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CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CASTELL NEDD PORT
TALBOT
Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes
Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni 2021/22
Os oes gennych unrhyw sylwadau neu arsylwadau i'w gwneud am y llyfryn hwn, llenwch y
ffurflen isod a dychwelwch y ffurflen at y Tîm Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd, Cyngor
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes, y Ganolfan
Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ, neu e-bostiwch sfs@npt.gov.uk neu ffoniwch: 01639
763600.

1. Ydych chi’n fodlon ag arddull a chynllun y llyfryn?
Ydw ...............
Nac ydw ...............
Os nad ydych, nodwch sut gellid ei wella yn eich tyb chi.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. A oedd y wybodaeth yn y llyfryn yn addysgol ac yn ddefnyddiol i chi?
Oedd ...........
Nac oedd ....
Os nad oedd, pa bynciau eraill fyddech chi’n dymuno’u cynnwys?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Os oes gennych chi unrhyw sylwadau ychwanegol, nodwch fanylion isod:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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CYNNWYS:
Tudalen

Dyddiadau tymhorau’r ysgol a gwyliau 2020/21
Holiadur Bodlonrwydd Rhieni
Cyflwyniad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes
Pryd all fy mhlentyn gychwyn mynychu’r ysgol?
Pryd all fy mhlentyn adael yr ysgol?
Ble gall fy mhlentyn fynychu’r ysgol?
Beth os wyf i’n dymuno i fy mhlentyn gael ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg?
Beth pe bawn i’n dymuno i fy mhlentyn gael ei addysgu mewn ysgol eglwys
((((ysgol
wirfoddol
a gynhelir)?
Sut
allaf i (ysgol
gofrestru
fy mhlentyn
mewn ysgol?
Sut allaf i gael rhagor o wybodaeth am ysgolion yn yr ardal?
A all fy mhlentyn gael ei addysgu y tu allan i Fwrdeistref Sirol Castell Nedd
Port Talbot?
Beth
os oes gan fy mhlentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol?
Pa gymorth sydd ar gael ar gyfer plant o gefndiroedd Lleiafrifoedd Ethnig?
Sut all y Gwasanaeth Lles Addysg gynorthwyo?
Partneriaethau â Rhieni a SNAP
Pa drefniadau diogelu sydd yn eu lle?
Beth am iechyd fy mhlentyn?
A fydd prydau ysgol ar gael?*
A fydd fy mhlentyn yn cael ei gludo i’r ysgol?*
A fydd yn rhaid i fy mhlentyn wisgo gwisg ysgol?*
Pa gostau y gallai fod yn ofynnol i mi eu talu?*
Beth ddylwn i wybod am drefniadau yswiriant ar gyfer fy mhlentyn?
Pryd fydd fy mhlentyn yn cael addysg ac arweiniad ynghylch gyrfaoedd?
Pa arholiadau cyhoeddus fydd fy mhlentyn yn eu sefyll?
Sut mae ysgol fy mhlentyn yn gwybod â phwy ddylent gysylltu?
Pa addysg fydd ar gael pan fydd fy mhlentyn dros 16 oed?
Pa gymorth ariannol fydd ar gael pan fydd fy mhlentyn yn cychwyn yn y
chweched Dysgu
dosbarth
neu mewn coleg?*
Llwybrau
14-19
A yw Gwobr Dug Caeredin ar gael i fy mhlentyn?
Pa wasanaethau ieuenctid sydd ar gael?
A all fy mhlentyn gael swydd rhan amser?
Beth os yw fy mhlentyn yn dymuno cyfranogi mewn cynyrchiadau adloniant?
A oes llyfrgell leol ar gael ar gyfer fy mhlentyn?
Pa gyfleusterau diwylliannol a hamdden sydd ar gael ar gyfer fy mhlentyn?
A ellir ymweld ag amgueddfa?
Sut caiff gweithgareddau corfforol a chwaraeon eu cynnal yn lleol?
Beth yw llywodraethwyr ysgolion?
Sut allaf i ddod yn llywodraethwr ysgol?
Sut all rhieni ddylanwadu ar benderfyniadau’r Cyngor Bwrdeistref Sirol?
Beth allaf i ei wneud os byddaf i'n anfodlon ag addysg fy mhlentyn neu’n
dymuno mynegi
Rhaglen
Strategolcwyn?
Gwella Ysgolion
Atodiad A – Polisi Mynediad i Ysgolion, 2021/2022
Atodiad B - Polisïau Mynediad Ysgolion Ffydd, 2021/2022
Atodiad C – Rhestr o Ysgolion Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Dyddiadau tymhorau’r ysgol a gwyliau 2021/2022
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*Darllenwch yr adran hon os ydych chi’n cael unrhyw fath o fudd-daliadau. Efallai eich bod chi’n gymwys i gael rhagor o
gymorth ariannol.
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Annwyl Riant/Gofalwr,
Mae dysgu yn rhan hollbwysig o fywyd. Rydym ni’n dymuno sicrhau bod dysgu yn
brofiad diogel, anogol a boddhaus ym mhob lleoliad, ble ceir parch ac ystyriaeth
briodol i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.
Bydd rhieni a gofalwyr yn ein hysbysu ni pa mor bwysig yw hi i’w plant gael mynediad at
yr ysgolion gorau ac addysg o ansawdd uchel. Ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc, mae eu
profiad o’r ysgol yn hollbwysig, a byddant yn ein hysbysu ni eu bod yn dymuno cyfranogi
yn y gwaith o lywio’r penderfyniadau sy’n effeithio arnynt a chael gwrandawiad ynghylch
ynny.
Mae’r dewisiadau y byddwch chi’n eu gwneud yn bwysig, felly mae cael gwybodaeth dda
yn sail i’ch penderfyniadau yn hanfodol. Mae’r canllawiau hyn yn darparu’r wybodaeth
sydd arnoch chi ei hangen ynghylch y trefniadau i gael lle i’ch plentyn mewn ysgol yng
Nghastell-nedd Port Talbot.
Rydym ni’n hyderus bod pob ysgol yn yr awdurdod hwn wedi ymrwymo i wireddu pedwar
diben cwricwlwm newydd Cymru, sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddatblygu:





yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy’n barod i ddysgu trwy gydol eu hoes
yn gyfranwyr medrus, creadigol, sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd
a’u gwaith.
yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus, yng Nghymru a’r byd.
yn unigolion iach, hyderus, sy’n barod i fyw bywyd llawn fel aelodau gwerthfawr o
gymdeithas.

Mae llawer o ffynonellau o wybodaeth ar gael i chi, yn cynnwys adroddiadau arolygon
diduedd gan Estyn, a’r wefan, fyysgolleol.cymru.gov.uk, sy’n darparu gwybodaeth ffeithiol
am bob ysgol yng Nghymru. Ynghyd â hyn, dylech chi ymweld yn bersonol â’r ysgol
rydych chi’n ystyried ymgeisio am le ynddi.
Mae dewis yr ysgol briodol ar gyfer eich plentyn a’i ddyfodol yn benderfyniad pwysig
iawn. Rwy’n gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i chi, a dymunaf bob
llwyddiant i’ch plentyn yn y dyfodol.

