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CYNGOR CAERDYDD 

CYFARFOD CABINET: 21 Mawrth 2019

TREFNIADAU DERBYN I YSGOLION  2020/21

ADDYSG (Y CYNGHORYDD SARAH MERRY) 
EITEM AGENDA: 4  

 
Diben yr Adroddiad hwn 

1. Yn unol ag Adran 89 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 a 
Rheoliadau Addysg (Penderfynu ar Drefniadau Derbyn) (Cymru) 2006, 
mae disgwyl i Awdurdodau Derbyn adolygu eu Trefniadau Derbyn i 
Ysgolion yn flynyddol.

2. Diben yr adroddiad hwn yw rhoi gwybod i’r Cabinet am ymatebion a 
dderbyniwyd yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar Drefniadau Derbyn i 
Ysgolion y Cyngor 2020/21. 

Cefndir

3. Er mwyn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth uchod, rhaid penderfynu ar y 
trefniadau Derbyn i Ysgolion i’w gweithredu yn y flwyddyn academaidd 
2020/21 (h.y. o fis Medi 2020) ar 15 Ebrill 2019 neu cyn hynny. 

4. Rheoliadau Addysg (Penderfynu ar Drefniadau Derbyn) (Cymru) 2006 a’r 
Cod Derbyn i Ysgolion yn amlinellu’r drefn y dylai awdurdodau derbyn eu 
dilyn wrth benderfynu ar eu trefniadau derbyn, gan gynnwys cynnal 
ymgynghori priodol a phenderfynu ar y trefniadau erbyn 15 Ebrill yn y 
flwyddyn ysgol, gan ddechrau ddwy flynedd cyn y flwyddyn ysgol y mae'r 
trefniadau ar ei chyfer.  

Materion 

Crynodeb o Ymgynghoriad Trefniadau Derbyn i Ysgolion y Cyngor 
2020/21 

5. Cyhoeddwyd Polisi Derbyn i Ysgolion 2020/21 drafft y Cyngor (gweler 
Atodiad 1) i ymgynghori arno ar 21 Ionawr 2019 ar gyfer pawb y mae 
disgwyl i’r Cyngor ymgynghori â hwynt fel yr amlinellir yng Nghod Derbyn 
i Ysgolion Llywodraeth Cymru (y Pennaeth, Cyrff Llywodraethu, 
Cyfarwyddwyr Esgobaethol, Awdurdodau Addysg Lleol cyfagos).  Daeth 
yr ymgynghoriad i ben ar 22 Chwefror 2019.   

6. Mae'r newidiadau arfaethedig i’r trefniadau ar gyfer 2020/21 o’u cymharu 
â'r trefniadau ar gyfer 2019/20, yn ymwneud â’r canlynol:
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 Diwygio meini prawf Cynllun Ariannu Gofal Iechyd Unigol (CAGIU) i 
fod yn Gynllun Datblygu Unigol a Ariannwyd (CDUA); 

 Dileu’r maen prawf CAGIU ar gyfer derbyn i addysg uwchradd;
 Egluro’r broses ar gyfer Ceisiadau y Tu Allan i’r Oed Cronolegol, 

Rheoli Trosglwyddiadau rhwng Ysgolion a'r Protocol Mynediad Teg. 
 Egluro sut mae newid mewn cyfeiriad yn ystod y broses dderbyn yn 

cael ei ystyried
 Egluro sut mae brodyr a chwiorydd genedigaeth luosog yn cael eu 

hystyried wrth weithredu meini prawf gordanysgrifio
 Egluro cymhwysedd ar gyfer Ariannu Blynyddoedd Cynnar a gofal 

plant wedi’i ariannu 
 Egluro’r amgylchiadau pan mae ysgol yn gallu tynnu cynnig yn ôl
 Nifer Derbyn a Gyhoeddwyd llai ar gyfer Ysgol Gynradd Glan yr Afon. 

7. Cyhoeddwyd y polisi ar wefan y Cyngor gyda manylion ynghylch sut i 
ymateb a oedd yn rhoi cyfle i rieni a phartïon eraill â diddordeb roi sylw.  
Gofynnwyd i ymatebion gael eu cyflwyno erbyn 22 Ionawr 2019. 

8. Hybwyd manylion yr ymgynghoriad drwy'r cyfryngau cymdeithasol ac 
ysgolion. 

9. Amlinellir y meini prawf gordanysgrifio a gynigir ar gyfer 2020/21 ar 
dudalennau 8, 11 a 14 ar Atodiad 1. 

Ymatebion a dderbyniwyd yn ymwneud â’r polisi drafft yn ystod y cyfnod 
ymgynghori 

10. Rhoddir y safbwyntiau a godwyd yn yr ymatebion mewn llythrennau italig 
isod.  Gwelir ymateb y Cyngor i bob pwynt oddi tanodd, o dan y pennawd 
“Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd”. 

11. Derbyniwyd tri ymateb. 

Ymatebion ffurfiol 

12. Roedd ymateb Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cynnwys y pwyntiau 
canlynol: 

 Roedd yr Ysgol yn cytuno mewn egwyddor â’r trefniadau derbyn ond 
yn teimlo’n gryf y dylai’r rhai hynny y gwrthodwyd lle iddynt gael eu 
cefnogi i sicrhau bod ganddynt le erbyn dechrau’r flwyddyn ysgol 
newydd er mwyn lleihau straen ar deuluoedd, ac osgoi rhoi plant 
mewn perygl. 

