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CYNGOR CAERDYDD 
CARDIFF COUNCIL 
 
CYFARFOD CABINET:  19 MAWRTH 2020 

 

 
TREFNIADAU DERBYN I YSGOLION 2021-22 
GAN GYNNWYS NEWIDIADAU ARFAETHEDIG I 
DDALGYLCHOEDD CYNRADD AC UWCHRADD CYFRWNG 
CYMRAEG   

 

 
ADDYSG, CYFLOGAETH A SGILIAU (Y CYNGHORYDD SARAH 
MERRY) 

EITEM AGENDA:4 
 

  
Rheswm dros 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. Mae'r adroddiad hwn yn hysbysu'r Cabinet am yr ymatebion a ddaeth i 
law yn dilyn ymgynghoriadau ar:  
 

 Drefniadau Derbyn i Ysgolion y Cyngor 2021-22; 
 

 Y newidiadau arfaethedig i ddalgylchoedd cynradd ac uwchradd 
cyfrwng Cymraeg 2021-22. 

 
Cefndir 
 
3. Er mwyn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth uchod, rhaid penderfynu ar y 

Trefniadau Derbyn i Ysgolion i’w gweithredu ym mlwyddyn academaidd 
2021/22 (h.y. o fis Medi 2021) ar 15 Ebrill 2020 neu cyn hynny. 

 
4. Mae Rheoliadau Addysg (Penderfynu ar Drefniadau Derbyn) (Cymru) 

2006 a’r Cod Derbyn i Ysgolion yn amlinellu’r drefn y dylai awdurdodau 
derbyn ei dilyn wrth benderfynuar eu trefniadau derbyn, gan gynnwys 
ynnal ymgynghoriad priodol a phenderfynu ar y trefniadau erbyn 15 Ebrill  
yn y flwyddyn ysgol, gan ddechrau dwy flynedd cyn y flwyddyn ysgol y 
mae'r trefniadau ar ei chyfer. Mae dalgylchoedd ysgol yn ffurfio rhan o 
drefniadau derbyn y Cyngor ar gyfer ei ysgolion cymunedol. 

 
5. Cyhoeddwyd Polisi Derbyn i Ysgolion 2021/22 drafft y Cyngor (gweler 

Atodiad 1) i ymgynghori arno ar 16 Ionawr 2020 ar gyfer pawb y mae 
disgwyl i’r Cyngor ymgynghori â hwy fel yr amlinellir yng Nghod Derbyn i 
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Ysgolion Llywodraeth Cymru (Penaethiaid, Cyrff Llywodraethu, 
Cyfarwyddwyr Esgobaethol, Awdurdodau Addysg Lleol cyfagos). 
Hyrwyddwyd manylion ymgynghoriad y Polisi Derbyn i Ysgolion drwy'r 
cyfryngau cymdeithasol a thrwy ysgolion, a chyhoeddwyd y polisi drafft ar 
wefan y Cyngor.   

 
6. Cyhoeddodd y Cyngor ddogfen ymgynghori hefyd, yn nodi'r newidiadau 

arfaethedig i ddalgylchoedd ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng 
Cymraeg. Cyhoeddwyd y ddogfen ymgynghori ar wefan y Cyngor ar 16 
Ionawr 2020. Yn unol â gofynion y Cod Derbyn, ymgynghorodd y Cyngor 
â'r ymgynghoreion uchod, yn ogystal â rhieni plant y gallai'r newidiadau 
arfaethedig effeithio arnynt. Anfonwyd llythyrau at rieni disgyblion sy'n 
mynychu'r ysgolion perthnasol ac at blant 0-3 oed o fewn dalgylchoedd 
yr ysgolion cynradd perthnasol, yn cyfeirio rhieni at y ddogfen 
ymgynghori ar wefan y Cyngor. Mae copi o'r ddogfen ymgynghori, sy'n 
amlinellu cefndir, rhesymeg a goblygiadau'r cynigion, ynghlwm fel 
Atodiad 2. 
 

7. Gwahoddwyd ymatebion i bob ymgynghoriad erbyn 26 Chwefror 2020.  
 

8. Er mwyn sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed a'u 
cymryd i ystyriaeth, hwylusodd swyddogion sesiynau ymgysylltu mewn 
ysgolion cynradd ac uwchradd yr effeithir arnynt yn uniongyrchol gan 
newidiadau arfaethedig i ddalgylchoedd. 
 
 

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 
 

9. Mae’r newidiadau arfaethedig i drefniadau 2021/22 o gymharu â’r 
threfniadau ar gyfer 2020/21 yn cynnwys: 

 Newidiadau ar gyfer derbyn plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, 
sydd â Chynllun Datblygu Unigol, sy'n cyfateb i newidiadau yn y Cod 
ADY drafft. 

 Gweithredu trefniadau cydgysylltiedig gyda Chorff Llywodraethu 
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg ar gyfer derbyn i'r 
ysgol honno 

 Eglurhad ynghylch pryd y byddai'r Cyngor yn ystyried bod 
amgylchiadau ymgeisydd wedi newid, ac y byddai cais wedyn yn 
cael ei ystyried fel cais newydd. 

 Eglurhad o amserlenni ar gyfer tynnu'r cynnig o le ysgol yn ôl. 

10. Mae'r Cyngor hefyd yn cynnig y dylid parhau â'r trefniadau derbyn 
cydgysylltiedig ar gyfer ysgolion uwchradd, sy'n berthnasol i bob ysgol 
uwchradd gymunedol; Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi; Ysgol 
Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant ac Ysgol Uwchradd 
(Sefydledig) yr Eglwys Newydd. 
 

Dalgylchoedd cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg 
 
11. Sefydlodd y Cyngor Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern yn 2012 ac 

ymgynghorodd ar y pryd ar sefydlu dalgylch i'r ysgol a chydbwyso 
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dalgylchoedd y ddwy ysgol uwchradd Gymraeg arall, Ysgol Gyfun 
Gymraeg Glantaf ac Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr.  
 

12. I adlewyrchu'r broses o drosglwyddo ac ehangu Ysgol Gymraeg 
Treganna, ymgynghorodd y Cyngor hefyd ar newidiadau i ddalgylchoedd 
cynradd Ysgol Gymraeg Pwll Coch ac Ysgol Gymraeg Treganna ar yr 
adeg hon. 
 

13. Gweithredwyd newidiadau pellach i ddalgylchoedd ysgolion cynradd ac 
uwchradd yn y blynyddoedd dilynol er mwyn cydbwyso'r cyflenwad o 
leoedd mewn sector sy'n tyfu a'r galw amdanynt. 
 

14. Sefydlodd y Cyngor Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad yn 2016 i 
wasanaethu cymunedau Butetown a De Grangetown. Cafodd yr ysgol ei 
lleoli dros dro ar safle Ysgol Gynradd Parc Ninian yn Grangetown, o fewn 
dalgylch Ysgol Gymraeg Pwll Coch.  
 

15. Yn y flwyddyn ysgol 2018/19, trosglwyddodd yr ysgol i'w safle presennol 
yn Butetown sydd o fewn dalgylch Ysgol Mynydd Bychan. Felly mae'n 
briodol ymgynghori ar hyn o bryd ar gynigion i sefydlu dalgylch ar gyfer yr 
ysgol, ac i adolygu dalgylchoedd ysgolion cynradd eraill. 
 

16. Newidiodd nifer y plant sy’n mynd i mewn i addysg gynradd cyfrwng 
Cymraeg yn fawr rhwng 2009/10 a 2016/17. Yn yr un modd â’r 
boblogaeth gyffredinol, roedd nifer y plant oedd yn mynd i mewn i addysg 
Gymraeg yn cynyddu. Gwelwyd y nifer uchaf o blant yn mynd i mewn i 
ddosbarthiadau derbyn cyfrwng Cymraeg yn y ddinas yn 2016/17, sef 
744 o ddisgyblion.  Mae Tabl 1 (trosodd) yn nodi'r data Nifer ar y Gofrestr 
(NG) diweddar ar gyfer ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yng 
Nghaerdydd, a niferoedd a ragwelir yn seiliedig ar alw diweddar. 
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Tabl 1: Niferoedd diweddar a rhagamcanol y plant sydd wedi’u cofrestru 
mewn Blynyddoedd Derbyn Cyfrwng Cymraeg yn ysgolion Caerdydd 

Blwyddyn Ysgol Cyfanswm y 
disgyblion 

(ysgolion cyfrwng 
Saesneg, cyfrwng 
Cymraeg a Ffydd) 

Disgyblion mewn 
ysgolion a 

dosbarthiadau 
cyfrwng Cymraeg 

% mewn 
ysgolion a 

dosbarthiadau 
cyfrwng 

Cymraeg 

Ionawr 2010 3683  572 15.5% 

Ionawr 2011 3859 594  15.4% 

Ionawr 2012 4019 651  16.2% 

Ionawr 2013 4221 686 16.3% 

Ionawr 2014 4256 678  15.9% 

Ionawr 2015 4270 708 16.6% 

Ionawr 2016 4345 690 15.9% 

Ionawr 2017 4340 744 17.1% 

Ionawr 2018 4098  709 17.1% 

Ionawr 2019 4125 702 16.9% 

Hydref 2019 4116 684  16.6% 

2020/21 
(rhagamcanol) 

4107 715 17.4% 

2021/22 
(rhagamcanol) 

3721 648  17.4% 

2022/23 
(rhagamcanol) 

3682  641  17.4% 

 
17. Yn dilyn gostyngiad yn y gyfradd genedigaethau yn 2012/13, mae nifer y 

plant sy’n cychwyn yn y Dosbarth Derbyn hefyd wedi gostwng mewn 
blynyddoedd diweddar. Ym mis Hydref 2019, roedd 684 o blant wedi 
cofrestru mewn dosbarthiadau Derbyn cyfrwng Cymraeg ledled y ddinas, 
o gymharu â’r 840 lle a oedd ar gael. 
 

18. Mae disgwyl i nifer y plant sy’n cychwyn mewn dosbarth Derbyn o dai 
presennol yn y ddinas ostwng ymhellach yn y cyfnod 2021-2023, yn unol 
â gostyngiad pellach yn y gyfradd genedigaethau.  Fel cyfran o 
gyfanswm y boblogaeth o fewn y cohort sy’n cychwyn addysg gynradd, 
amrywiodd y ganran mewn ysgolion a dosbarthiadau cyfrwng Cymraeg 
rhwng 15.4% a 17.1% yn y cyfnod 2009/10 - 2018/19. 
 