Yn gywir,

Aled Evans
Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes
DALIWCH SYLW:
Mae’r wybodaeth yn y llyfryn hwn yn berthnasol ac yn gywir ar adeg ei gyhoeddi. Efallai bydd angen diweddaru rhywfaint o’r polisïau, y
dulliau rheoleiddio, y ddarpariaeth a’r adnoddau ar gyfer, neu yn ystod, blwyddyn academaidd 2021/22. Os hoffech gael help i ddarllen y
ddogfen hon neu ragor o wybodaeth a chyngor, cysylltwch â'r Tîm Cymorth Ysgolion a Theuluoedd, Adran Addysg, Canolfan Ddinesig
Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ. E-bost: sfs@npt.gov.uk Rhif ffôn: 01639 76360
.
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Pryd all fy mhlentyn gychwyn mynychu’r ysgol?
Yn dibynnu ar argaeledd lleoedd, gall eich plentyn ddechrau mynychu dosbarth
meithrin rhan amser yn dilyn ei ben-blwydd yn dair oed. Nid oes sicrwydd bod lle
ar gael ac efallai bydd yn rhaid i chi ychwanegu enw eich plentyn at restr aros. Caiff
ceisiadau am lefydd eu gweinyddu gan yr Awdurdod Lleol (nid yw hynny’n
cynnwys ysgolion a gynorthwyir, ac eithrio disgyblion blwyddyn 7 a dderbynnir yn
Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff).
Mae’n rhaid i bob plentyn gychwyn mynychu’r ysgol ddim hwyrach na diwrnod
cyntaf y tymor ar ôl iddynt droi’n 5 mlwydd oed. Bydd addysg amser llawn ar gael
o ddechrau’r flwyddyn ysgol pan fyddant yn 5 mlwydd oed.
Pan fydd plant rhwng 5 ac 11 oed, darperir addysg mewn ysgolion cynradd, ac
eithrio yn Ysgol Babanod Sant Joseff ac Ysgol Iau Sant Joseff, ble darperir addysg
mewn ysgolion ar wahân. Yn yr ardaloedd hyn, bydd y mwyafrif o ddisgyblion sy’n
troi’n 7 oed erbyn 31 Awst yn trosglwyddo o’r ysgol babanod i’r ysgol iau ar
ddechrau’r flwyddyn ysgol ddilynol.
Fel arfer, bydd plant yn trosglwyddo i ysgol uwchradd pan fyddant yn 11 mlwydd
oed. Bydd y mwyafrif o ddisgyblion sy’n troi’n 11 oed erbyn 31 Awst yn
trosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd ar ddechrau’r flwyddyn ysgol
ddilynol.
Bydd ffurflenni cais am le yn cael eu hanfon at bob rhiant yn unol â’r hyn a
amlinellir yn y Polisi Derbyn Disgyblion (Atodiad A). Gall rhieni nodi eu bod yn
ffafrio ysgol benodol. Gwneir bob ymdrech i gydymffurfio â’r dewis hwn. Fodd
bynnag, efallai na fydd hynny’n bosibl bob tro. Os felly, cynigir ysgol arall.
Dim ond yr awdurdod lleol a all gynnig/cadarnhau lleoedd mewn ysgolion
cymunedol, nid ysgolion/Penaethiaid unigol.
Pryd all fy mhlentyn adael yr ysgol?
Gall disgyblion adael yr ysgol ar y dydd Gwener diwethaf ym mis Mehefin yn ystod
y flwyddyn ysgol pan fyddant yn troi’n 16 mlwydd oed.
Ble gall fy mhlentyn fynychu’r ysgol?
Bydd y mwyafrif o blant yn mynychu eu hysgol leol. Efallai bydd lle ar gael i’ch
plentyn mewn ysgol Gymraeg sy’n gwasanaethu eich ardal os byddwch
chi’n dymuno iddo/iddi gael ei (h)addysgu yn Gymraeg.
Yn nes at yr adeg pan fydd eich plentyn yn barod i fynd i’r ysgol, dylech chi
gysylltu â swyddog derbyniadau’r awdurdod lleol i ofyn am ffurflen gais. Efallai
byddwch chi hefyd yn dymuno cysylltu â’r ysgol yn yr ardal o’ch dewis i drefnu
ymweliad.
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Mae Cod Derbyniadau Ysgolion 005/2013 a gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2013
yn amlinellu’r gofynion ar awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu mewn perthynas
â derbyn plant i ysgolion ac apeliadau yn ymwneud â derbyn plant. Gall rhieni
ymgeisio ar-lein am le mewn ysgol (ac eithrio am leoedd mewn unedau meithrin)
trwy droi at www.npt.gov.uk neu trwy lenwi a dychwelyd ffurflen gais. Yn achos
lleoedd mewn unedau meithrin, bydd yn rhaid i rieni gysylltu i ofyn am ffurflen
gais.
Gellir canfod enwau, cyfeiriadau a rhifau ffôn pob ysgol yn Atodiad C yn y llawlyfr
hwn. Mae’r manylion ar gael ar y wefan hefyd: www.npt.gov.uk
Efallai byddwch chi’n dymuno dewis ysgol arall yn hytrach na’r ysgol cyfrwng
Saesneg neu Gymraeg leol. Os byddwch chi, dylech chi wybod nad oes sicrwydd o
o gael lle, ac ni chaiff eich plentyn le os na fydd lle ar gael. Byddwch chi hefyd yn
gyfrifol am dalu cost y cludiant i deithio i’r ysgol.
Mae holl ysgolion Castell-nedd Port Talbot yn rhai cydaddysgol, sef ysgolion ble
derbynnir bechgyn a genethod i holl ddosbarthiadau’r ysgol
Beth os wyf i’n dymuno i fy mhlentyn gael ei addysgu trwy gyfrwng y
Gymraeg?
Ar hyn o bryd, ceir 9 ysgol gynradd Gymraeg ac un ysgol cyfrwng Cymraeg ar
gyfer disgyblion 3-18 oed yng Nghastell-nedd Port Talbot.
Ar lefel ysgolion cynradd, bydd o leiaf 70% o’r addysgu a’r dysgu yn digwydd trwy
gyfrwng y Gymraeg, a darperir cyfleoedd i bob disgybl ddod yn ddysgwyr hyderus
y Gymraeg. Mae addysg Gymraeg yn ddewis ar gyfer disgyblion o gartrefi ble
siaredir y Gymraeg ac o gartrefi ble na siaredir yr iaith.
Darperir cyfleoedd ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd i fynychu cyrsiau preswyl
Cymraeg i wella eu sgiliau yn y Gymraeg, ac mae gan yr Awdurdod Lleol Ganolfan
Iaith arbenigol i gynorthwyo disgyblion a wnaiff elwa o gymorth dwys ynghylch y
Gymraeg.
Ar y lefel uwchradd, mae addysg Gymraeg ar gael yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera –
Bro Dur, ysgol gymunedol Gymraeg ar gyfer disgyblion 3-18 oed.
Bydd Ysgol Gymraeg Ystalyfera – Bro Dur yn trefnu rhaglen flynyddol o
weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 a wnaiff
elwa o gael cymorth ynghylch y Gymraeg cyn trosglwyddo i Flwyddyn 7.
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Mae’r gweithgareddau hyn yn dylanwadu’n fuddiol ar hyder a chyflawniad disgyblion yn y
Gymraeg ac yn sicrhau pontio llwyddiannus ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 o’r 9 ysgol
gynradd Gymraeg sy’n bartneriaid yng nghlwstwr Ysgol Gymraeg Ystalyfera – Bro Dur.
Bydd yr addysgu a dysgu yng Nghyfnod Allweddol 3 yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg a
gall bob disgybl Cyfnod Allweddol 3 fwynhau amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol cyfrwng
Cymraeg.
Caiff sgiliau disgyblion yn y Gymraeg eu datblygu ymhellach yn ystod Cyfnod Allweddol 4 ac
yn y Chweched Dosbarth. Mae amrywiaeth eang o gyrsiau academaidd, galwedigaethol ac
allgyrsiol ar gael. Mae rhagor o fanylion ar gael gan yr ysgol.
Mae addysg Gymraeg yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera – Bro Dur yn ddewis ar gyfer disgyblion
o gartrefi ble siaredir y Gymraeg ac o gartrefi ble na siaredir yr iaith. Daw oddeutu 86% o’r
disgyblion o gartrefi ble na siaredir yr iaith Gymraeg.
Mae’r Cyngor wedi sicrhau cytundeb i wella addysg Gymraeg ymhellach yn y sector uwchradd
trwy agor ail ysgol uwchradd Gymraeg yn ne’r Fwrdeistref Sirol, ar hen safle Ysgol Gyfun
Sandfields. Bydd y campws newydd hwn ar gael o fis Medi 2018.
Beth pe bawn i’n dymuno i fy mhlentyn gael ei addysgu mewn ysgol eglwys (ysgol
wirfoddol a gynhelir)?
Mae dwy ysgol gynradd yr Eglwys yng Nghymru, un ysgol babanod Gatholig, un ysgol iau
Gatholig a dwy ysgol gynradd Gatholig yn y Fwrdeistref Sirol. Ar y lefel uwchradd, mae
addysg ysgol ffydd ar gael yn Ysgol a Chanolfan Chweched Dosbarth Gatholig Sant Joseff,
Port Talbot. Mae copïau o bolisïau mynediad pob ysgol ffydd wedi’u cynnwys yn Atodiad B.
Mae gwybodaeth am addysg mewn ysgolion ffydd ar gael yn uniongyrchol hefyd gan: Yr
Eglwys yng Nghymru – Y Cyfarwyddwr Addysg, Esgobaeth Llandaf, Swyddfa’r Esgobaeth
(Addysg), Y Llys, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5EH. (Cysylltwch â Mr. Andrew
Ricketts ar: 01656 868868).
Yr Eglwys Gatholig – Cyfarwyddwr Addysg yr Esgobaeth, Esgobaeth Mynyw, y Swyddfa
Addysg, 27 Stryd y Cwfaint, Abertawe, SA1 2BX. (cysylltwch â Mr. Paul White ar: 01792
652757).
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Sut allaf i gofrestru fy mhlentyn mewn ysgol?
Pan fyddwch chi wedi dewis ysgol i’ch plentyn, bydd angen i chi ymgeisio ar-lein yn
www.npt.gov.uk neu lenwi ffurflen gais am le mewn ysgol.
Mae trefniadau ynghylch derbyn disgyblion i ysgolion ar gael yn Atodiad A yn y llyfryn
hwn. Mae hyn yn cynnig gwybodaeth ynghylch sut gwneir penderfyniadau pan bennir
lleoedd i blant mewn ysgolion.
Sut allaf i gael rhagor o wybodaeth am ysgolion yn yr ardal?
Bydd pob ysgol yn cyhoeddi prosbectws, sy’n darparu gwybodaeth am drefniadaeth yr ysgol, y