 Roedd yr Ysgol hefyd eisiau i wybodaeth ynglŷn â phlant oedd wedi 
symud o'r dalgylch ac felly ddim yn gymwys i fynychu’r ysgol, i gael ei 
rhannu â’r ysgol cyn dechrau’r flwyddyn ysgol. 

13. Mae copi o’r ymateb llawn yn Atodiad 2. 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd
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14. Mae’r Cyngor yn defnyddio nifer o fesurau i annog plant sy’n gymwys am 
le i wneud cais fel rhan o’r rownd dderbyn flynyddol.  

15. Fel rhan o’r broses ymgeisio, anogir rhieni/gwarcheidwaid yn gryf i 
gyflwyno pum dewis ar gyfer ysgolion uwchradd.  Os nodir llai na thri 
dewis, cysylltir â’r ymgeiswyr hynny i roi gwybod iddynt fod eu siawns o 
dderbyn cynnig am le mewn ysgol dipyn yn llai os nad ydyn nhw'n 
rhestru dewisiadau ychwanegol. 

16. Ar ôl dyrannu lleoedd, mae'r Cyngor yn sicrhau eu bod yn cysylltu â 
theuluoedd plant nad ydyn nhw wedi cael cynnig lle, neu sydd heb 
wneud cais am le, er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud hynny.  Mae hyn 
yn golygu cysylltu’n rheolaidd â rhieni/gwarcheidwaid drwy lythyr neu 
dros e-bost, a darparu rhestr o blant sydd heb gynnig am le mewn 
ysgolion cynradd, gyda'r nod o sicrhau bod pob plentyn sydd heb le yn 
cael y cyfle i wneud cais neu roi dewis amgen. 

17. Yn dilyn hyn, caiff manylion unrhyw blant heb gynnig o le eu pasio i Lles 
Addysg, fel achosion posib o Blant a Gollir i Addysg.    

18. Caiff cynigion amodol hefyd eu hanfon at rieni/gwarcheidwaid a gofynnir 
iddynt gadarnhau eu dewis.  

19. Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roir i ysgolion mor 
gywir â phosib a rhoir manylion plant na fydd yn mynychu ysgol fel y 
tybiwyd yn wreiddiol, cyn gynted â phosib. 

20. Roedd ymateb gan Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn cynnwys y pwyntiau 
canlynol:

  “Awgrymwn fod angen adolygu’r Trefniadau Derbyn i Ysgolion cyfredol 
er mwyn sefydlu trefn dryloyw a chyd-gysylltiedig, a hefyd i rwystro rhieni 
rhag hawlio mwy nag un lle mewn sawl ysgol.  Rhaid sicrhau tegwch a 
chysondeb, fydd yn caniatáu i rieni wneud cais am un lle yn unig.  

 Ar hyn o bryd mae tri awdurdod yn gweinyddu derbyniadau i ysgolion yn 
llwyr ar wahân, yn benodol yr Awdurdod Lleol (ysgolion cymunedol), 
Ysgolion Ffydd (Eglwysig a Chatholig).  

 Rydym yn argymell yn gryf bod Cyngor Caerdydd yn sefydlu protocol o 
gyd-ddealltwriaeth rhwng y tri awdurdod derbyn, er mwyn creu un rhestr 
ar gyfer y sector cynradd ac uwchradd, fydd yn eu galluogi i rannu 
gwybodaeth am geisiadau. 

 Mae’r trefniant presennol hefyd yn awgrymu bod y ffordd y mae'r sir yn 
cyflwyno'u ffigyrau yn gamarweiniol. Mae ffigyrau’r ceisiadau 
llwyddiannus yn cyfeirio at blant unigol, ond gellir gwrthod lle i blentyn 
fwy nag unwaith, ac mae pob plentyn sy'n cael ei wrthod yn cael ei gyfrif, 
sy'n rhoi'r argraff bod mwy yn cael eu gwrthod nag sydd mewn 
gwirionedd. 

 Credwn hefyd y dylai’r Polisi Derbyn ystyried sefyllfa unigryw plant i 
deuluoedd yn y lluoedd arfog, yn ogystal â phlant sy’n cael eu adleoli 
oherwydd gwaith eu rhieni.  Fe’u gorfodir i wneud cais am le mewn ysgol 
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- ac i symud yn ystod y flwyddyn ysgol - yn llwyr ddibynnol ar sefyllfa 
waith eu rhieni, sydd yn aml iawn y tu hwnt i'w rheolaeth. Credwn fod 
plant sy’n gwneud cais am leoedd mewn Ysgolion Cyfrwng Cymraeg - 
gan fod llai o leoedd a galw uchel amdanynt mewn nifer o'r ysgolion hyn 
– yn cael eu heffeithio mewn ffordd anghyfartal yn y cyd-destun hwn.”