19. Gallai'r 840 o leoedd sydd ar gael i ddechrau mewn Blwyddyn Derbyn 
mewn addysg gynradd cyfrwng Cymraeg ddarparu ar gyfer hyd at 22% 
o'r boblogaeth ragamcanol, ac felly mae'r Cyngor mewn sefyllfa dda i 
gynyddu canran y disgyblion sy'n cymryd lleoedd mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg. Fodd bynnag, byddai rhai dalgylchoedd cynradd yn newid er 
mwyn cefnogi twf pellach yn y sector. 
 

20. Mae'r duedd gyffredinol o ran twf yn nifer y plant sy'n mynd i addysg 
gynradd cyfrwng Cymraeg yn y cyfnod 2009/10 i 2016/17, a'r gostyngiad 
yn y tair blynedd diwethaf, yn rhoi sail gadarn ar gyfer rhagamcanu 
addysg uwchradd yn y cyfnod 2020/21 i 2025/26. 
 

21. Gyda’r nifer ostyngol o leoedd gwag mewn ysgolion uwchradd cyfrwng 
Cymraeg wrth i'r boblogaeth gynyddol o ddisgyblion symud i addysg 
uwchradd, mae'n amlwg yn hanfodol hefyd ystyried y cydbwysedd rhwng 
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y lleoedd sydd ar gael ym mhob ysgol uwchradd, a'r galw rhagamcanol 
am leoedd o fewn pob dalgylch yn y tymor byr i ganolig. 
 

22. Mae’r Cyngor wedi gweithio’n agos gyda’i bartneriaid yn Fforwm Addysg 
Gymraeg Caerdydd i nodi newidiadau i ddalgylchoedd a fyddai’n cynnig 
datrysiad cynaliadwy a strategol i gefnogi twf addysg Gymraeg yng 
Nghaerdydd.   
 

23. Mae’r newidiadau arfaethedig i ddalgylchoedd cynradd yn cynnwys: 
 

 Sefydlu dalgylch i Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad; 
 

 Newidiadau i ddalgylchoedd Ysgol Mynydd Bychan, Ysgol Gymraeg 
Nant Caerau, Ysgol Gymraeg Pwll Coch ac Ysgol Gymraeg 
Treganna. 

 
24. Ymgynghorodd y Cyngor ar ddau opsiwn yn y cyfnod cynradd, lle 

cynigiwyd ffiniau amgen rhwng Ysgol Gymraeg Pwll Coch ac Ysgol 
Gymraeg Treganna. 
 

25. Mae’r newidiadau a gynigir i ddalgylchoedd ysgolion uwchradd yn 
cynnwys: 
 

 Trosglwyddo dalgylch Ysgol Glan Morfa o Ysgol Gyfun Gymraeg 
Glantaf i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern 

 

 Newid i’r ffiniau rhwng dalgylchoedd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 
ac Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, ar y ffin cynradd rhwng Ysgol 
Pwll Coch ac Ysgol Treganna. 

 
26. Ymgynghorodd y Cyngor ar ddau opsiwn yn y cyfnod uwchradd, gyda'r 

bwriad o bennu ffiniau amgen rhwng Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac 
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasdŵr. Roedd y ffiniau arfaethedig hyn yn 
cydffinio â'r ffiniau arfaethedig o fewn y cyfnod cynradd. 
 

27. Mae'r newidiadau a gynigir yn yr ymgynghoriad yn ceisio gwella'r 
cydbwysedd cyffredinol yn nifer y disgyblion a'r lleoedd mewn 
dalgylchoedd cynradd ac uwchradd. 
 

28. Caiff ymgynghoriad ar wahân a newidiadau i ddalgylchoedd ysgolion 
uwchradd cyfrwng Saesneg ei symud ymlaen ar yr adeg gywir, er mwyn 
darparu cydbwysedd addas a chynaliadwy o ran cyflenwi a chymryd 
lleoedd. Byddai’r ymgynghoriad hwn yn digwydd yn dilyn pennu cynigion, 
o fewn rhaglen buddsoddi Band B Ysgolion y 21ain ganrif, sy’n ceisio 
ehangu darpariaeth mewn rhai ardaloedd y ddinas. Yn unol ag 
anghenion y Cod Derbyniadau, ni allai unrhyw newidiadau o’r fath ddod i 
rym yn gynharach na’r flwyddyn academaidd 2022/2023. 
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Ymatebion a dderbyniwyd yn ymwneud â’r cynnig yn ystod y cyfnod 
ymgynghori  

 
29. Derbyniwyd 116 o ymatebion i gyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Roedd 

llawer o'r ymatebion yn codi pryderon neu'n gwneud awgrymiadau o ran 
y polisi derbyn i ysgolion a dalgylchoedd ysgolion cyfrwng Cymraeg. 
 

30. Cafwyd ymatebion ffurfiol gan: 
 

 Y Cynghorwyr Cunnah, Elsmore a Patel (Treganna) 

 Mark Drakeford, Aelod Cynulliad Gorllewin Caerdydd 

 Ysgol Gynradd Moorland - Pennaeth 

 Ysgol Gyfun Gymraeg Hamadryad – Cadeirydd y Corff 
Llywodraethu 

 Ysgol Gymraeg Nant Caerau – Cadeirydd y Corff Llywodraethu 

 Ysgol Gymraeg Pwll Coch – Pennaeth, ar ran y Corff Llywodraethu 

 Ysgol Gymraeg Treganna – Cadeirydd y Corff Llywodraethu 

 Ysgol Gymraeg Treganna – Pennaeth 

 Ysgol Uwchradd Fitzalan – Pennaeth Cynorthwyol  

 Ysgol Glan Morfa - Pennaeth 

 Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern - Pennaeth 

 Clwstwr ysgolion Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern – ymateb ar y 
cyd 

 Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf - Pennaeth  

 Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Pennaeth 

 Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) 
 

31. Mae copïau llawn o’r ymatebion ffurfiol yn Atodiad 3.  
 
 
Cynrychiolaeth Disgyblion 
 
32. Cyfarfu swyddogion â chynrychiolwyr disgyblion yn yr ysgolion cynradd 

cyfrwng Cymraeg y mae'r cynigion yn effeithio'n uniongyrchol arnynt, a 
chyda chynrychiolwyr disgyblion ym mhob un o'r ysgolion uwchradd 
cyfrwng Cymraeg, i ymgysylltu â'r disgyblion ac i gasglu eu barn ar y 
cynnig. 
 

33. Mae nodiadau o gyfarfodydd gyda disgyblion i'w gweld yn Atodiad 4. 
Atodir dadansoddiad cryno o'r safbwyntiau a fynegwyd gan ddisgyblion 
yn Atodiad 5. 
 

34. Cyflwynwyd disgyblion i'r syniad o drefniadau derbyn a dalgylchoedd 
ysgolion, a'r hyn yr oedd y newidiadau arfaethedig yn ei olygu i ysgolion, 
plant a theuluoedd.  
 

35. Roedd gan y disgyblion ddiddordeb yn y wybodaeth a oedd yn cael ei 
rhannu yn yr ymgynghoriad, ac roeddent yn awyddus i ofyn cwestiynau a 
rhannu eu safbwyntiau, eu syniadau a'u hawgrymiadau ynghylch y 
cynigion.  
 



 

Tudalen 7 o 25 

36. Roedd disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad yn cydnabod y 
manteision o gael dalgylch, a mynychu ysgol leol, er eu bod wedi mynegi 
pryder am Ysgol Gymraeg Pwll Coch ac Ysgol Mynydd Bychan yn colli 
rhannau o'u dalgylchoedd. 
 

37. Roedd disgyblion Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn unfryd o blaid Opsiwn A, 
gan eu bod yn teimlo y byddent yn cadw mwy o ddisgyblion yn eu hysgol 
fel hyn. 
 

38. Gwnaeth disgyblion Ysgol Gymraeg Nant Caerau bwyntiau am gapasiti 
gwahanol ysgolion a mynegodd rhai disgyblion bryder am eu dalgylch yn 
lleihau. 
 

39. Mynegodd disgyblion Ysgol Gymraeg Treganna bryder ynghylch y ffaith y 
gallai brodyr a chwiorydd orfod cael eu gwahanu o bosibl a mynychu 
gwahanol ysgolion uwchradd, a'r pwysau ar rieni o ganlyniad. Roeddent 
hefyd yn pryderu am blant sy’n byw ar gyrion dalgylchoedd ysgolion, a 
bod y newidiadau yn achosi problemau i bawb. 
 

40. Mynegodd disgyblion Ysgol Glan Morfa bryder y byddai'n rhaid, o bosibl, 
wahanu brodyr a chwiorydd, ac y byddent yn mynychu ysgolion 
uwchradd gwahanol. Codwyd pryderon hefyd ynghylch teithio i Ysgol 
Gyfun Gymraeg Bro Edern, a chost bosibl hyn. 
 

41. Roedd disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn pryderu'n arbennig 
am grwpiau cyfoedion a allai gael eu gwahanu a mynychu ysgolion 
uwchradd gwahanol. Awgrymwyd y byddai system ysgolion bwydo yn 
fuddiol, ac y dylid rhoi dewis i frodyr a chwiorydd iau fynychu'r un ysgol 
â'u brodyr a chwiorydd hŷn. 
 

42. Nododd disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern y manteision o fod 
yn agosach at yr ysgol ddalgylch. Mynegwyd pryder ynghylch y ffaith y 
gallai brodyr a chwiorydd gael eu gwahanu o bosibl a gorfod mynychu 
ysgolion uwchradd gwahanol, ac awgrymwyd y dylid cynnig mwy o 
sicrwydd o dan yr amgylchiadau hyn. Nodwyd y gallai fod costau teithio 
uwch i rai teuluoedd. 
 

43. Mynegodd disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr bryderon y gallai 
fod angen gwahanu brodyr a chwiorydd a ffrindiau ac y byddent yn 
mynychu ysgolion uwchradd gwahanol; yn enwedig i'r rhai a oedd yn byw 
ar ffiniau dalgylchoedd. Mynegodd disgyblion eu bod yn awyddus i gael 
mwy o sicrwydd ar gyfer plant sydd â brodyr a chwiorydd hŷn yn 
mynychu ysgol nad oeddent bellach yn y dalgylch ar ei chyfer. 
 