cwricwlwm ac addysgu a dysgu. Mae rhestr o ysgolion, ynghyd â chyfeiriadau a rhifau
ffôn, ar gael yn Atodiad B yn y llawlyfr hwn. Mae’r rhestr hefyd ar gael ar y wefan:
www.npt.gov.uk
Mae gan y mwyafrif o ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot eu gwefannau penodol eu
hunain hefyd. Gellir cyrchu’r rhain trwy wefan y porth dysgu cymunol: www.npted.org a
chliciwch ar y ddolen “Ysgolion” ar frig y dudalen.
Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth a chyngor ynghylch derbyn plant i ysgolion,
cysylltwch â’r: Swyddog Derbyniadau Ysgolion, Tîm Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd, Cyngor
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes, y Ganolfan
Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ. E-bostiwch: admissions@npt.gov.uk neu ffoniwch: 01639
763730/763580.
A all fy mhlentyn gael ei addysgu y tu allan i Fwrdeistref Sirol Castell Nedd Port
Talbot?
Os hoffech chi anfon eich plentyn i ysgol y tu allan i’r Fwrdeistref Sirol, dylech chi gysylltu
â’r Awdurdod Lleol perthnasol sy’n gwasanaethu’r ardal ble lleolir yr ysgol. Daliwch sylw:
mae’n debyg y byddwch chi’n gyfrifol am dalu costau cludiant i’r ysgol ac oddi yno. Nid yw
Bwrdeistref Sirol Port Talbot yn cynnig lleoedd am ddim na lleoedd a gynorthwyir mewn
unrhyw ysgol annibynnol.
Beth os oes gan fy mhlentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol?
B yd d a i p l e n t yn s yd d a g a n g h e n i o n a d d ys g o l a r b e n n i g yn e l w a o
a mr y w i a e t h o s t r a t e g a e t h a u c y mo r t h a d a r p a r i a e t h yn yr ys g o l . Gall pob ysgol
ddiwallu anghenion disgyblion sydd ag ystod eang o anghenion addysgol. Mae’n bwysig bod
plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu nodi a’u hasesu’n gynnar yn ystod eu
gyrfa addysgol. Mae gan athrawon dosbarth swyddogaeth bwysig o ran cynorthwyo i nodi
anghenion dysgu ychwanegol eu disgyblion.
Mae anghenion dysgu ychwanegol yn cwmpasu plant sy’n profi anawsterau â dysgu, iaith a
lleferydd, cyfathrebu cymdeithasol, ymddygiad ac anawsterau synhwyraidd. Gall y grwpiau
canlynol o bobl ifanc fod ag anghenion dysgu ychwanegol hefyd: plant sy’n derbyn gofal,
gofalwyr ifanc, plant o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, plant sy’n siarad Saesneg neu
Gymraeg fel iaith ychwanegol, plant mewn angen. Os bydd hynny’n bosibl, caiff plant sydd ag
anghenion dysgu ychwanegol eu haddysgu yn eu hysgol leol, gyda’u cyfoedion.
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Mae gan bob ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot swm penodol o arian yn ei chyllideb i
helpu i ddiwallu anghenion disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae gan bob
ysgol Gydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig a all gynnig cyngor a chymorth i staff a
phlant eu hysgol. Mae’r cymorth hwn ar gael i ddisgyblion y nodir bod arnynt angen cymorth a
gynigir trwy gyfrwng gweithredu gan yr ysgol fel rhan o’r ymateb graddol a amlinellir yng
Nghod Ymarfer AAA Cymru.
Yn ychwanegol, bydd athrawon arbenigol a seicolegwyr addysg yn gweithio mewn ysgolion i
gydweithio i ddiwallu anghenion dysgu ychwanegol sydd wedi cyrraedd cam penodol yn
ymateb graddedig yr ysgol, sef Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy. Rhyngddynt, mae gan yr
athrawon a’r seicolegwyr wybodaeth am anawsterau dysgu penodol a chyffredinol, anawsterau
lleferydd, iaith a chyfathrebu, a rheoli ymddygiad, a phrofiad o’r meysydd hynny. Mae
athrawon a staff cymorth arbenigol sydd â chymwysterau ym meysydd namau ar y golwg a’r
clyw a namau aml-synnwyr hefyd ar gael i weithio mewn ysgolion.
Efallai bydd nifer fechan o ddisgyblion s ydd ag anghenion difrifol a chymhleth
yn cael asesiad statudol i bennu a oes angen iddynt gael datganiad o anghenion
addysgol arbennig.
Bydd mwyafrif y disgyblion sydd â datganiad o anghenion addysgol arbennig yn mynychu
darpariaeth arbenigol yng Nghastell-nedd Port Talbot, ond mae rhai yn mynychu ysgolion prif
ffrwd ac yn cael cymorth ychwanegol. Mae Castell-nedd Port Talbot yn cynnig amrywiaeth o
ddarpariaeth arbennig, yn cynnwys ysgolion arbennig a chanolfannau cymorth dysgu.
Os ydych chi’n pryderu bod gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol, siaradwch ag
athro neu athrawes y dosbarth neu gydlynydd anghenion addysgol arbennig yr ysgol. Gallwch
chi hefyd gysylltu â swyddog cyswllt anghenion dysgu ychwanegol yr Awdurdod, sy’n gallu
darparu gwybodaeth i rieni plant o oedran ysgol gorfodol a phlant cyn-ysgol. Dyma rif ffôn y
swyddog: 01639 763140.
Pa gymorth sydd ar gael i ddisgyblion o gefndiroedd Lleiafrifoedd Ethnig, disgyblion
sy’n siarad Saesneg fel Iaith Ychwanegol (EAL) a dysgwyr sy'n Sipsiwn, Roma neu
Deithwyr?
Mae’r Gwasanaeth Dysgwyr Diamddiffyn yn darparu cymorth arbenigol i’r sawl sy’n siarad
Saesneg fel Iaith Ychwanegol, y rheini o gefndiroedd Lleiafrifoedd Ethnig a
dysgwyr o Gymuned y Sipsiwn, Roma a Theithwyr sydd mewn perygl o dangyflawni neu
ddod yn NEET (pobl nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant).
Mae’r Gwasanaeth Dysgwyr Bregus hefyd yn darparu amrywiaeth o gymorth ac ymyriadau ar
gyfer dysgwyr o gymunedau lleiafrifoedd ethnig, rhai sy’n siarad Saesneg fel iaith ychwanegol
a dysgwyr o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn ysgolion Castell-nedd Port Talbot er
mwyn sicrhau eu cyfranogiad, eu cyflawniad, eu cyrhaeddiad a’u llesiant. Gallwch chi gysylltu
â’r gwasanaeth trwy e-bostio Mark New yn m.new@npt.gov.uk neu ffonio 01639 686841.
Sut all y Gwasanaeth Lles Addysg gynorthwyo?
Mae angen i blant fynychu’r ysgol er mwyn sicrhau eu bod yn elwa o’r cyfleoedd addysgol
sydd ar gael yn lleol. Gall y Gwasanaeth Lles Addysg gynorthwyo i ymdrin ag unrhyw
broblemau a all atal plant rhag mynychu’r ysgol yn rheolaidd. Mae’r gwasanaeth ar
3
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gael ar gyfer disgyblion, rhieni ac athrawon. Mae’n ddolen gyswllt bwysig rhwng yr ysgol a’r
cartref ac mae’n helpu rhieni ac athrawon i gydweithio. Gallwch chi gysylltu â’r Gwasanaeth
Lles Addysg trwy law ysgol eich plentyn.
Partneriaethau â Rhieni a SNAP
Gall y Swyddog Cyswllt sy’n rhan o’r Tîm Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol ddarparu
gwybodaeth am amrywiaeth o sefydliadau sy’n cynorthwyo rhieni. I gael rhagor o wybodaeth,
ffoniwch 01639 763158.
Mae SNAP Cymru yn sefydliad sy’n darparu gwasanaeth annibynnol i gynorthwyo rhieni, ar
gyfer teuluoedd plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig, neu rai a all fod ag
anghenion o’r fath. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim i deuluoedd ac mae’n
gyfrinachol.
Mae SNAP Cymru yn ceisio hyrwyddo cydweithio a chyfranogi mewn prosesau cynllunio a
gwneud penderfyniadau. Gall hefyd eich cynorthwyo chi i lenwi gwaith papur a’ch cynorthwyo
chi yn ystod cyfarfodydd gyda gweithwyr proffesiynol.
Pa drefniadau diogelu sydd yn eu lle?
Mae gofal a llesiant disgyblion yn flaenoriaeth allweddol i bob ysgol, a cheir Gweithdrefnau
Amddiffyn Plant eglur ar gyfer Cymru Gyfan y mae’n rhaid i staff yr ysgol eu dilyn er mwyn
diogelu a hyrwyddo lles plant. Mae gan bob ysgol athro neu athrawes enwebedig sy’n gyfrifol
am ymdrin â materion diogelu ac am ymdrin ag achosion unigol o gam-drin a amheuir. Mae
manylion yr unigolyn penodedig ar gael gan ysgol eich plentyn. Os amheuir cam-drin, bydd
rheidrwydd ar yr ysgol i gyfeirio’r mater at y Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn cynnal
ymchwiliad. Er mwyn amddiffyn a diogelu plentyn, weithiau, bydd angen gwneud
atgyfeiriadau heb ofyn am gydsyniad rhieni a’u hysbysu; mae gan yr ysgol ddyletswydd i
weithredu er lles pennaf y plentyn. Mae hwn yn faes gwaith sensitif, a bydd cael cefnogaeth
rhieni yn bwysig pan fydd ysgolion yn gweithredu i ddiogelu plant.
Gallwn eich sicrhau bod staff ysgolion yn rhoi pwyslais cryf ar lesiant plant fel rhan o’u
gwaith.
Beth am iechyd fy mhlentyn?
Mae gan bob ysgol nyrs a meddyg ysgol penodol. Byddant yn ymweld â phob ysgol ac yn
trefnu i sgrinio golwg a thwf plant. Bydd y gweithwyr iechyd proffesiynol yn darparu cyngor i
T
rieni ac athrawon i sicrhau bod unrhyw anawsterau iechyd yn yr ysgol yn cael eu udatrys a bod
d
cymorth priodol yn cael ei ddarparu.
a