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

21. Rhaid i'r Cyngor weithredu o fewn y canllawiau a amlinellwyd yng Nghod 
Derbyn Llywodraeth Cymru.  Yn Lloegr, mae’n orfodol cydlynu 
trefniadau, ond nid dyma'r achos yng Nghymru. Mae’r Cyngor fodd 
bynnag yn llwyr gefnogi cyflwyno trefn o dderbyn wedi’i gydlynu, fyddai o 
fudd mawr i rieni a’r ysgol, ac mae wedi bod yn gweithio tuag at hyn. 

22. Cynhaliwyd ymgynghoriad yn Rhagfyr 2016/Ionawr 2017 yn benodol ar 
gyflwyno trefniadau derbyn wedi’u cydlynu ar gyfer grŵp oed Blwyddyn 7 
i ddisgyblion yn dechrau ym Medi 2018, Medi 2019 a Medi 2020.

23. Barn y mwyafrif yn yr ymgynghoriad oedd cefnogi gweithredu proses 
wedi’i gydlynu ar gyfer ysgolion uwchradd, i blant yng ngrŵp oedran 
Blwyddyn 7. 

24. Dywedodd tri o’r chwe Awdurdod Derbyn (Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng 
Nghymru, Teilo Sant, Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol 
Uwchradd yr Eglwys Newydd) eu bod yn barod i gymryd rhan yn y 
cynllun derbyn i B7 yn 2018-2020. Dywedodd y tri Awdurdod Derbyn 
oedd yn weddill (Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru, Esgob 
Llandaf, Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog ac Ysgol Uwchradd Gatholig 
Illtud Sant) eu bod am adolygu eu sefyllfa wrth i’r cynllun peilot fynd 
rhagddo. 

25. Cytunodd y Cabinet felly ar weithredu trefniadau derbyn i ysgolion 
uwchradd wedi’u cydlynu ar gyfer grwp oed Blwyddyn 7. 

26. Er ei bod yn anffodus nad yw tair ysgol uwchradd yng Nghaerdydd wedi 
cymryd rhan eto yn y peilot, yr adborth o’r ysgolion hynny sydd wedi 
cymryd rhan yw ei fod wedi bod o gymorth mawr, ac wedi eu helpu i 
gynllunio lleoedd a rhoi sicrwydd i rieni.  Mae’r Cyngor yn awyddus i 
annog pob ysgol uwchradd i gymryd rhan yn y cynllun ac elwa ohono, a 
bydd yn ei ymestyn i ysgolion cynradd maes o law. 

27. Nid yw cyhoeddi data ar ddewis ysgol yn fater i’r ymgynghoriad ar 
drefniadau derbyn. 

28. Yn unol â gofynion y Cod Derbyn, mae’r Cyngor yn caniatáu i rieni 
ddatgan sawl dewis ar gyfer ysgolion (hyd at bum dewis o ran ysgol 
uwchradd a thri o ran ysgol gynradd). Mae rhai rhieni yn dewis datgan 
un, dau neu dri dewis, ond dim ond mewn un ysgol y byddent yn derbyn 
cynnig o le.  

29. Mae’r Cyngor yn gweithredu cynllun dewis cydradd, lle bydd pob dewis 
yn cael ei ystyried yn gydradd fel rhan o’r cais cyfan, a bydd yn ceisio 
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ymhob achos i gynnig y dewis uchaf. Dim ond os na fyddai’n bosib 
cynnig lle yn unrhyw un o’r dewisiadau ar y cais, fyddai cais yn cael ei 
wrthod. Nid yw'n arferol i gais cyfan gael ei wrthod. 

30. Mae’r Cyngor yn cyhoeddi data dewis er mwyn sicrhau tryloywder a gall 
y nifer cyfan o ymgeiswyr gael ei gynnwys yn y data sydd wedi’i 
gyhoeddi. 

31. Ni all y Cyngor gadw lleoedd i blant teuluoedd yn y lluoedd arfog na’r 
rheiny sydd wedi symud oherwydd gwaith eu rhieni.  Fel y nodir ym 
mharagraff 3.4 Cod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru: ”mewn 
blwyddyn derbyn arferol, ni ddylid gwrthod lle i blentyn mewn ysgol ar y 
sail y byddai’n niweidiol o ran addysg effeithlon neu ddefnyddio 
adnoddau’n effeithlon, ac eithrio pan fo nifer y ceisiadau am leoedd yn 
fwy na’r nifer derbyn.”  Yn achos ceisiadau i flynyddoedd ar wahân i'r 
flwyddyn arferol i fynd i’r ysgol (h.y. Derbyn a B7) fel y nodir ym 
mharagraff 3.8 y cod: “dylai awdurdodau derbyn dderbyn hyd at nifer 
derbyn yr ysgol...Gan fod y nifer derbyn yn adlewyrchu gallu'r ysgol i 
ddarparu ar gyfer disgyblion, ni ddylid mynd dros ben y rhif hwn i unrhyw 
raddau arwyddocaol mewn perthynas ag unrhyw grŵp blwyddyn.  Os 
bydd y nifer derbyn yn codi’n uwch yn gyson gallai hynny arwain at 
orlenwi."  