 
Gwerthuso ymatebion i'r ymgynghoriad 
 
44. Atodir crynodeb a gwerthusiad o’r ymatebion a dderbyniwyd o’r holl 

randdeiliaid  fel Atodiad 6. 
 

45. O'r 116 o ymatebion a gafwyd i'r ymgynghoriad, nododd 86 o ymatebwyr 
yn glir eu bod yn ymateb fel rhieni, darpar rieni, neu neiniau a theidiau. 
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Gwnaeth 39 o ymatebwyr ddatgan perthynas o’r fath ag Ysgol Gymraeg 
Treganna, 12 ag Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern, a 6 gydag Ysgol Glan 
Morfa.  Cafwyd pedwar ymateb neu lai mewn perthynas ag ysgolion 
eraill, gan gynnwys Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Ysgol Gyfun 
Gymraeg Plasmawr, Ysgol y Berllan Deg, Ysgol Gymraeg Hamadryad, 
Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Ysgol y Wern ac Ysgol Gynradd Birchgrove. 

 
46. O'r rhai a ymatebodd i'r ymgynghoriad o ran y newidiadau i 

ddalgylchoedd ysgolion cynradd, roedd chwe ymatebydd yn cefnogi 
newidiadau ar y cyfan, roedd tri yn cefnogi opsiwn A, roedd 23 yn cefnogi 
opsiwn B ac roedd 20 ddim yn cefnogi unrhyw newidiadau i'r 
dalgylchoedd cynradd.   

 
47. O'r rhai a ymatebodd i'r ymgynghoriad o ran y newidiadau i 

ddalgylchoedd ysgolion uwchradd, roedd 15 o ymatebwyr yn cefnogi 
newidiadau ar y cyfan, roedd tri yn cefnogi opsiwn A, roedd 22 yn cefnogi 
opsiwn B ac roedd 44 ddim yn cefnogi unrhyw newidiadau i'r 
dalgylchoedd uwchradd.   
 

48. Nodir y pwyntiau o bryder a godwyd mewn ymateb i'r ymgynghoriad isod  
 

 Byddai'r posibiliad fod brodyr a chwiorydd o oedran cynradd yn 
gorfod mynychu ysgol gynradd wahanol yn arwain at broblemau 
logistaidd i rieni. 

 Mae trefniadau gofal plant wedi'u rhoi ar waith yn seiliedig ar 
drefniadau presennol y dalgylchoedd.  Mae unrhyw newidiadau yn 
debygol o achosi anawsterau i rieni a phlant. 

 Byddai'r newidiadau arfaethedig ar lefel gynradd yn golygu y byddai 
rhai disgyblion yn gorfod teithio ymhellach i'r ysgol, a fyddai'n arwain 
at fwy o bobl yn dewis gyrru, gan gynyddu tagfeydd a llygredd.   

 Byddai'r trosglwyddo arfaethedig yn golygu y byddai rhai disgyblion 
yn cael eu gwahanu oddi wrth eu cyfeillion yn yr ysgol gynradd wrth 
symud i'r ysgol uwchradd, a byddai hynny'n cael effaith negyddol ar 
iechyd a lles meddyliol. 

 Byddai'r newidiadau arfaethedig i ffiniau dalgylchoedd cynradd ac 
uwchradd yn ardal Treganna yn arwain at ddarnio'r gymuned. 

 Mae'r cynnig arfaethedig i drosglwyddo rhan o ddalgylch Ysgol 
Gymraeg Treganna o ddalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i 
ddalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn golygu y bydd rhai plant 
sy’n trosglwyddo i ysgol uwchradd ym mis Medi 2021 yn methu â 
mynychu'r un ysgol uwchradd â brodyr a chwiorydd hŷn, a fydd yn 
achosi anawsterau i blant a rhieni. 

 Dylid rhoi unrhyw newidiadau ar waith fesul cam i alluogi'r plant 
hynny sydd eisoes yn Ysgol Treganna i symud i ysgol uwchradd 
gyda’u ffrindiau ysgol gynradd. 

 Er bod y pellter teithio o ardaloedd Adamsdown, Sblot a Thremorfa i 
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern yn llai na thair milltir, mae'r llwybrau 
i'r ysgol yn anodd.  Bydd diffyg llwybrau bws uniongyrchol yn golygu 
bod plant naill ai'n cael eu gyrru i'r ysgol, yn gorfod croesi ffyrdd 
prysur neu'n gorfod treulio dros awr yn mynd ar fws i'r pwynt agosaf 
a cherdded o’r fan yna. 
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 Ni fydd y bwriad i drosglwyddo rhan o ddalgylch Ysgol Gymraeg 
Treganna o ddalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i ddalgylch 
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn cefnogi’r cydbwysedd o leoedd yn 
yr ysgolion a bydd yn cael effaith negyddol ar gydbwysedd 
economaidd-gymdeithasol rhwng y ddwy ysgol.   

 Bydd trosglwyddiad arfaethedig dalgylch Ysgol Glan Morfa o 
ddalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf i ddalgylch Ysgol Gyfun 
Gymraeg Bro Edern yn effeithio ar safonau addysg yn yr ysgol. 

 Byddai trosglwyddo dalgylch Ysgol y Wern i Ysgol Gyfun Gymraeg 
Bro Edern, yn lle Ysgol Glan Morfa, yn caniatáu dosbarthiad mwy 
cyfartal o blant o gartrefi Cymraeg iaith gyntaf rhwng Ysgol Gyfun 
Gymraeg Bro Edern ac Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. 

 Mae'r niferoedd rhagamcanol ar gyfer nifer y plant sy'n cymryd 
lleoedd mewn addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn anghywir. 

 Gallai'r newidiadau arfaethedig arwain at annog rhieni i beidio â 
derbyn/parhau ag addysg cyfrwng Cymraeg. 

 
 
Crynodeb 
 
49. Roedd yr ymgynghoriad ar y Trefniadau Derbyn i Ysgolion ar gyfer 

2021/2022 yn ceisio ymateb i newidiadau arfaethedig o fewn y Cod ADY, 
i egluro prosesau gweinyddol, ac i weithredu trefniadau derbyn 
cydgysylltiedig gyda nifer o ysgolion. Roedd yr ymgynghoriad hefyd yn 
gwahodd sylwadau ar ddewisiadau amgen ar gyfer derbyn i addysg 
gynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg. 
 

50. Sefydlodd y Cyngor Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad ym mis Medi 
2016 i ddechrau mewn llety dros dro ger Ysgol Gynradd Parc Ninian, cyn 
i'r cynllun gael ei drosglwyddo i'w leoliad parhaol yn Hamadryad Road, 
Butetown. Mae'r ysgol wedi symud i'w safle parhaol yn y flwyddyn ysgol 
2018/19. Roedd yr ymgynghoriad yn ceisio darparu trefniadau clir ar 
gyfer teuluoedd plant cynradd sy'n byw yn yr ardal hon o'r ddinas. 
 

51. Mae'r Cyngor wedi monitro'r nifer sy'n cymryd lleoedd cyfrwng Cymraeg 
ar fynediad i addysg uwchradd yn ofalus, ac mae wedi ceisio ehangu'r 
ddarpariaeth ar yr adeg briodol er mwyn sicrhau bod pob plentyn sy'n 
dymuno trosglwyddo i ysgol uwchradd Gymraeg leol yn gallu gwneud 
hynny.  
 

52. Nid oedd unrhyw ymatebion i'r ymgyngoriadau yn cynnig sylwadau ar y 
newidiadau a gynigiwyd i feini prawf gordanysgrifio y Polisi Derbyn i 
Ysgolion ar gyfer derbyn i addysg feithrin, cynradd ac uwchradd. 
 

53. Fodd bynnag, roedd y mwyafrif o ymatebion i'r ymgynghoriadau yn 
awgrymu newidiadau i'r meini prawf gordanysgrifio nad oeddent yn rhan 
o'r ymgynghoriad. Mynegwyd gwahaniaethau barn amlwg ynghylch pob 
un o'r opsiynau yr ymgynghorwyd arnynt, mewn perthynas â 
dalgylchoedd ysgolion cynradd ac uwchradd. 
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54. Mae'n rhaid i unrhyw addasiad i'r polisi derbyn neu'r meini prawf 
gordanysgrifio ar gyfer ysgolion cymunedol fod yn berthnasol i bob ysgol 
o'r ystod oedran honno yng Nghaerdydd. 
 

Derbyn i Addysg Feithrin 
 
55. Ni chodwyd unrhyw bryderon o ran y newid arfaethedig i'r meini prawf 

gordanysgrifio ar gyfer derbyn i addysg feithrin ac felly cynigir bod y 
meini prawf yn cael eu gweithredu fel yr ymgynghorwyd arnynt. 
 

Derbyn i Addysg Gynradd 
 
56. Ni chodwyd unrhyw bryderon o ran y newid arfaethedig i'r meini prawf 

gordanysgrifio ar gyfer derbyn i addysg gynradd. 
 

57. Roedd nifer o ymatebion ffurfiol, ac ymatebion gan randdeiliaid eraill, gan 
gynnwys rhieni, yn gofyn am sicrwydd y rhoddir blaenoriaeth benodol i 
ddisgyblion y mae newidiadau i ddalgylchoedd cynradd yn effeithio 
arnynt.  
 

58. Gallai maen prawf sy'n rhoi blaenoriaeth i'r disgyblion hynny y gallai’r 
newidiadau i ddalgylchoedd cynradd effeithio arnynt gael ei gynnwys o 
fewn y meini prawf gordanysgrifio ar gyfer addysg gynradd. Nid yw'r 
Cyngor yn bwriadu dileu'r maen prawf hwn. 
 