l
I gael rhagor o wybodaeth am Wasanaeth Iechyd yr Ysgolion, gofynnwch am
gopi o’r
e
datganiad polisi ynghylch gwasanaethau iechyd ysgolion, sydd ar gael gan Bennaeth
ysgol
n
eich plentyn, neu gan y Pediatrydd Cymunedol Ymgynghorol, y Swyddfa Gymunedol,
1
Canolfan Plant, Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, ar 01639 862000.
0

A fydd prydau ysgol ar gael?
Darperir prydau ysgol wedi'u coginio’n ffres ym mhob ysgol, ac mae’r Awdurdod wedi
ymrwymo i ddarparu prydau iach a chytbwys y gwnaiff plant eu bwyta a’u mwynhau.
Mae ein Gwasanaeth Prydau Ysgolion Cynradd yn darparu bwyd a diod mewn
4
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ysgolion cynradd. Mae’r bwyd a’r diod yn cydymffurfio â gofynion Rheoliadau Bwyta’n Iach
mewn Ysgolion (Cymru) 2013 gan Lywodraeth Cymru, sy’n amlinellu’r mathau o fwyd a diod
y gellir eu darparu yn ystod y diwrnod ysgol a rhai na ellir eu darparu, ac maent yn diffinio
cynnwys maeth ciniawau ysgolion.
Mae’r fwydlen ar gyfer ysgolion cynradd wedi cael ei dadansoddi o safbwynt maeth i sicrhau
ei bod yn ateb gofynion y ddeddfwriaeth. Darperir lluniaeth i ddiwallu anghenion dietau
arbennig, e.e. bwyd llysieuol a bwyd i’r sawl sydd a chyflwr coeliag a chlefyd siwgr, ac mae
llefrith ar gael am ddim ar gyfer yr holl ddisgyblion sy’n fabanod.
Trwy ddewis pryd ysgol ar gyfer eich plentyn, byddwch yn sicrhau eich bod yn gwneud dewis
iach iddo/iddi.
Mae 50 o ysgolion babanod, iau a chynradd yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cyfranogi yn y
cynllun brecwast am ddim, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae gennym ni wefan
ynghylch prydau ysgolion/clybiau brecwast, a gellir gweld yr holl fwydlenni ar gyfer ysgolion
cynradd yn www.broccolibob.co.uk neu ar wefan yr ysgol unigol. Fe wnaiff y wefan hon eich
hysbysu chi pa ysgolion sy’n cyfranogi yn y cynllun brecwast am ddim, ac mae’n cynnwys
llawer o ddolenni ynghylch iechyd a llesiant.
Os oes gennych chi ymholiadau ynghylch prydau a chlybiau brecwast mewn ysgolion
cynradd, cysylltwch â ni trwy ffonio 01639 763036/763738 neu e-bostio ams@npt.gov.uk.
Os oes gennych chi ymholiadau am brydau ysgolion uwchradd, cysylltwch â’r ysgol unigol i
drafod hynny.
Efallai bydd rhieni sy’n cael cymorth ychwanegol gan y llywodraeth yn gymwys i gael prydau
ysgol am ddim ar gyfer eu plant. Mae ymgeisio am brydau ysgol am ddim yn broses rwydd.
Gall rhieni ymgeisio ar-lein yn www.npt.gov.uk, ac mae ffurflenni hefyd ar gael gan ysgol eich
plentyn neu’r Tîm Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r
tîm ar 01639 763515 neu e-bostiwch fsm@npt.gov.uk neu trowch at www.npt.gov.uk.
A fydd fy mhlentyn yn cael ei gludo i’r ysgol?
Rydych chi’n gyfrifol am fynd â’ch plentyn i’r ysgol os ydych chi’n byw o fewn dwy
filltir o’ch ysgol gynradd addas/ddynodedig agosaf (mesurir y pellter ar sail y llwybr
cerdded byrraf sydd ar gael), gan gymryd yn ganiataol y bydd unigolyn cyfrifol yn
mynd gyda’r plentyn, yn ôl y gofyn. Fodd bynnag, os yw eich plentyn yn bwy mwy na
dwy filltir o’r ysgol honno, darperir cymorth i deithio rhwng yr ysgol a’r cartref yn rhad
ac am ddim o ddechrau’r flwyddyn ysgol pan fydd ef/hi yn troi’n 5 oed. Os bydd eich
plentyn yn teithio rhwng y cartref i’r ysgol mewn cerbyd arbennig, rydych chi’n gyfrifol
serch hynny am sicrhau y caiff eich plentyn ei hebrwng at y cerbyd cludiant a bod
rhywun yn ei (d)derbyn o’r cerbyd hwnnw.
Fel arfer, ni ddarperir cludiant i blant iau.
Mae cludiant am ddim ar gael i ddisgyblion ysgolion uwchradd i’r ddarpariaeth addysg
uwchradd addas/ddynodedig agosaf, os yw’r pellter yn dair milltir neu ragor.
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Os ydych chi’n credu bod eich plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim, gallwch chi
gyflwyno ffurflen gais am gludiant ar-lein. Rhaid cyflwyno ceisiadau am gludiant erbyn
30 Mehefin. Efallai na fydd y cludiant ar waith ar ddechrau’r tymor ysgol ar gyfer
ceisiadau hwyr a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn. Fodd bynnag, darllenwch Bolisi
presennol y Cyngor ynghylch Teithio rhwng y Cartref a’r Ysgol i gadarnhau bod eich
plentyn yn gymwys cyn cyflwyno eich cais. Mae’r polisi ar gael ar wefan y Cyngor yn
www.npt.gov.uk neu fel arall, e-bostiwch eich cais am gopi at
educationtransport@npt.gov.uk. Os hoffech chi ragor o fanylion am y polisi, cysylltwch
â’r Swyddog Cludiant Addysg ar: 01639 861104.
Os nad yw eich plentyn yn gymwys i gael cymorth rhad ac am ddim i deithio rhwng y cartref
a’r ysgol, efallai bydd cyfle i gael sedd sbâr. Ar ôl neilltuo sedd i’r holl ddisgyblion cymwys,
os bydd lleoedd ar gael mewn cerbydau i gludo disgyblion rhwng y cartref a’r ysgol, efallai
bydd y Cyngor yn cynnig y rhain i’w gwerthu. I gael rhagor o fanylion am y Cynllun Seddi
Sbâr, darllenwch Bolisi presennol y Cyngor ynghylch teithio rhwng y cartref a’r ysgol.
Dylai rhieni nodi bod darparu cymorth i deithio rhwng yr cartref a’r ysgol yn destun
protocolau a chydymffurfi â “Chod Ymddygiad Teithio” a llofnodi’r Cod.
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch trefniadau teithio rhwng y cartref a’r
ysgol, cysylltwch â’r Adain Cludiant i Deithwyr. Gallwch e-bostio eich cais at
passengertransport@npt.gov.uk neu ffonio:
 ar gyfer cludiant ysgol prif ffrwd: 01639 686939 neu 686095.
 ar gyfer cludiant ysgol ADY ffoniwch: 01639 686657 neu 686093.
A fydd fy mhlentyn yn gwisgo gwisg ysgol?
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Grant Datblygu Disgyblion (GDD) Mynediad. Diben hwn yw darparu cymorth grant i deuluoedd ar incwm isel er mwyn
iddynt brynu:
 Gwisg ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
 Cit chwaraeon ysgol gan gynnwys esgidiau;
 Gwisg ysgol ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys, ond heb fod yn
gyfyngedig i, sgowtiaid; geidiaid; cadlanciau; crefft ymladd; chwaraeon; celfyddydau
perfformio neu ddawns;
 Offer e.e. bagiau ysgol, deunydd ysgrifennu;
 Offer arbenigol ar gyfer gweithgareddau'r cwricwlwm newydd fel Dylunio a
Thechnoleg; ac
 Offer ar gyfer teithiau ar ôl oriau ysgol fel dysgu awyr agored e.e. dillad dwrglos.
Sylwer
Nid yw cyfarpar TG, fel ffonau symudol ac iPads yn cael eu cynnwys yn y cyllid
hwn.
Pwy sy'n gymwys?
Mae'r arian ar gael i ddisgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim sy'n mynd i:
6
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ddosbarth Derbyn mewn ysgolion cynradd a gynhelir ym mis Medi 2020;
Blwyddyn 3 mewn ysgolion cynradd/ysgolion iau a gynhelir ym mis Medi 2020;
Blwyddyn 7 mewn ysgolion uwchradd a gynhelir ym mis Medi 2020;
Blwyddyn 10 mewn ysgolion uwchradd a gynhelir ym mis Medi 2020;
Disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac
unedau cyfeirio disgyblion sy'n 4 oed ym mis Medi 2020.

Mae'r arian hefyd ar gael i bob plentyn sy'n derbyn gofal sydd o oed ysgol gorfodol.
Mae cyllid o hyd at £125 ar gael i bob dysgwr cymwys ac eithrio'r rheini sydd ym
Mlwyddyn 7. Bydd gan ddysgwyr cymwys ym Mlwyddyn 7 hawl i uchafswm o
£200.
Mae gan blant teuluoedd sy'n derbyn y canlynol hawl i Brydau Ysgol am Ddim:








Cymhorthdal Incwm/Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn Seiliedig ar Incwm);
Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm;
Credyd Treth Plant, ar yr amod nad oes ganddynt hawl i Gredyd Treth Gwaith a bod
ganddynt incwm blynyddol nad yw'n fwy nag £16,190 (Cyllid a Thollau EM sy'n
gyfrifol am asesu lefel yr incwm blynyddol);
Elfen warantedig y Credyd Pensiwn Gwladol;
Cefnogaeth o dan Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999;
Credyd Treth Gwaith 'ychwanegol' - y tâl y gallai rhywun ei dderbyn am bedair
wythnos ychwanegol pan nad ydynt yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith bellach;
Credyd Cynhwysol

Mae'r grant hwn ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/2021, ac roedd yr wybodaeth hon
yn gywir pan gafodd ei hargraffu.
Pa gostau y gallai fod yn ofynnol i mi eu talu?
Yn ystod cyfnod eich plentyn yn yr ysgol, cynigir mwyafrif y gweithgareddau yn rhad ac am
ddim. Fodd bynnag, ar brydiau, gofynnir i chi gyfrannu at gostau. Mae manylion taliadau a
gostyngiadau ar gael gan ysgol eich plentyn.
Codir tâl am lety a bwyd os bydd eich plentyn yn cyfranogi mewn arhosiad
dros nos a drefnir gan yr ysgol. Fodd bynnag, efallai y gellir hepgor taliadau ar gyfer
cwrs neu wersyll preswyl cymeradwy os ydych chi’n derbyn unrhyw fath o fudd-daliadau
ychwanegol.
Beth ddylwn i wybod am drefniadau yswiriant ar gyfer fy mhlentyn?
Mae’r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn yswirio ei adeiladau a’u cynnwys rhag difrod yn sgil tân.
Os caiff eiddo personol eich plentyn ei ddifrodi mewn tân mewn ysgol yng Nghastell-nedd
Port Talbot, efallai y gallwch hawlio yn erbyn polisi yswiriant eich cartref.
Argymhellir eich bod chi’n ystyried trefnu eich polisi yswiriant eich hun rhag ofn y caiff
eiddo personol eich plentyn ei golli neu ei ddifrodi. Gan amlaf, gellir trefnu hyn trwy gyfrwng
estyniad i bolisi yswiriant cynnwys cartref. Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor Bwrdeistref Sirol
i drefnu yswiriant damweiniau personol ar gyfer disgyblion sy’n mynychu ei ysgolion. Fe’ch
cynghorir i ystyried a ddylech chi fynd ati i drefnu eich polisi yswiriant damweiniau personol
eich hun ar gyfer eich plentyn.
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I gael rhagor o gyngor am faterion yswiriant, cysylltwch ag Adain Yswiriant yr Awdurdod ar:
01639 763614.
Pryd fydd fy mhlentyn yn cael addysg ac arweiniad ynghylch gyrfaoedd?
Mae gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd ynghylch gyrfaoedd ar gael trwy law Gyrfa
Cymru ar gyfer disgyblion o oedran uwchradd a’u rhieni i helpu i wneud penderfyniadau
ynghylch llwybrau gyrfaoedd. Bydd Cynghorwyr Gyrfaoedd yn gweithio mewn ysgolion gyda
disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4, yn enwedig yn ystod cyfnodau pontio
hollbwysig, yn cynnwys Blwyddyn 9 pan fydd disgyblion yn dewis pynciau TGAU ac ym
Mlynyddoedd 11 ac 13 pan ystyrir dewisiadau addysg uwch ac addysg bellach neu
hyfforddiant a gwaith.
Ceir tîm profiadol o Gynghorwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol i helpu cleientiaid y mae
arnynt angen cymorth ychwanegol i ddatblygu eu cynlluniau gyrfa. Fe wnânt helpu i lunio
cynllun pontio i baratoi plant sydd â datganiadau o anghenion addysgol arbennig at fywyd
wedi’r ysgol.
Gall disgyblion, myfyrwyr a rhieni gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gan Gynghorwyr
Gyrfaoedd trwy gyfrwng Llinell Gymorth Cyswllt Gyrfa Cymru (0800 028 48 44). Gallwch
chi hefyd sgwrsio ar-lein â’u Cynghorwyr Gyrfaoedd yn www.careerswales.com. Mae’r
wefan hefyd yn darparu cyfle i chwilio am wybodaeth am yrfaoedd, cyrsiau, hyfforddiant a
swyddi sydd ar gael ym mhob rhan o Gymru, cael cyngor a chymorth i’ch helpu i reoli’r
gwaith o gynllunio eich gyrfa, defnyddio gemau a chwisiau rhyngweithiol, creu eich ebortffolio personol eich hun a llawer iawn rhagor.
Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth trwy gysylltu â swyddfa leol Gyrfa Cymru: Canolfan
Gyrfaoedd Castell-nedd, 7 Stryd y Dŵr, Castell-nedd SA11 3EP neu Ganolfan Gyrfaoedd
Port Talbot, 30 Forge Road, Port Talbot, SA13 1NU Rhif ffôn: 0800 028 48 44
Pa arholiadau cyhoeddus fydd fy mhlentyn yn eu sefyll?
Bydd yr ysgol yn gyfrifol am wneud y penderfyniad i gofrestru eich plentyn i sefyll arholiadau
cyhoeddus. Telir ffi am bob arholiad. Bydd yr ysgol yn talu’r ffi hwn pan gofrestrir eich
plentyn am y tro cyntaf. Os bydd eich plentyn yn methu arholiad heb reswm meddygol dilys,
byddwch chi’n atebol am dalu’r ffi. Bydd yr ysgol yn gallu darparu manylion ychwanegol i
chi.
Fe wnaiff unrhyw ysgol roi manylion ei chanlyniadau mewn arholiadau cyhoeddus i chi os
gofynnwch iddynt.
Sut mae ysgol fy mhlentyn yn gwybod â phwy ddylent gysylltu?
Pan fydd eich plentyn yn cychwyn mynychu ysgol, gofynnir i chi am wybodaeth bwysig a
wnaiff helpu’r ysgol i gadw mewn cysylltiad. Ynghyd â manylion eich plentyn, byddwch yn
darparu enwau’r bobl y dylid cysylltu â hwy mewn argyfwng a’u rhifau ffôn, a gwybodaeth
amdanoch chi fel rhiant ac unrhyw unigolyn arall sydd â chyfrifoldeb rhiant. Os bydd unrhyw
fanylion a roddwch chi i’r ysgol yn newid yn ddiweddarach, bydd yn bwysig iawn i chi
hysbysu’r ysgol cyn gynted ag y bo modd.
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Mae angen i ysgol wybod pwy ddylent eu hysbysu am gynnydd eich plentyn a gwybod
pwy ddylid cysylltu â hwy pan fydd angen gwneud penderfyniadau am addysg eich
plentyn neu pan fydd angen caniatâd i alluogi’ch plentyn i gyfranogi mewn gweithgaredd
a drefnir gan yr ysgol.
O safbwynt yr ysgol, gall y rhiant fod yn rhiant naturiol (pa un ai a yw’n briod neu beidio),
unrhyw unigolyn sy’n gyfrifol am ofalu am y plentyn (mae hyn yn cyfeirio at yr unigolyn sy’n
byw gyda’r plentyn, hyd yn oed os nad ydynt yn perthyn), ac unrhyw unigolyn sydd â
chyfrifoldeb rhiant.