32. Mae’r Cyngor yn cydnabod sefyllfa plant teuluoedd yn y lluoedd arfog, ac 
er mwyn cydnabod hyn mae wedi cynnwys trefniadau ar eu cyfer o fewn 
y Polisi Derbyn i Ysgolion.  Fel yr amlinellir ym mharagraff 8.1: “Pan gaiff 
dogfennau eu cyflwyno’n ymwneud â phlentyn i rywun yn Lluoedd Arfog 
y DU, neu Weision eraill y Goron, ystyrir eu bod yn byw mewn cyfeiriad 
newydd os oes llythyr swyddogol gan y Weinyddiaeth Amddiffyn neu’r 
Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad yn gynwysedig, yn dangos cyfeiriad y 
cartref neu uned newydd, a'r dyddiad pendant y symudir iddo. 

33. Pan fo ceisiadau y tu allan i’r rownd derbyn arferol ar gyfer plant aelodau 
o luoedd arfog y DU neu Weision eraill y Goron, yn aflwyddiannus, gall 
rhieni apelio yn erbyn y penderfyniad, a byddai unrhyw wrandawiad apêl 
yn cael ei glywed yn yr un modd ag apêl gyffredin. 

34. Fel y nodir ym mharagraffau 15- 18, mae’r Cyngor yn gweithio’n agos â 
rhieni/gwarcheidwaid i sicrhau cynnig o le mewn ysgol. 

Ymatebion eraill

35. Derbyniwyd ymateb gan riant i blant cynradd yn byw yn nalgylch Ysgol 
Uwchradd Caerdydd.  Amlinellir y pwyntiau a godwyd, isod. 

Defnydd parhaus o agosrwydd i dorri dadl

36. Roedd yr ymatebwr yn anghytuno gyda’r defnydd parhaus o agosrwydd 
fel modd o dorri dadl, gan ddatgan y farn ei fod yn "gwadu mynediad i 
ysgol lle mae mwy o geisiadau na lleoedd, i bawb ac eithrio'r plant mwyaf 
cefnog, y mae eu rhieni'n gallu fforddio prynu neu rentu'n agos at yr 
ysgolion uwchradd hynny.  Byddai disodli'r prawf agosrwydd, gyda 
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phrawf hirhoedledd preswylio, neu drefn ysgol fwydo, yn gwneud i ffwrdd 
â’r annhegwch hwn ac yn sicrhau bod ysgolion uwchradd sydd â mwy o 
geisiadau na lleoedd yn parhau’n gynhwysol, ac yn cynnig mynediad 
cyfartal i blant o gefndiroedd ac amgylchiadau economaidd amrywiol, o 
ardal ddaearyddol ehangach.  Byddai prawf hirhoedledd preswylio yn 
eglur a dealladwy i bawb.” 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd

37. Fel y nodir yn yr adroddiad i’r Cabinet ar 16 Mawrth 2017, Trefniadau 
Derbyn i Ysgolion 2018/19 a Threfniadau Derbyn i Ysgolion Uwchradd a 
Gydlynwyd 2018 – 2020, ni fyddai cyflwyno maen prawf yn seiliedig ar 
'hyd yr amser preswylio mewn dalgylch' yn cael ei gydnabod fel arfer 
gorau. 

38. Cyfeirir at hyn ym mhwynt 2.65 Cod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth 
Cymru, sy’n cyfeirio at ysgolion cynradd sy’n bwydo ysgolion uwchradd, 
ac sy’n datgan - os yw Awdurdodau Derbyn yn defnyddio'r maen prawf 
hwn, mae angen bod yn ofalus, gan fod trefniadau o'r fath yn gallu rhoi 
plant sy'n symud i'r ardal yn hwyr dan anfantais annheg, a dylid ystyried 
yr effaith a gaiff trefniadau o'r fath ar allu ysgol i wasanaethu'r ardal leol 
gyfagos.  Byddai'n rhaid bod yr un mor ofalus wrth ystyried maen prawf 
'amser preswylio mewn dalgylch' a byddai'r un anfantais yn codi. 

39. Dan Adran 19 Deddf Cydraddoldeb 2010, gwaherddir gwahaniaethu 
anuniongyrchol, a hefyd o dan Adran 85, gwaherddir gwahaniaethu wrth 
Dderbyn i Ysgolion.  Mae'r Cyngor hefyd yn rhwym wrth Ddyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Gyhoeddus ymhob un o'i benderfyniadau.  Mae 
maen prawf 'amser preswylio mewn dalgylch' yn enghraifft o 
wahaniaethu anuniongyrchol posib gan y byddai'r rhai hynny fyddai dan 
anfantais yn sgil y maen prawf hwn yn debygol o ddod o grwpiau 
cymdeithasol sy'n agored i niwed gyda nodweddion a ddiogelir; er 
enghraifft, plant Sipsiwn a Theithwyr, Ceiswyr Lloches/Ffoaduriaid a rhai 
disgyblion eraill o dramor. 