59. Mewn ymateb i ymatebion a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad yn 
awgrymu mân ddiwygiad i'r maen prawf i egluro'r blaenoriaethu hwn, 
cynigir mân ddiwygiad fel a ganlyn: 
 
(Mae Prawf 5)   Plant sydd â brawd neu chwaer yn mynychu’r ysgol ac a 
gafodd eu derbyn cyn y newid i’r dalgylch: 
 
a) Lle derbyniwyd brawd neu chwaer hŷn i ysgol a arferai fod yn ysgol 
ddalgylch ar gyfer cyfeiriad cartref y teulu ar adeg derbyn y 
brawd/chwaer hŷn a’u bod yn parhau i fynychu’r ysgol honno, os yw’r 
rhiant yn gwneud cais bydd y Cyngor yn rhoi blaenoriaeth i frodyr a 
chwiorydd iau i’r hen ysgol ddalgylch. 
 
b) Lle derbyniwyd brawd neu chwaer hŷn i ysgol gymunedol nad oedd 
ganddi ddalgylch pendant ar adeg derbyn y brawd neu chwaer hŷn, a’u 
bod yn parhau i fynychu’r ysgol honno, os yw'r rhiant yn gwneud cais 
bydd y Cyngor yn rhoi blaenoriaeth i frodyr a chwiorydd iau ar gyfer yr 
ysgol hon. 

 
Derbyn i Addysg Uwchradd 
 
60. Ni chodwyd unrhyw bryderon o ran y newid arfaethedig i'r meini prawf 

gordanysgrifio ar gyfer derbyn i addysg uwchradd. 
 

61. Roedd nifer o ymatebion ffurfiol, ac ymatebion gan randdeiliaid eraill, gan 
gynnwys rhieni, yn gofyn am sicrwydd y rhoddir blaenoriaeth benodol i 
ddisgyblion y mae newidiadau i ddalgylchoedd uwchradd yn effeithio 
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arnynt. Roedd pob un o'r ymatebion hyn yn ymwneud â'r newid 
arfaethedig i ffin y dalgylch rhwng Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac 
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, yn Nhreganna a Glan-yr-afon. Cafodd 
maen prawf o'r fath ei ddileu o'r meini prawf gordanysgrifio ym mlwyddyn 
academaidd 2019/2020, ar ôl ymgynghori. 
 

62. Ystyriodd y Cyngor fanteision ac anfanteision cadw'r meini prawf sy'n 
rhoi blaenoriaeth i'r disgyblion hynny a allai gael eu heffeithio gan 
newidiadau i ddalgylchoedd ysgolion uwchradd yn ei ymgynghoriad ar 
drefniadau derbyn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/20. Gwnaeth 
rhai disgyblion elwa drwy sicrhau lleoedd lle roeddent yn bodloni'r maen 
prawf hwn, a chawsant flaenoriaeth dros blant a oedd yn byw mewn 
dalgylch ysgol. Achosodd hyn broblemau cynllunio adnoddau i rai 
ysgolion, a chafwyd effaith gronnol ar y disgyblion hynny mewn 
dalgylchoedd nad oeddent yn eu tro yn gallu mynychu eu hysgol 
ddalgylch. Nid ystyriwyd bod yr her logistaidd o gludo brodyr a chwiorydd 
i ysgolion gwahanol yn bryder sylweddol i ddisgyblion o oedran 
uwchradd. 
 

63. Rhaid i'r dadansoddiad o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ystyried felly a 
oes digon o fudd yng nghyd-destun dinas-gyfan Caerdydd i weithredu 
newid o'r fath. 
 

64. Roedd nifer o'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn dangos ffafriaeth at 
drefniadau sy'n caniatáu blaenoriaethu ymgeiswyr ar sail cadw grŵp 
cyfoedion o'r ysgol gynradd gyda’i gilydd. Byddai meini prawf 
gordanysgrifio sy'n rhoi blaenoriaeth o'r fath yn drefniant ysgol fwydo i 
bob pwrpas. 
 

65. Roedd yr ymatebion yn awgrymu y byddai cyflwyno blaenoriaeth grŵp 
cyfoedion o fewn y trefniadau yn rhoi lefel uwch o sicrwydd o dderbyn 
disgyblion Ysgol Gymraeg Treganna i Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr 
yn 2021/2022.  
 

66. Cafodd y rhesymau dros beidio â gweithredu trefniadau ysgolion bwydo 
yng Nghaerdydd eu crynhoi yn yr adroddiad ar Drefniadau Derbyn i 
Ysgolion a ystyriwyd gan y Cabinet yn ei gyfarfod ar 15 Mawrth 2018. 
Gallai trefniadau sy'n rhoi blaenoriaeth i ddisgyblion yn seiliedig ar 
bresenoldeb mewn ysgol gynradd benodol fod o anfantais i: 
 

 deuluoedd sy'n symud i Gaerdydd i fanteisio ar gyfleoedd gwaith 
wrth i'r economi leol dyfu 

 disgyblion o rai grwpiau ethnig sy'n fwy tebygol o symud cartref, gan 
gynnwys ceiswyr lloches, ffoaduriaid ac aelodau o rai cymunedau 
BAME (pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig) 

 teuluoedd sy'n symud tŷ oherwydd adleoli tŷ neu resymau teuluol 
eraill, gan gynnwys teuluoedd sydd ar incwm isel ac sy’n agored i 
niwed nad oes ganddynt lety parhaol, diogel 

 disgyblion sy'n dymuno trosglwyddo o ysgol gynradd ffydd i ysgol 
uwchradd gymunedol, yn enwedig disgyblion nad ydynt yn bodloni'r 
meini prawf derbyn blaenoriaeth ysgol ffydd 
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 disgyblion sy'n dymuno trosglwyddo o ysgol gynradd Gymraeg i 
ysgol uwchradd Saesneg (neu i'r gwrthwyneb), a gall hyn atal rhieni 
rhag ystyried addysg gynradd cyfrwng Cymraeg 

 
67. Byddai derbyn disgyblion o dan drefniant ysgol fwydo yn golygu y byddai 

disgyblion sy'n byw o fewn dalgylch ysgol, nad oeddent wedi cofrestru 
mewn ysgol fwydo, yn llai tebygol o gael eu derbyn oni bai bod y maen 
prawf ysgol fwydo o flaenoriaeth is. Gall y disgyblion hyn fod o dan 
anfantais bellach wrth geisio cael eu derbyn i ysgolion amgen.   
 

68. Prin oedd yr ymatebion i'r ymgynghoriad ar yr agwedd hon ar y meini 
prawf gordanysgrifio a dderbyniwyd gan ymatebwyr unigol mewn 
ardaloedd o Gaerdydd ar wahân i Dreganna a Glan-yr-afon. 
 

Dalgylchoedd ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg 
 
69. Roedd yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn cefnogi, mewn egwyddor, 

sefydlu dalgylch ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad, neu ddim 
yn gwneud unrhyw sylwadau ar yr agwedd honno ar yr ymgynghoriad. 
 

70. Roedd yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn codi nifer o faterion a phryderon 
sy'n ymwneud yn benodol â gweithredu opsiwn A, neu weithredu opsiwn 
B, yn y cyfnod cynradd. 
 

71. Dylid nodi bod y mwyafrif sylweddol o'r ymatebwyr i'r ymgynghoriad, a'r 
rhan fwyaf o'r ymatebwyr a nododd ffafriaeth i opsiwn cynradd/uwchradd 
A dros opsiwn cynradd/uwchradd B, yn byw yn yr ardaloedd perthnasol a 
bod ganddynt blant sy’n mynychu'r ysgolion yr effeithir arnynt. 
 

72. Roedd nifer o'r ymatebion a oedd yn ffafrio opsiwn penodol hefyd yn 
dweud na ddylid gwneud unrhyw newidiadau i ddalgylchoedd Ysgol 
Gymraeg Pwll Coch ac Ysgol Treganna yn Nhreganna a Glan-yr-afon.  
 

73. Nid oedd nifer o'r ymatebion yn nodi hoff opsiwn pendant, ond nodwyd 
rhesymau dros beidio â chefnogi unrhyw newidiadau yn eu hardal leol. 
 

74. Ni wnaeth y Cyngor nodi dewis a ffefrir yn y ddogfen ymgynghori. 
Rhoddwyd ystyriaeth lawn i'r rhesymau a roddwyd gan ymatebwyr dros 
gefnogi neu beidio â chefnogi newidiadau. 
 

75. Roedd ymatebion gan Gyrff Llywodraethu Ysgol Gymraeg Pwll Coch ac 
Ysgol Gymraeg Treganna yn nodi y byddai'n well ganddynt weithredu'r 
opsiwn a oedd yn rhagweld nifer fwy o ddisgyblion o fewn dalgylch eu 
hysgol, ac yn mynegi pryderon ynglŷn â'r risg i dyfu'r ysgol a chynnal 
cyllidebau ysgol mewn dalgylch llai. 
 

76. Nododd ymatebion gan randdeiliaid eraill yn fanwl yr anawsterau i'w 
teuluoedd, ac i deuluoedd y gallai'r trefniadau ar gyfer eu hardal effeithio 
arnynt.  
 

77. Mae'r ddogfen ymgynghori, sydd wedi'i hatodi fel Atodiad 2, yn nodi'r 
galw a ragwelir am leoedd ym mhob dalgylch ysgol gynradd, gan ystyried 
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y data diweddaraf ar y boblogaeth a'r data CYBLD a roddwyd gan 
ysgolion. Er mwyn sefydlu dalgylch ar gyfer Ysgol Hamadryad, byddai 
angen ymestyn dalgylch Ysgol Gymraeg Pwll Coch i'r gogledd a/neu i'r 
gorllewin o'r ardal bresennol. Efallai na fydd cadw'r ffin bresennol rhwng 
Ysgol Gymraeg Pwll Coch ac Ysgol Gymraeg Treganna yn creu dalgylch 
digon mawr ar gyfer Ysgol Gymraeg Pwll Coch, ac ni fydd digon o 
ddisgyblion ar gyfer yr ysgol chwaith. 
 

78. Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad gan rieni yn dangos y byddai llawer o 
blant iau yn yr ardaloedd y cynigir eu trosglwyddo o Ysgol Gymraeg 
Treganna i Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn parhau i fynegi ffafriaeth i Ysgol 
Gymraeg Treganna. Byddai hyn yn cyfyngu ar effaith bosibl y gostyngiad 
yn nifer y disgyblion a dderbynnir i Ysgol Gymraeg Treganna yn y tymor 
byr i ganolig. O fewn y pum mlynedd nesaf, rhagwelir y bydd datblygiad 
tai Melin Trelái yn effeithio'n gadarnhaol hefyd ar nifer y disgyblion sy'n 
nodi y byddai'n well ganddynt gael eu derbyn i Ysgol Treganna. 
 