Pa addysg fydd ar gael pan fydd fy mhlentyn dros 16 oed?
Mae mwyafrif yr ysgolion uwchradd yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gyfer disgyblion 11-16
oed, felly nid oes ganddynt uned chweched dosbarth. Ceir dau eithriadau, Ysgol a Chanolfan
Chweched Dosbarth Gatholig Sant Joseff, ac Ysgol Gyfun Ystalyfera, y mae eu hunedau
chweched dosbarth yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau academaidd a galwedigaethol ôl-16.Gall
disgyblion sy’n mynychu ysgol sydd heb ddarpariaeth chweched dosbarth drosglwyddo i
Goleg Castell-nedd Port Talbot i barhau â’u haddysg.
Pa gymorth ariannol fydd ar gael pan fydd fy mhlentyn yn cychwyn yn y chweched
dosbarth neu mewn coleg?
Gall pobl ifanc o gartrefi sydd ag incwm isel sy’n parhau mewn addysg bellach hawlio hyd at
£30 yr wythnos o dan gynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) Llywodraeth Cymru. Mae’r
LCA ar gael i bobl ifanc 16-18 oed.
I gael rhagor o fanylion, trowch at www.studentfinancewales.co.uk
Llwybrau Dysgu 14-19
Mae pob person ifanc yn unigryw, maent oll yn ymddwyn yn wahanol ac yn meddwl yn
wahanol, ac mae ganddynt oll ddoniau gwahanol. Er mwyn cynorthwyo pobl ifanc i
ddatblygu'r doniau hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Llwybrau Dysgu ar gyfer pob
person ifanc 14-19 mewn addysg a hyfforddiant. Dros y blynyddoedd sy’n dod, bydd pob
person ifanc 14-19 oed yn gallu cynllunio eu Llwybr Dysgu eu hunain wrth iddynt symud
ymlaen trwy'r ysgol, coleg neu hyfforddiant.
Mae Llwybrau Dysgu yn cynnig llawer iawn mwy o ddewis na’r hyn oedd ar gael i fyfyrwyr
yn y gorffennol. Â chymorth eu hathrawon, eu tiwtoriaid a’u rhieni, byddant yn cael cyfle i
lunio eu llwybr personol eu hunain tuag at lwyddiant. Mae Llwybrau Dysgu yn cynnig cyfle i
bobl ifanc ehangu eu dewisiadau a sicrhau eu bod yn cael cyfle i astudio amrywiaeth ehangach
o bynciau. Bellach, mae pobl ifanc sy’n cychwyn ym mlwyddyn 10 yn cael mynediad at o leiaf
30 o ddewisiadau mewn amrywiaeth o feysydd y cwricwlwm, a byddant yn cael eu darparu gan
eu hysgol neu gan ddarparwyr addysg a hyfforddiant lleol eraill. Bydd y dewisiadau hyn yn
cynnwys nifer o gyrsiau galwedigaethol y gellir eu hastudio yn yr ysgol, yn y coleg lleol neu
gyda darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr lleol, a byddant yn helpu pobl ifanc i baratoi at
addysg bellach, prifysgol neu waith. Bydd Llwybrau Dysgu yn rhoi cyfle i bob person ifanc
elwa’n llawn o’u cyfnod yn yr ysgol a gadael â chymwysterau buddiol.
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I gynorthwyo pobl ifanc i wneud eu dewisiadau, mae gan bob ysgol Anogwyr Dysgu wedi’u
hyfforddi’n arbennig. Bydd y rhain yn cydweithio ag athrawon pobl ifanc a’u cynghorwyr
gyrfaoedd i’w helpu i gynllunio eu Llwybr Dysgu a chynnig cyngor a chymorth. Bydd pobl
ifanc hefyd yn gallu cael cymorth ag unrhyw faterion personol sy’n gallu effeithio arnynt.

A yw Gwobr Dug Caeredin ar gael i fy mhlentyn?
Mae Gwobr Dug Caeredin yn cynnig rhaglen o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed,
ac mae ar gael ym mhob ysgol uwchradd.
Mae’n cynnig cyfle i bobl ifanc dderbyn heriau a phrofi gweithgareddau newydd a chyffrous,
gan ddatblygu ymdeimlad o lwyddiant a hunan-barch, mewn amgylchedd sydd ddim yn
gystadleuol.
Cynigir y Wobr ar dair lefel, sef Efydd, Arian ac Aur. I ennill y wobr uchaf, sef y Wobr Aur,
bydd angen cyfranogi mewn prosiect preswyl sydd wedi’i lunio i ddatblygu sgiliau
cymdeithasol a threfnu. Os hoffech chi ragor o wybodaeth am y Wobr, holwch yn ysgol eich
plentyn, neu cysylltwch â Swyddog Datblygu Gwobr Dug Caeredin, Ysgol Gyfun Llangatwg,
Llangatwg, Castell-nedd. Rhif ffôn: 07818 443884 neu ar-lein yn www.nptdofe.co.uk neu
www.dofe.org
Pa wasanaethau ieuenctid sydd ar gael?
Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn darparu ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau ar
gyfer pobl ifanc 11-25 oed. Mae’r gwasanaethau yn cynnwys 12 o glybiau ieuenctid
mewn cymunedau ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed, rhaglenni wedi’u hachredu a chyrsiau
megis hylendid bwyd, Cymorth Cyntaf, rhaglenni iechyd a chyngor ynghylch
perthnasoedd, y Cyngor Ieuenctid, darpariaeth symudol, a gwaith gyda phobl ifanc ddiwaith a phobl ifanc sydd mewn perygl o ymddieithrio rhag addysg.
Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid hefyd yn gwneud gwaith un ac un a gweithgareddau
grwpiau gyda phobl ifanc fregus, ac rydym ni hefyd yn ymgysylltu â grwpiau
arbenigol megis gofalwyr ifanc, pobl ifanc LGBT a phobl ifanc sydd ag anghenion
lleferydd, iaith a chyfathrebu. Bydd gweithwyr ieuenctid hefyd yn darparu cymorth
trwy gyfrwng gwaith ieuenctid ar gyfer pobl ifanc i ymateb i faterion megis
unigrwydd, ac yn gwella ymwybyddiaeth am ddigartrefedd pobl ifanc ymhlith
ysgolion a grwpiau ieuenctid.
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Gwasanaeth Ieuenctid trwy ffonio 01639
763030 a mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau’r gwasanaeth trwy
droi at Facebook (facebook.com/nptyouthservice) a Twitter (@npt_ys).
A all fy mhlentyn gael swydd rhan amser?
Mae gan lawer o blant ysgol swydd rhan amser. Mae cyflogi plant yn cael ei reoleiddio’n gaeth
gan y gyfraith, a cheir cyfyngiadau ar faint o oriau y gall plant eu gweithio ar ddiwrnodau ysgol,
ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau, cyfyngiadau ar y mathau o waith y caniateir iddynt ei
wneud a’r oedran pan allant weithio.