40. Yn dilyn ymgynghoriad ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion 2018/2019 a 
amlinellodd yr angen i asesu addasrwydd trefn y Cyngor o ddyrannu 
lleoedd ysgol ar adeg pan mae nifer y lleoedd gwag mewn ysgolion 
uwchradd yn lleihau, a bod gor-alw am leoedd mewn nifer cynyddol o 
ysgolion, cafodd swyddogion eu hawdurdodi gan y Cabinet i roi 
ystyriaeth bellach i drefniadau derbyn i ysgolion y Cyngor, gan gynnwys 
ymchwilio ymhellach i ddewisiadau amgen ac ystyried effaith pob un, 
mewn pryd ar gyfer yr ymgynghoriad ar Bolisi Derbyn i Ysgolion y Cyngor 
ar gyfer 2019/20. 

41. Aeth y Cyngor ymlaen i benodi’r Athro Chris Taylor, o’r Adran 
Gwyddorau Cymdeithasol yn Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg 
Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), Prifysgol Caerdydd i 
gynnal ymchwil oedd yn canolbwyntio’n bennaf ar dderbyniadau i 
ysgolion uwchradd, er y rhoddwyd ystyriaeth i unrhyw broblemau 
arwyddocaol mewn ysgolion cynradd.  
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42. Ystyriodd y Cabinet adroddiad ymchwil WISERD yn ei gyfarfod ar 16 
Tachwedd 2017, a chynnal yr ymgynghoriad ar drefniadau 2019/20 yn 
gynharach. Ymatebwyd i ganfyddiadau’r ymchwil drwy symleiddio’r meini 
prawf oedd yn bodoli eisoes, a gwahoddwyd sylwadau ar ddewisiadau 
amgen o ran derbyn i addysg uwchradd. 

43. O ran y trefniadau'n ymwneud â throsglwyddo disgyblion i addysg 
uwchradd, gofynnwyd am ymateb i ddau ddewis: Opsiwn A oedd yn 
symleiddio'r trefniadau sydd wedi bodoli yng Nghaerdydd ers sawl 
blwyddyn, ond heb rai meini prawf, neu Opsiwn B sy’n newid y 
trefniadau’n fwy sylweddol drwy gyflwyno meini prawf wedi’u seilio ar 
ysgolion bwydo.    

44. Wrth ddadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad ystyriwyd a fyddai digon 
o fantais i Gaerdydd gyfan o weithredu’r fath newid. 

45. Roedd yn eglur o werthuso’r ymatebion i’r ymgynghoriad y byddai 
gweithredu’r newidiadau i’r meini prawf gordanysgrifio fel yr amlinellwyd 
yn Opsiwn B yn effeithio'n negyddol ar ddisgyblion mewn nifer o 
ardaloedd yn y ddinas ac ymhob sector. Doedd yr achos ddim yn ddigon 
cryf y byddai gwneud y fath newid yn cyflawni’r nod o gyflwyno trefniadau 
derbyn mwy addas i ddisgyblion Caerdydd. 

46. Roedd hefyd dystiolaeth annigonol y byddai newid o’r trefniadau 
presennol (Opsiwn A) i weithredu trefniadau ar sail ysgolion bwydo 
(Opsiwn B) o fudd ledled y ddinas gyfan. Dyma’r achos o hyd. 

Defnydd data CYBLD

47.  “Roedd defnyddio data CYBLD yn yr asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb 
a ddarparwyd yn flaenorol yn gamarweiniol. Er ei fod yn nodi’r ganran o 
bob grŵp ethnig a oedd yn parhau mewn un ysgol drwy gydol eu 
haddysg gynradd, nid oedd yn nodi’r ganran o bob grŵp ethnig oedd yn 
gallu fforddio symud yn ystod eu haddysg gynradd i fod yn agos at ysgol 
uwchradd lle'r oedd gor-alw. 

48. Ym mis Ionawr bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru yn casglu 
gwybodaeth gan ysgolion (Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel 
Disgyblion (CYBLD). Mae hyn yn cynnwys nifer y disgyblion ymhob 
ysgol, eu grwpiau oedran, cyfeiriadau cartref, ethnigrwydd, data ar y 
Gymraeg, Anghenion Addysgol Arbennig, mamiaith a disgyblion sy’n cael 
Prydau Ysgol Am Ddim.  Mae’r defnydd o wybodaeth CYBLD yn briodol 
gan ei fod yn gofnod cywir o nifer a natur disgyblion yr ysgol – yn unigol 
ac yn gyffredinol.   

Trefniadau Pontio

49.  “Dylai plant fod yn gallu disgwyl symud o’u hysgol gynradd i’w hysgol 
uwchradd ar y cyd â’u grwpiau o ffrindiau, sy'n lleihau'r pwysau a ddaw o 
bontio pwysig.  Mae straen yn effeithio ar bawb yn y dosbarth (yn 
ddisgyblion ac athrawon), ynghyd â chymuned gyfan o deuluoedd 
gartref.  Mae paragraff 2.36 o’r Cod Derbyn i Ysgolion statudol yn 
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esbonio’n eglur bod “defnyddio ysgolion bwydo cynradd fel maen prawf 
gordanysgrifio yn gallu sicrhau gwell parhad i ddisgyblion."  Mae ysgolion 
cynradd ac uwchradd yn elwa o weithio'n agos mewn partneriaeth yn y 
systemau hyn".