79. Gweithredu Opsiwn A felly fyddai’n rhoi’r cydbwysedd mwyaf addas 
rhwng nifer y lleoedd sydd ar gael ym mhob ysgol, a'r poblogaethau 
disgyblion lleol, wrth ystyried dewisiadau rhieni yn y tymor byr i ganolig. 
 

80. Byddai'r pryderon a godwyd gan rieni a oedd yn ymateb i'r 
ymgynghoriad, gan ddisgyblion mewn cyfarfodydd ymgynghori, a chan 
randdeiliaid eraill mewn perthynas â’r anawsterau o frodyr a chwiorydd 
yn mynychu ysgolion cynradd gwahanol yn cael eu lliniaru gan y meini 
prawf gordanysgrifio perthnasol ar gyfer derbyn i ysgolion. Mae hyn yn 
rhoi blaenoriaeth i dderbyn brodyr a chwiorydd iau dros yr holl 
ddisgyblion eraill o fewn y dalgylch nad oes ganddynt sail 
feddygol/gymdeithasol neu frodyr neu chwiorydd yn mynychu'r ysgol. 
 

81. Cynigir felly fod Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2021/2022 yn gweithredu 
Opsiwn A ar gyfer newidiadau i ddalgylchoedd cynradd cyfrwng 
Cymraeg, fel y nodir yn y ddogfen ymgynghori sydd ynghlwm fel Atodiad 
2. 
 

Dalgylchoedd ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg 
 

82. Roedd ymatebion ffurfiol i'r ymgynghoriad mewn perthynas â'r cynnig i 
drosglwyddo dalgylch cynradd Ysgol Glan Morfa i Ysgol Gyfun Gymraeg 
Bro Edern yn gefnogol i'r newid arfaethedig yn bennaf. Roedd ymatebion 
Pennaeth Ysgol Glan Morfa, Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern 
ac ymateb cyfunol gan yr ysgolion yng nghlwstwr Bro Edern yn 
croesawu'r cynnig ond yn tynnu sylw at y daith anoddach i ddisgyblion i'r 
ysgol, o gymharu â chludiant am ddim rhwng y cartref a'r ysgol i Ysgol 
Gyfun Gymraeg Glantaf. 
 

83. Awgrymodd nifer o ymatebion gan rieni, nad oeddent yn rhieni i blant 
Ysgol Glan Morfa nac yn byw yn nalgylch Ysgol Glan Morfa, na ddylai'r 
trosglwyddo arfaethedig fynd yn ei flaen gan y byddai hyn yn cael effaith 
negyddol ar yr ysgol. Roedd y pryderon a godwyd yn cynnwys yr effaith 
ar y cydbwysedd economaidd-gymdeithasol rhwng cymunedau Ysgol 
Gyfun Gymraeg Bro Edern ac Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, gan 
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ddyfynnu ffactorau gan gynnwys y lefelau cymharol o amddifadedd o 
fewn pob cymuned a'r nifer sy'n cael Prydau Ysgol Am Ddim ym mhob 
ysgol. 
 

84. Gwnaed cynnig arall, sy'n awgrymu trosglwyddo dalgylch cynradd Ysgol 
y Wern i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern, gan nifer o randdeiliaid; fodd 
bynnag, ni fyddai digon o leoedd dros ben yn Ysgol Bro Edern i 
ychwanegu nifer y disgyblion o fewn dalgylch Ysgol y Wern (tua 70 – 90 
disgybl fesul grŵp blwyddyn) i'w dalgylch presennol.  
 

85. Roedd ymatebion gan rieni plant sy'n byw yn nalgylch Ysgol Glan Morfa 
yn nodi'r pellter teithio llai i'r ysgol ac y byddai hyn yn golygu na fyddai 
cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol yn cael ei ddarparu. Codwyd 
pryderon gan rai rhanddeiliaid ynglŷn â'r llwybr i'r ysgol, a gofynnodd 
nifer o randdeiliaid i welliannau gael eu gwneud i lwybrau bysus lleol, neu 
ddarparu bws pwrpasol i gynorthwyo.  
 

86. Roedd yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn codi nifer o faterion a phryderon 
sy'n ymwneud yn benodol â gweithredu opsiwn A, neu weithredu opsiwn 
B, yn y cyfnod uwchradd. Roedd pob opsiwn yn cynnig trosglwyddo rhan 
o ddalgylch uwchradd Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i Ysgol Gyfun 
Gymraeg Glantaf, gan gadw ffiniau cydffiniol â ffiniau ysgolion cynradd 
Ysgol Gymraeg Pwll Coch ac Ysgol Gymraeg Treganna. 
 

87. Fodd bynnag, mae'n glir o werthuso'r ymatebion i'r ymgynghoriad nad yw 
gweithredu'r newid rhwng dalgylchoedd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac 
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn cael ei gefnogi gan y mwyafrif o rieni 
plant sy'n byw o fewn yr ardaloedd y bwriedir eu trosglwyddo ac a 
ymatebodd i'r ymgynghoriad.  
 

88. Nododd nifer o ymatebion gan rieni a oedd o blaid opsiwn penodol hefyd 
yn benodol neu'n ymhlyg y dylid naill ai sicrhau na fyddai unrhyw newid 
yn cael ei wneud i ddalgylchoedd ysgolion uwchradd yn 
Nhreganna/Glan-yr-afon, neu na ddylid gwneud unrhyw newidiadau ar 
hyn o bryd. Roedd nifer o ymatebion ffurfiol i'r ymgynghoriad yn mynegi 
pryderon tebyg. Awgrymwyd newidiadau i feini prawf gordanysgrifio i 
gynorthwyo disgyblion i drosglwyddo gyda'u grŵp cyfoedion o'r ysgol 
gynradd. 
 

89. Mae ymateb Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn codi pryderon ynglŷn 
â'r modd nad yw'r newidiadau arfaethedig yn darparu cydbwysedd 
cynaliadwy yn y cyflenwad a'r galw am leoedd mewn ysgolion uwchradd 
rhwng Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr ac Ysgol Gyfun Gymraeg 
Glantaf. Mae'r ymateb hefyd yn gofyn bod ystyriaeth bellach yn cael ei 
rhoi i 'gydbwyso natur a chyfansoddiad economaidd-gymdeithasol y tair 
ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg er budd addysg cyfrwng Cymraeg' ar 
draws y ddinas. Mae'r ymateb yn nodi y gall colli disgyblion o ardaloedd 
o'r fath, yn dilyn newid cynharach i drosglwyddo dalgylch Ysgol Pencae i 
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, gael effaith sylweddol ar gymuned yr 
ysgol a pholareiddio canfyddiadau o ysgolion uwchradd cyfrwng 
Cymraeg. 
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90. Byddai'r newidiadau arfaethedig yn Nhreganna a Glan-yr-afon, ac yn 
Adamsdown, Sblot a Thremorfa, yn lleihau canran y plant sy'n cael 
Prydau Ysgol Am Ddim (PYADd) o fewn dalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg 
Glantaf a byddai'n cynyddu'r ganran yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr 
ac Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. Defnyddir y mesur PYADd yn fwyaf 
cyffredin i gymharu amddifadedd cymharol mewn ysgolion oherwydd y 
gellir ei briodoli'n uniongyrchol i ddisgyblion unigol. Fodd bynnag, mae 
canrannau'r disgyblion sy'n cael PYADd ym mhob ysgol uwchradd 
cyfrwng Cymraeg yn gymharol isel o gymharu ag ysgolion uwchradd 
cyfrwng Saesneg yng Nghaerdydd.  

 
91. Mae dadansoddiad o nifer y disgyblion sy'n byw yn ardaloedd Caerdydd 

sydd yn y 10% uchaf ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru hefyd yn 
dangos y byddai pob opsiwn yn lleihau nifer y disgyblion hyn yn nalgylch 
Ysgol Glantaf, ac yn cynyddu'r rhai yn y ddau ddalgylch arall. Fodd 
bynnag, yn ôl cyfran, ychydig o blant sydd wedi cofrestru mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg sy'n byw yn yr ardaloedd hynny (tua 10% o'r rhai 
diweddaraf a dderbyniwyd), a chyfran gymharol isel o blant yn yr 
ardaloedd hynny sydd wedi'u cofrestru mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg 
(tua 4% o'r rhai diweddaraf a dderbyniwyd).  

 
92. Byddai'r newidiadau arfaethedig i ffin Ysgol Gymraeg Pwll Coch/Ysgol 

Gymraeg Treganna yn Nhreganna a Glan-yr-afon yn gwella'r 
cydbwysedd rhwng nifer y lleoedd mewn ysgolion a'r galw am y lleoedd 
hyn. I'r gwrthwyneb, byddai'r cydbwysedd yn y sector uwchradd, yn 
2021/22 a'r blynyddoedd sy'n dilyn, yn gwaethygu drwy weithredu newid 
i'r ffin rhwng Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac Ysgol Gyfun Gymraeg 
Plasmawr. 
 

93. O fewn y pum mlynedd nesaf, disgwylir i'r datblygiadau tai parhaus ym 
Melin Trelái yn Nhreganna a Phlasdŵr yng ngogledd-orllewin Caerdydd, 
o fewn dalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, gynyddu'r galw a 
ragwelir am leoedd yn nalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr. 
 

94. Mae'r Cyngor wedi ceisio sefydlu a chadw ffiniau ysgolion cynradd ac 
uwchradd cydffiniol yn y sector cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg. 
Mae rhieni ac ysgolion wedi deall hyn yn dda, ac mae wedi cynorthwyo 
rhieni ac ysgolion i gynllunio ar gyfer pontio rhwng y cyfnod cynradd ac 
uwchradd. Fodd bynnag, nid yw byw o fewn dalgylch unrhyw ysgol yn 
gwarantu lle yn yr ysgol honno. 
 

95. Yng ngoleuni'r cyd-destun uchod, a'r pryderon a godwyd, mae'n briodol 
ystyried manteision ac anfanteision dargyfeirio o ffiniau cydffiniol yn yr 
ardal hon dros dro. 
 

96. Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn awgrymu mai'r ysgol uwchradd 
Gymraeg sy'n cael ei ffafrio gan y rhan fwyaf o ymatebwyr o fewn yr 
ardal yr effeithir arni yw Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr. 
 

97. Ni fyddai newid y ffin rhwng Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac Ysgol 
Gyfun Gymraeg Plasmawr yn sicrhau gwell cydbwysedd rhwng galw a 
chapasiti rhagamcanol o fewn pob dalgylch. Byddai gweithredu'r naill 
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newid neu'r llall yn gwneud fawr ddim gwahaniaeth o ran dewis rhieni a 
lleoedd sy’n cael eu derbyn yn y tymor byr i ganolig. 
 

98. I grynhoi, nid oes digon o dystiolaeth y byddai'r newid arfaethedig i 
ddalgylchoedd yr ysgolion uwchradd o fudd yng nghyd-destun lleol neu 
ddinas-gyfan Caerdydd ar hyn o bryd. Cynigir felly nad yw'r ffin rhwng 
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn 
cael ei ddiwygio ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/2022, a bod y 
diwygiad yn cael ei ohirio tan ddyddiad diweddarach pan fydd angen 
newidiadau i gwrdd â'r galw cynyddol yn nalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg 
Plasmawr.  
 

99. Rhagwelir y bydd angen newidiadau i ddalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg 
Plasmawr ar gyfer y flwyddyn derbyn 2026/2027, pan fyddai'r cohort 
cyntaf o ddisgyblion o'r ysgol gynradd newydd arfaethedig ym Mhlasdŵr 
yn symud i addysg uwchradd. 
 

100. Roedd yr ymgynghoriad ar drefniadau derbyn yn cynnwys data 
amcanestyniadau disgyblion a oedd yn adlewyrchu'r nifer cymesur o 
dderbyniadau ym mhob dalgylch yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, fel y 
dilyswyd gan ysgolion yn eu cyfrifiad ysgolion blynyddol (CYBLD). Byddai 
unrhyw newid yn y patrwm derbyn yn effeithio ar dderbyniadau yn y 
dyfodol.  
 

101. Mae dadansoddiad cychwynnol o ddata dewisiadau derbyn i ysgolion, ar 
gyfer plant sy'n mynd i'r Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2020, yn dangos 
cynnydd tebygol sylweddol yn y galw am leoedd mewn ysgolion cynradd 
cyfrwng Cymraeg. Mae'r Cyngor wedi cynyddu nifer y lleoedd cyfrwng 
Cymraeg mewn ysgolion cynradd yn strategol yn yr wyth mlynedd 
ddiwethaf. Mae'r cynnydd yn y capasiti, a'r newidiadau arfaethedig a 
amlinellwyd yn ystod y broses ymgynghori, yn ceisio galluogi a chefnogi 
twf cynaliadwy o fewn y sector cyfrwng Cymraeg.  
 

102. Nid yw'r newidiadau arfaethedig o fewn yr adroddiad hwn yn cael eu 
cyfaddawdu gan y cynnydd disgwyliedig yn nifer y lleoedd Derbyn yn 
2020/2021. Byddai disgwyl i'r cynnydd hwn gael effaith gadarnhaol ar 
dderbyniadau i ysgolion cynradd a enwir yn yr adroddiad hwn. 

 
103. Dylid nodi bod y Polisi Derbyn i Ysgolion, i'w benderfynu gan y Cabinet, 

yn berthnasol i'r flwyddyn derbyn 2021/2022 yn unig ac er y gallai rhai 
disgyblion fethu â mynychu eu hysgol ddalgylch, bydd newidiadau i 
ddalgylchoedd sy'n ystyried newidiadau arfaethedig i gapasiti ysgolion yn 
cael eu hystyried ar gyfer blynyddoedd derbyn diweddarach. 
 

Cefnogi rhieni trwy'r broses dderbyn 
 
104. Mynegodd ymateb gan Bennaeth Ysgol Gynradd Moorland bryderon fod 

rhai rhieni wedi'i chael hi'n anodd deall y broses derbyniadau, a bod 
cyflwyno proses derbyniadau ar-lein wedi gwaethygu'r anawsterau. Mae 
ysgolion yn rhoi cefnogaeth a chymorth i rieni drwy gydol y broses, ond 
byddai croeso i gymorth pellach gan y Cyngor. 
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105. Mae'r Cyngor yn awyddus i gefnogi rhieni ac ysgolion drwy'r broses 
derbyniadau ac wedi ymrwymo i raglen waith mewn partneriaeth â 
Phenaethiaid i nodi a gweithredu gwelliannau sy'n gwella hygyrchedd. 
 

Ymgynghoriad Aelodau Lleol (lle bo hynny'n briodol) 
 

106. Ymgynghorwyd â phob aelod ynglŷn â Threfniadau Derbyn drafft 
2021/2022. Atodir ymateb ffurfiol Cynghorwyr Treganna yn Atodiad 3. 
 

Rhesymau dros yr Argymhellion 
 
107. Rhaid i’r Cyngor adolygu ei drefniadau derbyn i ysgolion bob blwyddyn a 

chytuno arnynt ar ôl ymgynghori’n briodol. 
 

Goblygiadau Ariannol 
 
108. Mae'r goblygiadau ariannol sy'n deillio'n uniongyrchol o'r adroddiad hwn 

yn ymwneud â'r angen presennol a phosibl i ddarparu cludiant am ddim 
o'r cartref i'r ysgol. Pe bai’r cynnig yn arwain at newid yn y galw am 
gludiant 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. 

 
109. Mae'r cyllid sy’n cael ei roi i ysgolion unigol, gan gynnwys arian grant 

allanol, yn seiliedig i raddau helaeth ar sail nifer y disgyblion. Felly, mae 
unrhyw newidiadau i nifer y disgyblion sy'n cael eu derbyn i ysgol unigol 
yn cyflwyno'r posibilrwydd y bydd y gyllideb ar gyfer ysgol yn cynyddu 
neu'n gostwng.  

 
110. Bydd effaith unrhyw newidiadau yng Nghaerdydd ar niferoedd disgyblion 

yn cael ei adolygu'n barhaus, gan ystyried rhaglenni ysgolion eraill gan 
gynnwys Ysgolion CDLl a rhaglenni Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

 
Goblygiadau Cyfreithiol (gan gynnwys Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb lle bo hynny'n briodol) 

 
111. Mae dyletswydd statudol ar y Cyngor o dan Ddeddf Addysg 1996 i hybu 

safonau uchel o addysg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ardal yr 
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.  

 
112. 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 ei fod 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 
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cwblhau, a dylid rhoi gwybod i'r cyrff priodol.  Dengys yr adroddiad fod yr 
ymgynghoriad wedi digwydd cyn 1 Mawrth.  

 
113. 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 oes 
unrhyw feini 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. 
 

114. Rhaid i’r Cyngor hefyd fodloni ei ddyletswyddau a’i oblygiadau sector 
cyhoeddus o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (gan gynnwys y 
dyletswyddau penodol i’r sector cyhoeddus yng Nghymru). Yn unol â’r 
dyletswyddau cyfreithiol hyn, rhaid i Gynghorau wrth wneud 
penderfyniadau dalu sylw dyledus i’r angen i (1) waredu gwahaniaethu 
anghyfreithlon, (2) hyrwyddo cyfle cyfartal a (3) meithrin perthnasoedd da 
ar sail nodweddion a ddiogelir. Yn ogystal, ni ddylai'r Cyngor 
wahaniaethu'n uniongyrchol nac yn anuniongyrchol yn erbyn unrhyw 
ddisgybl yn ei drefniadau derbyn. Golyga hyn na ellir trin unrhyw ddisgybl 
neu grŵp o ddisgyblion yn llai ffafriol ar sail nodwedd a ddiogelir. Dyma’r 
Nodweddion a Ddiogelir:  
 

 Oedran  

 Ailbennu rhywedd  

 Rhyw  

 Hil – gan gynnwys tras ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd  

 Anabledd  

 Beichiogrwydd a mamolaeth  

 Priodas a phartneriaeth sifil  

 Cyfeiriadedd rhywiol 

 Crefydd neu gred – gan gynnwys dim cred 

 
115. Mae’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn ystyried yn benodol 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 
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 cydraddoldeb sector cyhoeddus. Rhaid i’r Cyngor ystyried y 
goblygiadau hyn pan wneir y penderfyniad ar y trefniadau derbyn. 
 

116. 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. 
 

117. Rhaid i’r Cyngor hefyd ystyried ei rwymedigaethau cyfreithiol dan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, sy’n ei gwneud yn 
ofynnol i’r Cyngor ystyried sut bydd y cynigion yn cyfrannu at fodloni ei 
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amcanion lles (a nodir yn y Cynllun Corfforaethol).  Rhaid i aelodau fod 
yn fodlon hefyd bod y cynigion yn cydymffurfio â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, sy’n ei gwneud yn ofynnol i anghenion y presennol gael eu 
bodloni heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu 
anghenion eu hunain. 
 

Goblygiadau AD 
 
118. Mae Fframwaith CTY ar waith, sy'n darparu'r sail ar gyfer rheoli'r 

materion adnoddau dynol sy'n gysylltiedig â'r Rhaglen Trefniadaeth 
Ysgolion. Er na ragwelir y bydd yr argymhellion hyn yn arwain at leihad 
yn niferoedd y disgyblion ar gyfer yr ysgolion yr effeithir arnynt, yn unol 
â'r Fframwaith CTY, bydd Gwasanaethau Pobl AD yn annog arweinwyr 
ysgolion a Chyrff Llywodraethu i ystyried eu gofynion a strwythur staffio 
cyn i unrhyw newid gael ei weithredu.  
 

119. Lle rhagwelir cynnydd yn nifer y disgyblion, gall hyn arwain at ofyniad i 
recriwtio staff ychwanegol. Os yw'r Corff Llywodraethu wedi mabwysiadu 
Polisi Adleoli a Diswyddo Ysgolion, byddai angen ystyried creu unrhyw 
gyfleoedd cyflogaeth newydd fel cyfleoedd adleoli i staff sydd ar gofrestr 
adleoli'r ysgol.  

 
 
Goblygiadau Eiddo  
 
Nid oes unrhyw oblygiadau o ran eiddo yn deillio'n uniongyrchol o argymhellion 
yr adroddiad hwn.  
 