1
0

Page 16

Os hoffai eich plentyn gael swydd rhan amser, bydd angen i chi ymgeisio am drwydded.
Mae’n rhaid i chi a’r cyflogwr lenwi’r ffurflenni cais, sydd ar gael gan ysgol eich plentyn. Os
cymeradwyir y cyflogaeth, rhoddir trwydded, a bydd yn rhaid i’ch plentyn fod â’r drwydded
wrth law pan fydd yn gweithio. Mae taflen eglurhaol ar gael gan yr ysgol neu gan y Tîm
Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd, yr Adran Addysg, y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot SA13
1PJ. E - b o s t i w c h sfs@npt.gov.uk neu ffoniwch 01639 763600, neu lawrlwythwch y
ffurflen ar-lein yn www.npt.gov.uk
Beth os yw fy mhlentyn yn dymuno cyfranogi mewn cynyrchiadau adloniant?
Bydd rhai plant yn cael cyfle i gyfranogi ym myd adloniant, megis ar lwyfan neu mewn
ffilmiau a rhaglenni teledu. Mae angen trwydded i wneud hyn, ac fel yn achos
cyflogaeth rhan amser, mae’n rhaid cadw at amodau penodol. Bydd yr unigolyn sy’n
gyfrifol am drefnu’r cynhyrchiad yn gyfrifol am ymgeisio am drwydded perfformio, a bydd
angen gwneud hyn o leiaf 21 diwrnod cyn diwrnod y perfformiad cyntaf.
Mae angen i’r rhiant lenwi rhan o’r ffurflen gais, ac os bydd eich plentyn yn cyfranogi mewn
cynhyrchiad adloniant, bydd angen i chi sicrhau bod trwydded wedi’i chyhoeddi. Mae
ffurflenni i ymgeisio am drwyddedau ar gael gan yr ysgol neu gan y Tîm Cymorth Ysgolion a
Theuluoedd, yr Adran Addysg, y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ. E-bostiwch
s f s@ np t .g ov .uk neu ffoniwch: 01639 763600, neu lawrlwythwch y ffurflen ar-lein yn
www.npt.gov.uk
A oes llyfrgell leol ar gael ar gyfer fy mhlentyn?
Ceir 8 llyfrgell sy’n brif ganghennau a 7 llyfrgell a reolir gan gymunedau ym mhob cwr o
Gastell-nedd Port Talbot. Yn ychwanegol, mae’r gwasanaeth llyfrgelloedd yn rhedeg
gwasanaeth llyfrgell symudol sy’n ymweld â chymunedau llai bob tair wythnos.
Pam ddylai fy mhlentyn ymuno â’r llyfrgell?
 Gellir ymuno AM DDIM
 Gellir benthyca llyfrau AM DDIM
 Nid oes angen talu dirwyon am ddychwelyd llyfrau plant yn hwyr
 Ceir llyfrau i gynorthwyo â hamdden a dysgu
 Mae staff parod eu cymorth ar gael i’ch helpu chi a’ch plentyn ag anghenion
gwaith cartref a darllen
Beth arall mae’r llyfrgell yn ei ddarparu?
 Mynediad i’r rhyngrwyd am ddim
 Y DVDs a’r CDs cerddoriaeth diweddaraf (am ffi fechan)
 Gwasanaethau gwybodaeth ar-lein i’w defnyddio mewn llyfrgelloedd neu gartref
 E-lyfrau, E-lyfrau sain ac E-gylchgronnau y gellir eu lawrlwytho gartref
 Ceir casgliad hanes lleol arbennig a chynigir cyngor i ganfod gwybodaeth yn ei prif
lyfrgell cyfeirio a leolir yng Nghastell-nedd.
Beth all fy mhlentyn ei wneud yn ystod gwyliau’r ysgol yn ei (l)lyfrgell leol?
 Sesiynau adrodd straeon
 Gweithgareddau crefftau
 Her Darllen yr Haf
 Gweithgareddau digidol
1
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I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau yn llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot,
trowch at ein gwefan, sef www.npt.gov.uk/libraries, trowch at ein tudalen Facebook, sef
www.facebook.com/nptlibraries, dilynwch ni ar Twitter, yn twitter.com/nptlibraries, neu
cysylltwch â Phencadlys y Gwasanaeth Llyfrgelloedd, Stryd Reginald, Felindre, Port Talbot,
SA13 1Y. Rhif ffôn: (01639) 899829. E-bost: npt.libhq@npt.gov.uk
Pa gyfleusterau diwylliannol a hamdden sydd ar gael ar gyfer fy mhlentyn?
Mae llawer o gyfleusterau diwylliannol a hamdden ar gael yn y Fwrdeistref Sirol, ac maent yn
cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc gyfranogi mewn chwaraeon, yn y celfyddydau, mewn
gweithgareddau treftadaeth neu ddiwylliannol, neu gallant fwynhau gwylio’r gweithgareddau
hynny. Ceir 4 pwll nofio ynghyd â phwll padlo awyr agored Aquasplash ar draeth Aberafan,
pum canolfan hamdden a chwaraeon, amrywiaeth o barciau a meysydd chwarae sy’n cynnwys
lleoedd chwarae antur a m a n n a u c h w a r a e , a m g u e d d f e y d d , c a n o l f a n n a u
c e l f y d d y d a u a p h a r c i a u s i r o l y m Margam, Ystâd y Gnoll ac Afan Argoed. Yn
ystod gwyliau’r ysgol, bydd llawer o’r cyfleusterau diwylliant a hamdden yn cynnig rhaglenni
gweithgareddau arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc.
Os oes gennych chi ragor o ymholiadau cyffredinol am eich canolfan hamdden leol, ffoniwch
0800 434343 neu trowch at www.celticleisure.org
Mae gan Theatr y Dywysoges Frenhinol le ar gyfer nifer fawr o bobl a llwyfan mawr, ac mae
hynny wedi’i galluogi i gynnal rhai o’r digwyddiadau amlycaf sydd wedi cael eu cynnal yn y
sir a chroesawu rhai o’r artistiaid enwocaf sydd wedi dod yma. Mae hefyd wedi cynnig
llwyfan i fawrion byd comedi megis Frankie Boyle, Rhod Gilbert, ac Alan Carr, yn ogystal
â phantomeim blynyddol. Mae’r theatr hefyd wedi datblygu enw da fel lleoliad i gynnal
cynyrchiadau llwyfan o sioeau CITV.
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Mae Canolfan Gelfyddydau Pontardawe wedi datblygu enw da fel un o’r lleoliadau
diwylliannol gorau yn Ne Cymru. Mae’r theatr draddodiadol hon, sy’n cynnwys ei sinema ei
hun, yn cynnig rhywbeth i bawb, yn cynnwys digwyddiadau proffesiynol o ansawdd uchel sy’n
cynnwys cerddoriaeth glasurol, cerddoriaeth fyd-eang a’r blŵs, dawns a drama, theatr plant, a
hyd yn oed digrifwyr sy’n enwog yn genedlaethol.
Yn 2012, fe wnaeth Neuadd Gwyn ailagor ei ddrysau ar ôl cael ei adnewyddu. Mae Celtic
Community Leisure ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn edrych
ymlaen at eich croesawu chi i’r cyfleuster bendigedig hwn sy’n cynnig amrywiaeth o
gyfleusterau rhagorol, a fydd yn cynnwys adloniant byw a’r Sinema 3D a digidol ddiweddaraf.
I

gael rhagor o wybodaeth
www.npttheatres.co.uk

am

y

Gwasanaeth

Diwylliannol,

trowch

at

Lleolir Parc Gwledig Margam mewn 1000 erw o barcdir godidog ac mae’n cynnig harddwch
naturiol, hanes a bywyd gwyllt, ac amrywiaeth o weithgareddau difyr a chyfleusterau, gan
gynnig un o’r diwrnodau allan gorau yng Nghymru ac ar gyfer y teulu. Mae ganddo syrpréis o
amgylch pob cornel, o'r Orendy godidog o'r 18fed Ganrif, Plasty Fictoraidd hardd o arddull
Tuduraidd-Gothig, Tŷ Siapter o'r 12fed Ganrif, gerddi addurnol a'r gyr gorau o geirw yng
Nghymru.
Mae'r rheilffordd gul, maes chwarae antur plant, llwybr fferm, Gwlad Straeon Tylwyth Teg a'r
teithiau cerdded ysblennydd yn rhai o'r nodweddion sy'n cyfrannu at brofiad Parc Gwledig
Margam, ynghyd â physgodfa pysgod bras cymysg gan gynnwys clwb pysgota iau newydd
ym Mhwll Furzemill a rhaglen o ddigwyddiadau tymhorol i bawb eu mwynhau. Yn
ychwanegol, mae gweithgareddau newydd a agorodd yn ddiweddar yn cynnwys cwrs antur
rhaffau uchel Go Ape a Gweithgareddau Antur Margam sy'n cynnig cyfle i gyfranogi mewn
Beicio Mynydd, Canŵio, cyfeiriannu a cherdded Nordig.
Rheolir y Ganolfan Ddarganfod, sydd wedi'i lleoli yn y Parc, gan y Cyngor Astudiaethau
Maes ac mae'n cynnig cyrsiau preswyl a dydd ar agweddau sy’n ymwneud â threftadaeth a’r
amgylchedd yn y cwricwlwm cenedlaethol. Trefnir i ddisgyblion gyfranogi yn y cyrsiau hyn
trwy law ysgolion unigol ac maent ar gael trwy gydol y flwyddyn.
I gael gwybodaeth am Barc Margam, ffoniwch 01639 881635 neu trowch at www.npt.gov.uk
A ellir ymweld ag amgueddfa?
Mae Amgueddfa Cefn Coed wedi'i lleoli yn hen Lofa Cefn Coed, Crynant, oedd ar agor
rhwng 1930 a 1990. Mae gan yr Amgueddfa lawer o arteffactau gwreiddiol sy'n
ymwneud â chloddio glo a threftadaeth ddiwydiannol yr ardal. Mae'r rhain yn cynnwys
yr injan stêm ddisymud odidog sy’n dal yn gweithio, oriel lofaol danddaearol ag
arteffactau o’r pwll glo gwreiddiol, y casgliad mwyaf o foeleri cynhyrchu stêm yng
Nghymru, ynghyd â Thram teithwyr unigryw Castell-nedd sy'n cael ei bweru gan nwy.
Gall y cyhoedd hefyd fwynhau nifer o arddangosfeydd a fideos yn ymwneud â chloddio
glo.
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Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan Harriet Eaton, y Swyddog Addysg Treftadaeth, sydd
wedi’i lleoli yn Llyfrgell Castell-nedd, trwy ffonio 01639 644604, neu Keith Davies, Rheolwr
Amgueddfa Cefn Coed, trwy ffonio 01639 750556.
Sut caiff gweithgareddau corfforol a chwaraeon eu cynnal yn lleol?
Mae llawer o gyfleoedd ar gael i bobl ifanc fwynhau ffordd o fyw fwy bywiog ac iachach yn
lleol. Mae'r Gwasanaeth Gweithgareddau Corfforol a Chwaraeon (P.A.S.S.) yn cefnogi ac yn
cyflawni llawer o wahanol brosiectau/mentrau sy'n gweithio mewn Partneriaeth â Chwaraeon
Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru, Cyrff Llywodraethu Chwaraeon, Clybiau'r Sector
Gwirfoddol, ac Ysgolion. Ein nod yw darparu cyfleoedd i alluogi'r Gymuned i ddod yn fwy
egnïol a mwynhau ffyrdd iachach o fyw. Mae P.A.S.S. yn rhedeg y rhaglen Pobl Ifanc Egnïol
sy'n cynnwys aml-sgiliau mewn ysgolion cynradd a'r rhaglen 5x60 mewn ysgolion uwchradd .
Mae tîm P.A.S.S yn trefnu amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon cymunedol sy’n amrywio o
gemau stryd, gweithgareddau ar garreg drws cymunedau Castell-nedd Port Talbot, cynghrair
pêl rwyd a gwersylloedd chwaraeon. Gweler ein tudalen Facebook, NPTPASS, am ragor o
wybodaeth.
Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd mewn ysgolion i wirfoddoli trwy ein cynllun
Llysgenhadon Ifanc. Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Gweithgareddau Corfforol a Chwaraeon
Castell-nedd Port Talbot yn gweithio gyda dros 200 o lysgenhadon ifanc yn ein holl ysgolion;
mae'r rhain yn cynnwys llysgenhadon efydd mewn ysgolion cynradd a llysgenhadon arian
mewn ysgolion cyfun. Mae'r cynllun Llysgenhadon Ifanc yn fenter gan Chwaraeon Cymru ac
mae'n gweithredu yn ardal pob awdurdod lleol. Bob blwyddyn, bydd Castell-nedd Port Talbot
yn darparu diwrnod hyfforddi blynyddol i'r Llysgenhadon Ifanc i sicrhau bod y bobl ifanc hynny
wedi’u paratoi i ddarparu gweithgareddau yn eu hysgolion . Mae'r Gwasanaeth Gweithgareddau
Corfforol a Chwaraeon hefyd yn rhedeg rhaglen chwaraeon anabledd.
I ddarganfod sut y gallwn eich helpu i ddod yn fwy egnïol yn gorfforol a mwynhau ffordd
iachach o fyw, cysylltwch â PASS ar: (01639) 861105
neu e-bostiwch:
pass.service@npt.gov.uk; gwefan: www.npt.gov.uk/pass
Beth yw llywodraethwyr ysgolion?
Mae gan bob ysgol gorff llywodraethu sy'n cydweithio'n agos â'r Pennaeth i hyrwyddo
rhagoriaeth ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol. Nid yw llywodraethwyr yn ymwneud â’r
gwaith beunyddiol o redeg yr ysgol; cyfrifoldeb y Pennaeth yw hynny. Bydd y Pennaeth fel
arfer yn delio ag ymholiadau cyffredinol a materion sy'n ymwneud â disgyblion a staff . Bydd y
corff llywodraethu yn penderfynu ar ethos a diwylliant yr ysgol ac yn llunio polisïau ar bethau fel
y cwricwlwm, ymddygiad a phresenoldeb. Bob blwyddyn, bydd y Llywodraethwyr yn darparu
adroddiad ysgrifenedig i rieni am yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn yr ysgol yn ystod y
flwyddyn flaenorol ac i rannu cynlluniau'r corff llywodraethu ar gyfer hyrwyddo safonau uchel
o ran cyrhaeddiad addysgol.
Os bydd digon o rieni yn cyflwyno cais i gael cyfarfod gyda’r Llywodraethwyr i drafod mater
sy'n effeithio ar yr ysgol gyfan, yna gwahoddir pob rhiant i'r cyfarfod hwn. Gall rhieni ofyn
am gael cyfarfod gyda Llywodraethwyr hyd at dair gwaith mewn blwyddyn ysgol, ar yr amod
bod meini prawf penodol yn cael eu bodloni.
Pan fydd eich plentyn yn dechrau'r ysgol dylech ddarganfod pwy yw'r rhiant-lywodraethwyr,
1
4