50. Gweler paragraff 37 – 46.

51. Fel yr amlinellir yn yr adroddiad i'r Cabinet ar 15 Mawrth 2018 – 
Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2019/20, mae ystod eang ac amrywiol o 
ymchwil sy’n dangos bod nifer o ffactorau sydd yr un mor bwysig – neu’n 
fwy felly – o ran cefnogi pontio effeithiol o addysg gynradd i uwchradd. 

52. Mae ymchwil (Weller, S. 2006) yn dangos bod cael cydnabod o blith 
cyfoedion yn gwneud i blant deimlo’n gartrefol wrth ddechrau yn yr ysgol 
uwchradd, gan fod yn gymorth iddynt setlo wrth bontio, hyd yn oed os 
nad yw’r cydnabod hynny’n datblygu’n ffrindiau parhaol.  Nid oes disgwyl 
y byddai angen i blant drosglwyddo i ysgol uwchradd arall ar eu pen eu 
hunain, ac felly byddent yn elwa o bontio gyda chyfoedion.  
Anogir/disgwylir i ysgolion cynradd sicrhau bod trefniadau pontio 
esmwyth i’r ysgol uwchradd y bydd eu disgyblion yn symud iddi.

Ymgynghori ag Aelodau Lleol (lle bo hynny’n briodol) 

53. Ymgynghorwyd â phob Aelod ynglŷn â Threfniadau Derbyn drafft 
2020/2021.   

Ystyriaeth Craffu

54. Mae’r Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yn ystyried y mater hwn ar 12 
Mawrth 2019. Mae’r llythyr wrth Gadeirydd y Pwyllgor wedi’i atodi yn 
Atodiad 4.

Rheswm dros Argymhellion

55. Rhaid i’r Cyngor adolygu ei drefniadau derbyn i ysgolion bob blwyddyn a 
chytuno arnynt ar ôl ymgynghori’n briodol. 

Goblygiadau Ariannol 

56. Nid oes goblygiadau ariannol yn codi’n uniongyrchol o’r adroddiad hwn. 
Priodolir yr arian sy’n cael ei roi i ysgolion unigol, ac eithrio grantiau 
allanol, i nifer y disgyblion ar y cyfan. Felly, os yw’r cynnig yn arwain at 
newid yn nifer y disgyblion sy’n cael eu derbyn i ysgol unigol, mae’n 
bosib y bydd cyllideb yr ysgol yn cynyddu neu’n gostwng. Yn 
ychwanegol, os yw’r cynnig yn arwain at newid yn y galw am drafnidiaeth 
ysgol, bydd angen ei nodi a'i ystyried fel rhan o broses cynllunio 
cyllidebol y Cyngor, a’i adlewyrchu yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig.

Goblygiadau Cyfreithiol (gan gynnwys Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb lle bo hynny’n briodol)
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57. Mae dyletswydd statudol gan y Cyngor o dan Ddeddf Addysg 1996 i 
hybu safonau uchel o addysg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn 
ardal ei awdurdod lleol. Mae Adran 89 Deddf Safonau a Fframwaith 
Ysgolion 1998, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Addysg 2002 yn dweud y 
dylai Awdurdodau Derbyn ymgynghori cyn penderfynu ar y trefniadau 
derbyn fydd mewn grym. Mae’r adroddiad yn dangos bod ymgynghoriad 
wedi digwydd. 

58. Mae Rheoliadau Addysg (Penderfynu ar Drefniadau Derbyn) (Cymru) 
2006 yn amlinellu’r weithdrefn y dylai Awdurdodau Derbyn ei dilyn wrth 
benderfynu ar drefniadau derbyn, gan gynnwys yr ymgynghoriad a’r 
broses hysbysu, ynghyd â’r amserlenni. Yn benodol, dylai’r Awdurdod 
Derbyn benderfynu ar drefniadau yn y flwyddyn ysgol sy’n dechrau ddwy 
flynedd cyn y flwyddyn ysgol y maent ar eu cyfer, cymryd pob cam 
angenrheidiol i sicrhau eu bod wedi cwblhau'r ymgynghoriad sy'n ofynnol 
gan adran 89(2) cyn 1 Mawrth, a phenderfynu ar y trefniadau derbyn 
erbyn 15 Ebrill. Rhaid cyhoeddi’r trefniadau o fewn 14 diwrnod i’w 
cwblhau, a dylid rhoi gwybod i'r cyrff priodol. Dengys yr adroddiad bod yr 
ymgynghoriad wedi digwydd cyn 1 Mawrth. 

59. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r Cod Derbyn i Ysgolion, sy’n 
amlinellu’r broses y dylai Awdurdodau Lleol ei dilyn wrth benderfynu ar 
drefniadau derbyn. Mae’n ofynnol dan y Cod Derbyn i Ysgolion nad yw 
meini prawf a waherddir (fel yr amlinellir ar dudalen 12 y Cod) yn cael eu 
cynnwys yn y trefniadau derbyn, ac mae’n rhoi canllawiau ar wahanol 
fathau o feini prawf gordanysgrifio.  Mae’r adroddiad yn adlewyrchu’r 
gofynion hyn.

