â pheryglu’r addysg effeithlon a ddarperir yn 

yr ysgol a defnydd effeithlon o adnoddau, pe bai plentyn arall yn cael ei dderbyn i’r 

grŵp blwyddyn perthnasol.  

 

Os yw’r panel apeliadau derbyn yn derbyn yr achos a gyflëwyd gan yr awdurdod lleol, 

bydd y panel wedyn yn ystyried yr achos a gyflwynwyd gan y 

rhiant(rhieni)/gofalw(y)r/dysgwr ac yn penderfynu a yw rhinweddau’r achos yn 

gwrthbwyso’r achos a gyflwynwyd gan yr awdurdod lleol. 

 

Dylai rhieni/gofalwyr nodi mai pwerau cyfyngedig sydd gan banel apeliadau derbyn i 

wrthdroi penderfyniad gan yr awdurdod lleol i wrthod derbyn plentyn lle mae’r 

ddeddfwriaeth ar faint dosbarthiadau meithrin yn berthnasol.  

 

Mae penderfyniad y panel apeliadau derbyn yn gyfreithiol rwymol. Mae hyn yn 

golygu, os yw apêl yn llwyddiannus, rhaid i’r plentyn/dysgwr gael ei dderbyn i’r ysgol.  

 

 

 

http://www.ace-ed.org.uk/
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Apelio am yr eildro 

 

Ar y cyfan nid oes gan rieni/gofalwyr hawl i ail apêl mewn perthynas â’r un ysgol a’r 

un flwyddyn academaidd ac eithrio dan yr amgylchiadau canlynol: 

 

 os oedd beiau yn y broses apelio gyntaf a bod posibilrwydd sylweddol y gallai 

hynny fod wedi effeithio ar y canlyniad (gall hyn fod ar argymhelliad 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru); neu 

 

 fod cais newydd wedi cael ei dderbyn am bod newid sylweddol neu berthnasol 

wedi bod yn amgylchiadau’r rhiant/gofalwr neu’r plentyn a bod y cais hwnnw 

wedi cael ei wrthod hefyd. Enghreifftiau cyffredin o achosion pan fo cais newydd 

yn cael ei ystyried yw lle mae teulu wedi symud tŷ neu lle ceir rhesymau 

meddygol newydd sy’n berthnasol i’r dewis o ysgol. 

 

Gall rhieni/gofalwyr/dysgwyr sy’n apelio’n aflwyddiannus ailymgeisio am le yn yr un 

ysgol ar gyfer blwyddyn academaidd ddiweddarach (ond yn amodol ar y graddfeydd 

amser a nodir yn yr amserlenni yn RHAN 2). Bydd gan rieni/gofalwyr yr hawl i apelio 

os gwrthodir y cais hwnnw hefyd.  
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