 
Goblygiadau Traffig a Thrafnidiaeth 

 
120. Mae dyletswyddau'r Cyngor i ddarparu cludiant i'r ysgol i ddisgyblion 

wedi'u nodi ym Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. O dan y 
Mesur, nid oes gan y Cyngor unrhyw gyfrifoldeb statudol i ddarparu 
cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol i ddisgyblion sy'n mynychu'r ysgol 
agosaf sydd ar gael, lle: 
 

 mae’r disgybl yn byw o dan y pellter cerdded statudol o 2 filltir o'r 
ysgol gynradd agosaf sydd ar gael, neu 

 mae’r disgybl yn byw o dan y pellter cerdded statudol o 3 milltir o'r 
ysgol uwchradd agosaf sydd ar gael, 

fel y bo'n gymwys yn ôl oedran y plentyn. 
 
Gall yr ysgol agosaf sydd ar gael fod yn un cyfrwng Saesneg, cyfrwng 
Cymraeg, Catholig neu Ysgol yr Eglwys yng Nghymru.  
 

121. Mae'r Cyngor yn rhagori ar ofynion y Mesur Teithio gan Ddysgwyr 
(Cymru), gan barhau i ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion sy'n byw 
3 milltir neu fwy o'u hysgol uwchradd briodol agosaf, lle penderfynir ar y 
math o ysgol gan y rhieni/gofalwyr. Byddai'r Cyngor yn darparu cludiant 
am ddim i'r ysgol briodol agosaf, boed yn Ysgol Gymunedol Cyfrwng 
Cymraeg, Ysgol Gymunedol Cyfrwng Saesneg, Ysgol Sefydledig, Ysgol 
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Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru neu Ysgol Wirfoddol 
Gatholig a Gynorthwyir. Os bydd rhieni/gofalwyr yn dewis anfon eu 
plentyn i ysgol arall yn hytrach na’r ysgol briodol agosaf, ni fydd y disgybl 
yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim, hyd yn oed os yw’n byw y tu 
hwnt i’r pellter cerdded statudol. 
 

122. Dan y cynigion hyn, nid oes cynlluniau i newid polisi’r Cyngor ar gludo 
plant i ac o ysgolion. Bydd unrhyw ddisgyblion y mae'r cynigion hyn yn 
effeithio arnynt o ganlyniad i newidiadau i'r dalgylch yn cael cynnig yr un 
cymorth cludiant ag a ddarperir ledled Caerdydd ac yn unol â'r un meini 
prawf sy'n berthnasol ar draws Caerdydd. 
 

123. Nid oes unrhyw oblygiadau sylweddol o ran cludiant ysgol yn deillio'n 
uniongyrchol o'r cynigion i ddiwygio dalgylchoedd ysgolion cynradd. Fodd 
bynnag, mae'r cynigion yn ceisio gwella'r cydbwysedd rhwng nifer y 
disgyblion mewn dalgylchoedd cynradd, a byddai hyn yn lleihau'r 
posibilrwydd o wrthod mynediad i blant i'w hysgol gynradd briodol 
agosaf. Byddai hyn, yn ei dro, yn lleihau'r atebolrwydd posibl i'r Cyngor 
ddarparu cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol i ddisgyblion cynradd. 
 

124. Mae goblygiadau cludiant ysgol yn deillio'n uniongyrchol o'r cynigion i 
drosglwyddo dalgylch Ysgol Glan Morfa o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 
i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. 
 

125. Ar hyn o bryd, mae disgyblion sy'n byw yn nalgylch Ysgol Glan Morfa yn 
gymwys i gael cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol i Ysgol Gyfun 
Gymraeg Glantaf. Mae llwybr cerdded o lai na 3 milltir ar gael i bob 
cyfeiriad o fewn dalgylch Ysgol Glan Morfa i safle Ysgol Gyfun Gymraeg 
Bro Edern. 
 

126. Ystyrir bod llwybr 'ar gael' os gall plentyn heb anabledd neu anhawster 
dysgu gerdded y llwybr ar ei ben ei hun neu gyda pherson cyfrifol yn ei 
hebrwng fel y bo'n briodol os yw oedran a lefelau dealltwriaeth y disgybl 
yn gofyn am hynny. Yn unol â'r Mesur Teithio gan Ddysgwyr, caiff pob 
llwybr ei asesu ar sail y dybiaeth bod person cyfrifol yn mynd gyda 
disgyblion fel y bo angen. Mater i riant yw penderfynu a oes angen 
goruchwyliaeth ar blentyn ar ei daith ai peidio, a chyfrifoldeb y 
rhiant/gofalwr yw trefnu hyn os nad yw’r plentyn gallu gwneud y daith ar 
ei ben ei hun.  
 

127. Byddai Tîm Cludiant Teithwyr Cyngor Caerdydd yn gallu rhoi cyngor i 
deuluoedd ar y llwybrau cerdded sydd ar gael i Ysgol Gyfun Gymraeg 
Bro Edern yn seiliedig ar gyfeiriadau cartref unigol.  
 

128. Gan mai dim ond at ddisgyblion sy'n dechrau ym Mlwyddyn 7 o flwyddyn 
academaidd 2021/2022 y mae'r cynnig yn cyfeirio, disgwylir y bydd yn 
lleihau atebolrwydd cyffredinol y Cyngor o ran darparu cludiant i'r ysgol 
yn y tymor canolig i'r hirdymor. Byddai'r Cyngor yn parhau i ddarparu 
cludiant am ddim i ddisgyblion hŷn sy'n byw yn nalgylch Ysgol Glan 
Morfa i Ysgol Glantaf am weddill eu hastudiaethau, y disgyblion olaf sy'n 
cael cludiant am ddim ym mlwyddyn academaidd 2024/2025.  
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129. Pe bai’r cynnig yn cael ei weithredu, ni fyddai unrhyw ddisgybl ym 
Mlwyddyn 7 o flwyddyn academaidd 2021/2022 sy'n byw yn nalgylch 
Ysgol Glan Morfa yn gymwys i dderbyn cludiant am ddim o’r cartref i'r 
ysgol i fynychu Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern neu Ysgol Gyfun 
Gymraeg Glantaf. 
 

130. Ni fyddai'r Cyngor yn darparu cludiant â ffi o ddalgylch Ysgol Glan Morfa i 
Ysgol Bro Edern gan fod pob disgybl yn byw o fewn pellter cerdded. Nid 
oes arian ar gael i ddarparu'r gwasanaeth hwn, a gallai gwneud hynny 
osod cynsail ar gyfer disgyblion eraill sydd o fewn pellter tebyg i'w hysgol 
uwchradd briodol agosaf.  
 

131. Mae'r Cyngor yn cysylltu â gweithredwyr bws masnachol gyda'r bwriad o 
ddarparu gwasanaeth â thâl o ardaloedd Adamsdown, Tremorfa a Sblot i 
Ysgol Bro Edern. Roedd llwybr yn gweithredu o'r ardal hon i Ysgol Bro 
Edern o’r blaen, ond fe'i tynnwyd yn ôl gan y gweithredwr gan nad oedd 
llawer yn defnyddio’r gwasanaeth ar y pryd. 
 

132. Pe na bai dalgylch Ysgol Glan Morfa yn cael ei drosglwyddo i Ysgol Bro 
Edern, byddai'r Cyngor yn parhau i fod yn gyfrifol am y costau o gludo 
disgyblion sy'n llwyddo i gael eu derbyn i Ysgol Glantaf o ardaloedd 
Adamsdown/Tremorfa/Sblot.  
 

133. Yn ogystal, pe na bai'r cynnig i drosglwyddo dalgylch Ysgol Glan Morfa i 
Ysgol Bro Edern yn cael ei weithredu, byddai'r Cyngor yn rhagweld 
atebolrwydd cynyddol am ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion o 
rannau eraill o ddalgylch Ysgol Glantaf. Mae'n bosibl na fydd rhai 
disgyblion sy'n byw yn y dalgylch, ac sy’n byw bellaf o’r ysgol, yn gallu 
cael lle yn yr ysgol yn sgil gordanysgrifio. Byddai'r disgyblion hyn yn 
gymwys i gael cludiant am ddim i'r ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg 
amgen agosaf. 
 

134. Nid oes goblygiadau uniongyrchol o ran cludiant ysgol yn deillio o'r 
cynigion i ddiwygio dalgylchoedd ysgolion uwchradd yn Nhreganna/Glan-
yr-afon, ar y ffin rhwng Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac Ysgol Gyfun 
Gymraeg Plasmawr. Byddai disgwyl i ddisgyblion sy'n byw yn yr 
ardaloedd hyn gael eu derbyn i'r naill ysgol neu’r llall a byddent yn byw o 
fewn tair milltir ar droed o'r naill ysgol neu'r llall. Byddai hyn yn parhau i 
fod yn wir p'un ai a fyddai’r newidiadau a amlinellir yn opsiwn A neu 
opsiwn B yn cael eu gweithredu, neu pe na bai’r naill opsiwn yn cael ei 
weithredu. 
 

135. Fodd bynnag, pe bai nifer y disgyblion yn nalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg 
Plasmawr yn cynyddu'n sylweddol yn y tymor canolig, mae'n bosibl y 
byddai rhai disgyblion sydd bellaf o'r ysgol mewn rhannau o Drelái a 
Chaerau yn methu â chael eu derbyn ac yn gymwys ar gyfer cludiant am 
ddim rhwng y cartref a'r ysgol i'r ysgol cyfrwng Cymraeg amgen agosaf.  
 

136. Mae'r gwasanaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd yn 
ymrwymedig i hwyluso trafnidiaeth gynaliadwy yng Nghaerdydd.  Un o'r 
meysydd pwysicaf sy'n cael sylw yn hyn o beth yw'r modd y mae rhieni a 
phlant yn teithio i'w hysgol ac oddi yno.  Mae annog rhieni a phlant i 
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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). 
 
(i) 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 
dulliau cynaliadwy o deithio er mwyn lleihau’r effaith negyddol ar y 
rhwydwaith.   

 
(ii) Arferion – Bydd annog plant i ddeall manteision, a gwneud 

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

 
(iii) Iechyd – Mae pob ffurf ar deithio cynaliadwy yn tueddu i olygu 

llawer mwy o weithgarwch corfforol yn ystod y daith i ac o’r ysgol.  
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. 