60. Rhaid i’r Cyngor hefyd fodloni ei ddyletswyddau a’i oblygiadau sector 
gyhoeddus o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (gan gynnwys y 
dyletswyddau penodol i’r sector gyhoeddus yng Nghymru). Yn unol â’r 
dyletswyddau cyfreithiol hyn, rhaid i’r Cyngor wrth wneud penderfyniadau 
ystyried yr angen i (1) ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon (2) hyrwyddo 
cyfle cyfartal a (3) meithrin perthnasau da ar sail nodweddion a ddiogelir. 
Ni ddylai’r Cyngor wahaniaethu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn 
erbyn unrhyw ddisgybl yn ei drefniadau derbyn. Mae hyn yn golygu na 
ddylid trin disgybl neu grŵp o ddisgyblion yn llai ffafriol ar sail nodwedd a 
ddiogelir. Dyma nodweddion a ddiogelir:
 Oedran 
 Ailbennu rhywedd 
 Rhyw 
 Hil – gan gynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu 

genedligrwydd 
 Anabledd 
 Beichiogrwydd a mamolaeth 
 Priodas a phartneriaeth sifil
 Cyfeiriadedd rhywiol
 Crefydd neu gred – gan gynnwys bod yn ddi-gred

61. Mae’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn benodol yn ystyried sut 
mae'r cynigion yn effeithio ar ddisgyblion â nodweddion a ddiogelir. 
Diben yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yw sicrhau bod y Cyngor 
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wedi deall effeithiau posib y cynnig o ran cydraddoldeb, fel y gall sicrhau 
ei fod yn gwneud penderfyniadau cymesur a rhesymol, gan ystyried ei 
ddyletswydd o ran cydraddoldeb yn y sector gyhoeddus. Rhaid i’r Cyngor 
ystyried y goblygiadau hyn pan wneir y penderfyniad ar y trefniadau 
derbyn. 

62. Yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Safonau’r Gymraeg, rhaid i’r 
Cyngor ystyried effaith unrhyw benderfyniad a wna ar y Gymraeg, ac yn 
unol â’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg, rhaid i’r Cyngor 
ystyried sut y gall hybu addysg cyfrwng Cymraeg.  Mae’r adroddiad 
yma’n adlewyrchu’r gofynion hyn.

63. Rhaid i’r Cyngor hefyd ystyried ei oblygiadau cyfreithiol o dan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, i feddwl fwy am y tymor 
hir, gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a’i gilydd, ceisio atal 
problemau a chydweithio’n well. 

64. Mae goblygiadau cyfreithiol hefyd o dan Ddeddf Addysg 1996 sy’n ei 
gwneud yn ofynnol i ddisgyblion â datganiadau o anghenion addysgol 
arbennig gael eu derbyn i’r ysgol a enwir yn y datganiad hwnnw, a 
Rheoliadau Addysg (Derbyn Plant sy'n Derbyn Gofal) (Cymru) 2009 sy’n 
ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor dderbyn plant mewn gofal (yn unol â’r 
diffiniad yn adran 74 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 
2014. Mae’r adroddiad a’r trefniadau derbyn a gynigir yn adlewyrchu’r 
goblygiadau hyn. 

Goblygiadau AD

65. Nid oes goblygiadau AD yn codi o’r adroddiad hwn na’i argymhellion. 

Goblygiadau Trafnidiaeth

66. Mae gwasanaeth Gweithrediadau’r Ddinas wedi ymrwymo i hwyluso 
trafnidiaeth gynaliadwy yng Nghaerdydd.  Un o’r meysydd mwyaf pwysig 
yn y cyswllt hwn yw sut mae rhieni a phlant yn teithio nôl a blaen i’r ysgol.  
Mae annog rhieni a phlant i fabwysiadu dulliau cynaliadwy o deithio yn 
arwain at y manteision canlynol (mae’r ddau gyntaf yn ymwneud yn 
uniongyrchol â’r pwysau ar y rhwydwaith priffyrdd). 

67. Effaith ar y rhwydwaith – mae teithio yn ôl ac ymlaen i'r ysgol mewn dull 
anghynaladwy (e.e. cerbydau preifat yn defnyddio petrol neu ddisel) yn 
cael effaith fawr ar yr amgylchedd lleol ac ar y rhwydwaith priffyrdd, ac 
mae’n ychwanegu pwysau sylweddol ar y ffyrdd dosbarthu.  Mae hyn yn 
arwain at oedi pellach o ran y traffig cyffredinol, ac yn fwy pwysig, o ran 
ffyrdd mwy cynaliadwy o deithio.  Mae’n bwysig felly bod rhieni a phlant 
yn defnyddio ffurfiau cynaliadwy o deithio er mwyn lleihau’r effaith 
negyddol ar y rhwydwaith. 