Page 20

bydd yr ysgol yn gallu eich helpu chi. Gallwch chi drafod â hwy os oes gennych chi unrhyw
sylwadau cyffredinol ynghylch sut caiff eich ysgol ei rhedeg
A allaf i ddod yn llywodraethwr ysgol?
Bydd amrywiaeth helaeth o bobl yn dod yn llywodraethwyr ysgolion. Nid oes angen
cymwysterau neu brofiad penodol ar lywodraethwyr; nid yw llawer o lywodraethwyr yn
arbenigwyr mewn addysg, ond maent yn gallu cynnig amser a mathau eraill o arbenigedd i
helpu i wella'r ysgol. Mae gan y mwyafrif o ysgolion rhwng deg ac ugain o lywodraethwyr; po
fwyaf yw'r ysgol, y mwyaf yw’r nifer o lywodraethwyr sydd ganddi.
Bydd y corff llywodraethu bob amser yn cynnwys:






rhieni, a ddewisir gan rieni eraill yn yr ysgol
staff, a ddewisir gan eu cydweithwyr yn yr ysgol
pobl a ddewisir gan y corff llywodraethu
pobl a ddewisir gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol
mewn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir – pobl a ddewisir gan awdurdodau
eglwysig

Bob pedair blynedd (neu’n gynt na hynny, os bydd lle gwag), bydd yn rhaid i ysgol gynnal
etholiad i ddewis rhiant-lywodraethwyr. Gall pob rhiant gynnig eu henw i sefyll yn yr etholiad.
Os allwch chi neilltuo rhywfaint o amser i helpu’ch ysgol a’r genhedlaeth nesaf, gallech chi
sefyll mewn etholiad i ddewis rhiant-lywodraethwyr. Darperir hyfforddiant rheolaidd i helpu
llywodraethwyr ysgolion i gyflawni eu gwaith. Erbyn hyn, mae hyfforddiant ar gyfer
Llywodraethwyr newydd yn orfodol.
Os hoffech wybod rhagor am gyrff llywodraethu ysgolion, neu ddarganfod sut i ddod yn
llywodraethwr, cysylltwch â'r Tîm Cymorth Ysgolion a Theuluoedd, trwy e-bostio
governors@npt.gov.uk neu ffonio 01639 763600.
Sut all rhieni ddylanwadu ar benderfyniadau’r Cyngor Bwrdeistref Sirol?
Mae gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol ddau o gynrychiolwyr y rhiant-lywodraethwyr sy’n
aelodau o’i bwyllgor craffu addysg, a chânt eu gwahodd hefyd i ymuno â Phwyllgor Rheoli
Cymdeithas Llywodraethwyr Castell-nedd Port Talbot.
Bydd cynrychiolwyr y rhiant-lywodraethwyr yn mynegi safbwyntiau a phryderon rhieni pan
wneir penderfyniadau pwysig sy’n effeithio ar addysg. Bydd rhiant-lywodraethwyr o ysgolion
yr ardal yn dewis y cynrychiolwyr.
Beth allaf i ei wneud os byddaf i'n anfodlon ag addysg fy mhlentyn neu’n dymuno
mynegi cwyn?
Os oes gennych chi unrhyw bryder am addysg eich plant, ceisiwch ddatrys y mater yn
anffurfiol yn y lle cyntaf trwy drafod â staff yn ysgol eich plentyn.
Os byddwch yn credu bod eich cwyn heb gael ei datrys, gallwch chi gysylltu â’r Pennaeth i
fynegi eich cwyn, ac efallai bydd angen i chi fynegi’r gŵyn mewn ysgrifen.
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Os na fydd y broblem yn cael ei datrys, gallwch chi gyfeirio eich cwyn at bwyllgor trin
cwynion y corff llywodraethu. Bydd ysgol eich plentyn yn gallu rhoi manylion llawn i chi am
y weithdrefn gyffredinol i drin cwynion. Os bydd eich cwyn yn ymwneud ag aelod o staff yr
awdurdod lleol, efallai y gallwch chi ddefnyddio Gweithdrefn Cwynion y Cyngor.
Rhaglen Strategol Gwella Ysgolion
Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddarparu addysg o ansawdd uchel ar gyfer bob plentyn a
pherson ifanc ar draws y Fwrdeistref Sirol. Mae’n gweithredu Rhaglen Strategol i Wella
Ysgolion a fydd yn helpu i sicrhau bod yr ysgolion priodol ar gael yn y mannau priodol a'u
bod yn gallu darparu addysg sy'n addas i blant a phobl ifanc yn yr 21ain Ganrif. Mae'r
Rhaglen Strategol i Wella Ysgolion hefyd yn llywio'r prosesau cynllunio ac yn gwneud
penderfyniadau a fydd yn galluogi'r Cyngor i sicrhau ei fod yn cynnig ysgolion o'r radd flaenaf,
gan ddarparu safonau uchel o ran addysgu a dysgu - nawr ac yn y dyfodol.
Pam mae’r Rhaglen Gwella Ysgolion yn ofynnol?
Hanfod y rhaglen yw darparu profiadau addysgol o safon uchel sy'n annog ac yn ychwanegu at
ddatblygiad disgyblion - profiadau sy'n bodloni dyheadau dysgwyr ifanc, gan wella a
chyfoethogi eu bywydau a'u cyfleoedd mewn bywyd.
Pa newidiadau a welir?
Mae gweithredu'r Rhaglen Strategol i Wella Ysgolion yn cynnwys adolygu'r ddarpariaeth
addysgol bresennol a phenderfynu ar y nifer a’r mathau o ysgolion sydd eu hangen i ddarparu
addysg yn effeithiol ac yn effeithlon ledled y Fwrdeistref Sirol. O ganlyniad i hyn, mae'n
debygol y bydd newidiadau yn digwydd, gan gynnwys agor ysgolion newydd, cau ysgolion
presennol, uno neu gyfuno ysgolion, ffedereiddio ysgolion a hyrwyddo mentrau newydd sy'n
cefnogi cydweithredu rhwng ysgolion. Bydd angen y newidiadau i wella safonau addysg,
lleihau nifer y lleoedd diangen, lleihau biliau atgyweirio adeiladau mawr a sicrhau bod yr ysgol
priodol ar gael yn y mannau priodol er mwyn cynnig addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg.
Mae'r Cyngor eisoes wedi cyflawni rhai o'r newidiadau hyn a gallwch weld yr holl gynigion
cyfredol a blaenorol ar dudalen we bwrpasol y Rhaglen Strategol i Wella Ysgolion. I weld
manylion y rhaglen, trowch at: www.npt.gov.uk, a chliciwch ar far y ddewislen Dolenni
Hwylus ar y dudalen hafan, cliciwch ar Ysgolion, yna cliciwch ar Gwella Ysgolion ym mar y
ddewislen ar y chwith.
Mae newidiadau a ddigwyddodd yn ddiweddar yn cynnwys:
 Agor Ysgol Gymraeg Ystalyfera – Bro Dur , ysgol ar gyfer disgyblion 3-18 oed, yn
dilyn uno Ysgol Gyfun Ystalyfera ac YGG Y Wern.
 Agor Ysgol Gynradd Carreg Hir yn Llansawel, yn dilyn cau ysgolion cynradd
Brynhyfryd, Llansawel ac Ynysmaerdy.
 Agor Ysgol Cwm Brombil, ysgol ar gyfer disgyblion 3-16 oed, yn dilyn uno Ysgol
Gyfun Dyffryn ac Ysgol Gynradd y Groes.
A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ynghylch y llyfryn hwn?
Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella'r llyfryn hwn, cysylltwch â'r Tîm
Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Addysg
Hamdden a Dysgu Gydol Oes, y Ganolfan Ddinesig Port Talbot, SA13 1PJ, neu e-bostiwch
sfs@npt.gov.uk neu ffoniwch 01639 763600.
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Atodiad A