 
137. Nid yw goblygiadau traffig y cynnig hwn yn hysbys. Fodd bynnag, gallai 

fod cynnydd mewn tagfeydd o ganlyniad i gynnydd mewn “traffig teithiau 
ysgol”. Mae hyn yn amlwg mewn nifer o ymatebion i'r ymgynghoriad, lle 
mae rhieni wedi datgan eu bwriad i yrru eu plentyn i'r ysgol oni bai bod 
dewis arall ar gael. Bydd swyddogion yn cysylltu â'r holl gwmnïau 
masnachol a bysus yn yr ardal i weld a fyddai gan unrhyw un o'r 
gweithredwyr hyn ddiddordeb mewn gweithredu gwasanaeth bws 
masnachol rhwng Adamsdown, Tremorfa, Sblot ac Ysgol Bro Edern. 
(Gweler paragraff 130 uchod). 
 

138. Yn gyson â pholisïau trafnidiaeth y Cyngor ar gyfer y ddinas, argymhellir 
yn gryf y dylid rhoi ystyriaeth i sicrhau bod y plant yn gallu teithio i'w 
hysgol ac oddi yno gan ddefnyddio dull cynaliadwy o deithio. Un o’r 
ffactorau mwyaf sy’n hwyluso hyn yw agosrwydd y plant at yr ysgol.  Mae 
Ysgol Bro Edern o fewn pellter cerdded a beicio i'r holl ddisgyblion sy'n 
byw o fewn dalgylch Ysgol Glan Morfa. 
 

139. Mae’r Tîm Polisi a Strategaeth Gweledigaeth Trafnidiaeth nawr yn 
gweithio’n agos gydag Ysgol Glan Morfa i'w helpu i weithredu mesurau 
sy'n cefnogi plant i gerdded neu feicio i'r ysgol. Bydd y gwaith hwn yn 



 

Tudalen 23 o 25 

cyfrannu at yr ymrwymiad yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor, sef y 
dylai fod gan bob ysgol yng Nghaerdydd Gynllun Teithio Llesol yn ei le.   

 
Effaith ar y Gymraeg 
 
140. Ni ragwelir unrhyw effaith negyddol ar yr iaith Gymraeg o ganlyniad i 

newidiadau arfaethedig i drefniadau derbyn a dalgylchoedd.  
 

141. Mae’r Cyngor wedi gweithio’n agos gyda’i bartneriaid yn Fforwm Addysg 
Gymraeg Caerdydd i nodi newidiadau i ddalgylchoedd a fyddai’n cynnig 
datrysiad cynaliadwy a strategol i gefnogi twf addysg Gymraeg yng 
Nghaerdydd.   
 

142. Fodd bynnag, mynegodd nifer o ymatebion i'r ymgynghoriad bryderon 
am effaith bosibl y newidiadau arfaethedig ar addysg Gymraeg. 
 

143. Roedd y pryderon hyn yn gofyn am sicrwydd y gallai brodyr a chwiorydd 
iau yr effeithir arnynt gan newidiadau i ddalgylchoedd gael mynediad i'r 
ysgol y mae brodyr a chwiorydd hŷn yn ei mynychu. 
 

144. Mae'r Cyngor yn cydnabod y pryderon ac wedi cadw maen prawf o fewn 
y meini prawf gordanysgrifio ar gyfer mynediad i addysg gynradd sy'n 
unioni unrhyw anfanteision sy'n codi o newidiadau i ddalgylchoedd i'r 
plant hyn o dan yr amgylchiadau penodol hyn. 
 

145. Mae nifer o ymatebion yn gofyn am drefniadau a fyddai'n galluogi plant i 
symud i addysg uwchradd gyda'u grŵp cyfoedion o’r ysgol gynradd. 
Fodd bynnag, byddai cyflwyno system ysgolion bwydo yn cyfyngu ar allu 
plant i drosglwyddo rhwng addysg cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg 
yn ystod y cyfnod cynradd neu ar lefel uwchradd.  
 

146. Byddai cyflwyno meini prawf sy'n seiliedig ar ysgolion bwydo yn 
anfanteisiol i rieni sy'n dymuno trosglwyddo o addysg gynradd cyfrwng 
Cymraeg i addysg uwchradd cyfrwng Saesneg (ac i'r gwrthwyneb), a 
gallai cyflwyno meini prawf o'r fath atal rhai rhieni rhag ystyried addysg 
drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

147. Mae canran net y disgyblion yng Nghaerdydd sy'n symud o gofrestru ar 
oedran Derbyn i addysg gynradd cyfrwng Cymraeg i gofrestru mewn 
addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg wedi amrywio o 87% – 95% yn y 
cohortau diweddaraf. Felly, gallai cyflwyno meini prawf sy’n seiliedig ar 
ysgolion bwydo gynyddu canran y disgyblion sydd, ar ôl cofrestru mewn 
addysg gynradd cyfrwng Cymraeg, yn symud ymlaen i addysg uwchradd 
cyfrwng Cymraeg, gan hefyd o bosibl annog rhieni sy'n ystyried cofrestru 
eu plentyn mewn addysg gynradd cyfrwng Cymraeg i beidio â gwneud 
hynny.  
 

148. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu Caerdydd Ddwyieithog. Bydd 
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP) 2017-2020 y Cyngor 
yn helpu Caerdydd i gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru o weld 1m 
o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050.  
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149. Mae’r WESP yn rhan greiddiol o Gynllun Strategaeth Ddwyieithog 5 
mlynedd y Cyngor. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod cael sector cyfrwng 
Cymraeg cynhwysol a chryf yn hanfodol os yw Caerdydd am dyfu'n 
ddinas wirioneddol ddwyieithog lle mae’r Gymraeg yn iaith lewyrchus a 
byw.  Yn unol â Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 
(Cymru) 2019, mae'r Cyngor yn disgwyl ymgynghori ar ei WESP ar gyfer 
y cyfnod 2021-2030 yn ystod y flwyddyn ysgol 2020/21.   
 

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

151. Er nad yw'r effaith debygol ar nod y Cyngor o gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg yng Nghaerdydd yn hysbys, mae risg amlwg y gallai cyflwyno 
trefniant ysgol fwydo gael effaith negyddol ar y Gymraeg yn gyffredinol.  
 

152. Bydd swyddogion yn parhau i fonitro cyfraddau geni, y boblogaeth sy’n 
deillio o dai newydd a’r patrymau o ran faint o blant sy'n mynd i ysgolion 
cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg er mwyn datblygu cynlluniau 
priodol i fodloni unrhyw gynnydd mewn galw. 
 

153. Mae addysgu'r Gymraeg mewn lleoliad cyfrwng Saesneg yn amodol ar 
ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Ni fyddai hyn yn newid. 

 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
 
154. 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.   
 

155. Mae gan bob Awdurdod Derbyn yng Nghymru rwymedigaeth gyfreithiol i 
Adran 84 o'r Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion (1998) (Cod Derbyn 
i Ysgolion Llywodraeth Cymru) ac mae'r Cyngor hefyd wedi cydymffurfio 
â'r ddeddfwriaeth honno. Rhoddir ystyriaeth hefyd i gyfrifoldeb y Cyngor i 
ddarparu a hybu safonau addysg uchel o dan Ddeddf Addysg 1996.  

 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
 
156. Mae Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb wedi'i gynnal ar y cynnig hwn.  

 
157. Daeth yr asesiad i'r casgliad na fyddai'r newidiadau arfaethedig hyn yn 

cael effaith andwyol ar grŵp penodol mewn cymdeithas (gellir gweld 
manylion yr Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn Atodiad 8). 
 

158. Bydd y Cyngor yn parhau i gydweithio'n agos ag ysgolion Caerdydd a'i 
bartneriaid, gan gynnwys y rhai ar y Fforwm Derbyniadau a'r Fforwm 
Addysg Gymraeg, i sicrhau nad yw'r trefniadau derbyn cyhoeddedig yn 
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gwahaniaethu'n uniongyrchol nac yn anuniongyrchol yn erbyn unrhyw 
ddisgybl. 
 
 

ARGYMHELLION 
 
Argymhellir bod y Cabinet yn 
 
1. penderfynu ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion drafft y Cyngor ar gyfer 
2021/2022, sy’n atodedig, fel y nodir ym Mholisi Derbyn 2021/2022. 
 

2. nodi bod Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2021/2022 yn gweithredu 
Opsiwn A ar gyfer newidiadau i ddalgylchoedd ysgolion cynradd cyfrwng 
Cymraeg, fel y nodir yn y Ddogfen Ymgynghori dalgylchoedd cyfrwng Cymraeg 
(Atodiad 2). 
 
3. nodi trosglwyddiad dalgylch cynradd Ysgol Glan Morfa o ddalgylch uwchradd 
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf i ddalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. 
 
4. nodi gohiriad y newidiadau arfaethedig i ddalgylchoedd uwchradd Ysgol 
Gyfun Gymraeg Glantaf ac Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn Nhreganna a 
Glan-yr-afon. 
 
5. nodi bod y Cyngor yn disgwyl ymgynghori ar ddiwygiadau pellach i 
ddalgylchoedd uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Nhreganna a Glan-yr-afon, ym 
mlwyddyn academaidd 2024/2025, i'w gweithredu ym mlwyddyn academaidd 
2026/2027. 
 

UWCH SWYDDOG CYFRIFOL Nick Batchelar 
 

13 Mawrth 2020 
 

 
Atodir yr atodiadau canlynol: 
 
Atodiad 1 – Polisi Derbyn i Ysgolion Drafft 2021/22 (fel y cyhoeddwyd ar gyfer 
ymgynghoriad) 
Atodiad 2 – Dogfen ymgynghori dalgylchoedd ysgolion cynradd ac uwchradd 
cyfrwng Cymraeg 
Atodiad 3 – Ymatebion Ffurfiol 
Atodiad 4 – Nodiadau o gyfarfodydd gyda disgyblion 
Atodiad 5 – Arfarnu barn disgyblion 
Atodiad 6 – Crynodeb a gwerthusiad o ymatebion i’r ymgynghoriad 
Atodiad 7 – Polisi Derbyn i Ysgolion 2021/22  
Atodiad 8 - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb  
 