68. Arferion – Bydd annog plant i ddeall manteision, ac i fagu defnydd o, 
ffurfiau cynaliadwy o deithio yn gynnar yn eu bywydau yn cynyddu’r 
tebygolrwydd ohonynt yn parhau i deithio’n gynaliadwy yn y dyfodol.  
Mae’n bwysig felly bod plant yn cael eu haddysgu am fanteision 
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trafnidiaeth gynaliadwy, a’u hannog a’u cefnogi i deithio i’r ysgol ac yn ôl 
drwy gerdded, feicio neu ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

69. Iechyd – mae pob ffurf ar deithio cynaliadwy yn tueddu i olygu mwy o 
weithgaredd corfforol yn ystod y daith i’r ysgol ac yn ôl.  Mae hyn yn 
arbennig o berthnasol i gerdded a beicio, ond mae hefyd yn berthnasol 
wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus (e.e. cerdded i’r safle bws ac yn 
ôl).  Mae annog plant i ddefnyddio ffyrdd cynaliadwy o drafnidiaeth felly’n 
cael effaith gadarnhaol uniongyrchol ar eu hiechyd, yn ogystal â’r 
manteision anuniongyrchol. 

70. Nid yw'n wybyddus beth fydd effaith y cynnig hwn ar drafnidiaeth.  Yn 
gyson gyda pholisïau trafnidiaeth y Cyngor argymhellir yn gryf i roi 
ystyriaeth er mwyn sicrhau bod plant yn gallu teithio i'r ysgol ac yn ôl 
mewn modd  cynaliadwy.  Un o’r ffactorau mwyaf sy’n hwyluso hyn, yw 
agosrwydd y plant at yr ysgol.  Dylai'r ysgol fod o fewn pellter cerdded 
neu feicio i gymaint o blant â phosibl.  Os nad oes modd cerdded neu 
feicio, dylai gwasanaeth bws dibynadwy o safon uchel fod ar gael. 

71. Mae’r tîm trafnidiaeth nawr yn gweithio’n agos gydag ysgolion i'w helpu i 
weithredu mesurau sy'n cefnogi plant i gerdded neu feicio i'r ysgol. Bydd 
y gwaith hwn yn cyfrannu at yr ymrwymiad yng Nghynllun Corfforaethol y 
Cyngor, y dylai fod gan bob ysgol yng Nghaerdydd Gynllun Teithio Llesol 
yn ei le. 

Effaith ar y Gymraeg 

72. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu Caerdydd Ddwyieithog.  Bydd 
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg y Cyngor 2017-2020 yn helpu 
Caerdydd i gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru o weld 1 filiwn o 
siaradwyr Cymraeg ledled y wlad erbyn 2050.

73. Mae’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn rhan greiddiol o 
Strategaeth Ddwyieithog 5 mlynedd y Cyngor.  Mae’r Cyngor yn 
cydnabod bod cael sector cyfrwng Cymraeg cynhwysol a chryf yn 
hanfodol os yw Caerdydd i dyfu'n ddinas wirioneddol ddwyieithog, a lle 
mae Cymraeg yn iaith hyfyw a byw. 

74. Nod y Strategaeth Ddwyieithog yw cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 
yng Nghaerdydd a hybu defnydd o’r iaith ledled y ddinas.  Mae’r Cyngor 
yn cydnabod bod y system addysg yn elfen allweddol wrth sicrhau bod 
plant yn gallu datblygu eu sgiliau Cymraeg, ac wrth greu siaradwyr 
newydd. 

75. Bydd swyddogion yn parhau i fonitro cyfraddau geni, y boblogaeth sy’n 
debygol o ddeillio o dai newydd a’r patrymau o ran faint o blant sy'n 
mynd i ba ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg, er mwyn dod 
â chynlluniau priodol gerbron i fodloni unrhyw gynnydd mewn galw. 

76. Mae dysgu Cymraeg o fewn lleoliad cyfrwng Saesneg yn ofynnol o dan y 
Cwricwlwm Cenedlaethol.  Ni fydd hyn yn newid. 
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Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

77. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud 
yn ofynnol i gyrff cyhoeddus sicrhau bod eu penderfyniadau yn ystyried 
yr effaith bosib ar bobl sy’n byw yng Nghymru yn y dyfodol.  Mae’r 
Cyngor wedi gwneud hynny o ran ei drefniadau derbyn i ysgolion 
arfaethedig.  Mae’r holl Awdurdodau Derbyn yng Nghymru yn rhwym yn 
gyfreithiol wrth Adran 84 y Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion (1998) 
(Cod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru) ac mae’r Cyngor hefyd wedi 
cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth honno.    Rhoir ystyriaeth hefyd i 
gyfrifoldeb y Cyngor i ddarparu a hybu safonau uchel o addysg o dan 
Ddeddf Addysg 1996. 

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

78. Mae Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb wedi'i gynnal ar y cynnig hwn.  
Daeth yr asesiad i’r casgliad na fyddai’r cynnig hwn yn effeithio’n 
niweidiol ar grŵp arbennig o gymdeithas (gellir gweld manylion yr 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn Atodiad 3). 

ARGYMHELLION 

Argymhellir bod y Cabinet yn penderfynu ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion 
2019/2020 drafft y Cyngor fel y'u hamlinellir yn y Polisi Derbyn 2019/2020. 

NICK BATCHELAR
ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR 
ADDYSG 

Uwch Swyddog Cyfrifol

15 Mawrth 2019

Atodir y canlynol: 

Atodiad 1 – Polisi Derbyn i Ysgolion Drafft 2020/21
Atodiad 2 – Ymatebion ffurfiol
Atodiad 3 - Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 