Derbyniadau i Ysgolion Cymunedol 2021/2022
 Cyflwyniad

Y cyngor yw'r awdurdod derbyn ar gyfer yr holl ysgolion cymunedol a gynhelir yn y
Fwrdeistref Sirol. Fel yr awdurdod derbyn, y cyngor sy'n pennu'r meini prawf a
ddefnyddir wrth ddyrannu lleoedd mewn ysgolion cymunedol. Mae'r ddogfen hon yn nodi
trefniadau derbyn 2021/22 ar gyfer y canlynol: dosbarthiadau meithrin mewn ysgolion
cynradd cymunedol; ysgolion cynradd cymunedol; ysgolion uwchradd cymunedol; a
dosbarthiadau chweched dosbarth cyfrwng Cymraeg mewn ysgol uwchradd gymunedol.
Ar gyfer ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol (h.y. ysgolion ffydd), corff llywodraethu
pob ysgol sy'n pennu'r trefniadau derbyn. Gellir cael manylion y trefniadau gan y corff
llywodraethu priodol.
Mae'r ddogfen bolisi hon yn nodi'r egwyddorion sy'n sail i'r trefniadau derbyn ar gyfer
ysgolion cymunedol ynghyd â'r gweithdrefnau a'r amserlenni ar gyfer derbyn yn ystod
blwyddyn ysgol 2021/22 (atodiadau 1, 2, 3 a 4). Bydd mwy o fanylion i gynorthwyo rhieni
sy'n cyflwyno cais am le mewn ysgol wrth ddewis ysgol i'w plentyn yn y 'Llawlyfr
Gwybodaeth i Rieni 2021/2022' a fydd ar gael i rieni ym mis Hydref 2020, cyn y dyddiad
cyflwyno cais. Bydd y llawlyfr yn cynnwys gwybodaeth bwysig am ysgolion yn y
Fwrdeistref Sirol gan gynnwys eu niferoedd derbyn, y dalgylchoedd maent yn eu
gwasanaethu ynghyd â mapiau dalgylchoedd a threfniadau eu hysgolion partner. Mae'r
llawlyfr hefyd yn cynnwys y trefniadau derbyn cyhoeddedig ar gyfer ysgolion unigol a
gynorthwyir yn wirfoddol (h.y. ysgolion ffydd). O ran hyn, mae'r 'Llawlyfr Gwybodaeth i
Rieni 2021/2022' yn rhan annatod o'r wybodaeth sydd ar gael i rieni am dderbyniadau
ysgolion.
 Cyd-destun

Uchelgais Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw cyflwyno
gwasanaeth addysg gynhwysol sy'n dathlu amrywiaeth ac yn parchu hawl pawb i
addysg. Mae'r cyngor yn rhoi mynediad i brofiadau dysgu o safon i bob plentyn a
pherson ifanc drwy annog a chefnogi unigolion i wireddu eu huchelgeisiau, cyflawni
eu potensial a bod yn aelodau gweithgar a chyfrifol o'r gymdeithas.
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Er mwyn diwallu anghenion addysgol plant, mae'r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn
cyflwyno darpariaeth amrywiol, gan gynnwys:
 Addysg feithrin ran-amser, sydd ar gael ym mhob ysgol gynradd ac ysgol 'pob oed' i









blant 3 i 16 oed/3 i 18 oed. Mae dysgu llwyddiannus yn dechrau yn y dosbarth meithrin
lle gall plant dderbyn profiadau cyfoethog mewn amgylchedd diogel;
Addysg gynradd mewn ysgolion cynradd ac ysgolion 'pob oed' i blant 3 i 16 oed/3 i
18 oed (gan gynnwys ysgolion Cymraeg ac ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol),
gan ddarparu addysg eang wedi'i seilio ar brofiadau ymarferol ac wedi'u cynllunio i
ddiwallu anghenion yr unigolyn, gan gynnwys meysydd astudio'r cwricwlwm
cenedlaethol.
Addysg uwchradd mewn ysgolion uwchradd ac ysgolion 'pob oed' i blant 3 i 16
oed/3 i 18 oed (gan gynnwys ysgolion Cymraeg ac ysgol Gatholig), gan osod
safonau uchel mewn arholiadau, gweithgareddau chwaraeon a diwylliannol, ac
addysg bersonol a chymdeithasol. Mae'r disgyblion ym mhob ysgol yn cael cynnig
amrywiaeth eang o gyfleoedd allgyrsiol a'r Cwricwlwm Cenedlaethol;
Ysgolion arbennig, sy'n darparu profiadau dysgu cyfoethog ac ysgogol i
ddisgyblion ag anawsterau difrifol a chymhleth. Mae gan yr holl ddisgyblion sy'n
mynd i'r ysgolion hyn ddatganiad o anghenion addysgol arbennig. Mae cefnogaeth
arbenigol ar gyfer disgyblion oed cynradd ac uwchradd ag anawsterau emosiynol ac
ymddygiadol ar gael yn y fwrdeistref sirol;
Canolfannau cefnogi dysgu, sydd ar gael mewn sawl ysgol gynradd, uwchradd a rhai
'pob oed' ac sy'n darparu cefnogaeth arbenigol mewn ysgolion prif ffrwd i ddisgyblion
â datganiadau o anghenion addysgol arbennig.

Mae trefniadau derbyn y cyngor ar gyfer ysgolion cymunedol yn sicrhau nad yw
gweithdrefnau derbyn yn rhoi mantais neu anfantais annheg i grwpiau trwy ddefnyddio
Côd Derbyn Ysgolion Llywodraeth Cymru 005/2013.
3. Derbyn i ddosbarthiadau meithrin mewn ysgolion cynradd cymunedol ac
ysgolion 'pob oed' i blant 3 i 16 oed/3 i 18 oed.
Y cyngor yw'r awdurdod derbyn ar gyfer pob dosbarth meithrin mewn ysgolion cynradd
cymunedol a 'phob oed' i blant 3 i 16 oed/3 i 18 oed.
Gall plentyn gael lle rhan-amser mewn dosbarth meithrin o ddechrau'r tymor sy'n dilyn ei
drydydd pen-blwydd. Bydd gofyn i rieni/ofalwyr y mae angen lle ar eu plentyn mewn
dosbarth meithrin gyflwyno cais am le. Mae ffurflenni cais ar gael gan y Swyddog
Derbyniadau, Tîm Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd, Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port
Talbot SA13 1PJ, a dylid eu dychwelyd i’r un cyfeiriad ar ôl eu cwblhau.
Gall rhieni/gofalwyr wneud cais am le yn ysgol y dalgylch neu fynegi dewis am le mewn
ysgol arall.
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Gall plentyn gael ei dderbyn i ddosbarth meithrin cyn dechrau'r tymor sy'n dilyn ei
drydydd pen-blwydd dim ond drwy ymgynghori â'r Swyddog Derbyn.
Gall nifer y lleoedd meithrin sydd ar gael fod yn wahanol i nifer derbyn grwpiau
blwyddyn amser llawn mewn ysgol (Derbyn).
I blant y mae ganddynt ddatganiad o anghenion addysgol arbennig sy'n nodi addysg
feithrin brif ffrwd mewn ysgol gymunedol, gwarentir lle iddynt yn y lleoliad hwnnw. Mae
dyletswydd ar ysgolion i dderbyn plant â Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig
sydd wedi cael eu rhoi yn yr ysgol gan yr ALl a chaiff y disgyblion hyn eu cyfrif tuag at
nifer y disgyblion i’w derbyn oni bai fod eu lleoliad mewn Canolfan Cefnogi Dysgu sydd
mewn ysgol.
Bydd y cyngor yn ystyried pob cais unigol a dderbynnir. Os yw nifer y ceisiadau'n fwy na
nifer y lleoedd sydd ar gael, caiff lleoedd eu dyrannu yn ôl y meini prawf gorymgeisio
isod, a restrir yn nhrefn eu blaenoriaeth.
 Meini Prawf Gorymgeisio
a) Plant sy'n derbyn gofal

[1]

neu a oedd yn derbyn gofal gan awdurdod lleol yng Nghymru,
yn unol ag adran 74 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, neu
yn Lloegr yn unol ag adran 22 Deddf Plant 1989.

b) Plant sy'n byw yn nalgylch y dosbarth meithrin y cyflwynir cais amdano.
c) Plant y mae ganddynt frawd neu chwaer hŷn a fydd ar gofrestr yr ysgol lle mae'r
dosbarth meithrin hwn pan gânt eu derbyn. Diffinnir "brawd neu chwaer" fel brawd
neu chwaer lawn, hanner brawd neu chwaer (h.y. un rhiant a rennir), llysfrodyr neu
lyschwiorydd (h.y. plentyn person sy'n cyd-fyw â'r rhiant), brawd neu chwaer maeth
neu a fabwysiadwyd. Ym mhob achos, ar adeg cyflwyno'r cais rhaid i'r brawd neu'r
chwaer fyw yn yr un cyfeiriad â'r plentyn neu'r person ifanc. Dylid nodi perthynas
unrhyw frodyr neu chwiorydd yn glir yn y cais. Yn achos genedigaethau lluosog, os
nad yw'n bosib cynnig lle i bob plentyn yn y dosbarth meithrin, bydd gofyn i'r rhieni
benderfynu pa blentyn a ddylai dderbyn lle'n gyntaf neu a ydynt yn dymuno ystyried
lleoliad arall i'w holl blant.
Os oes hawl gyfartal gan blant gael lle yn y meithrin yn y categorïau a) i c) uchod,
rhoddir blaenoriaeth i'r plentyn sy'n byw agosaf. Caiff hyn ei fesur gan y llwybr
cerdded/teithio byrraf rhwng y cartref a'r ysgol. Mae'r cyngor yn defnyddio System
Gwybodaeth Ddaearyddol i gyfrifo'r pellter byrraf.
Ym mhob achos, bydd rhaid darparu tystiolaeth o gyfeiriad preswyl parhaol y disgybl ar
adeg gwneud y cais.
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Unwaith bydd cynnig o le mewn ysgol wedi'i wneud, bydd y cyngor ond yn tynnu'r cynnig
hwnnw yn ôl pan fydd lle wedi'i gynnig ar sail cais twyllodrus neu fwriadol gamarweiniol
gan riant (er enghraifft, honiad anwir am breswylio mewn dalgylch) sy'n gwadu cais i
blentyn gyda chais cryfach. Ni fydd lle mewn ysgol yn cael ei dynnu yn ôl unwaith bydd
plentyn neu berson ifanc wedi dechrau yn yr ysgol, ac eithrio pan fydd lle wedi'i gael drwy
dwyll. Wrth benderfynu tynnu'r lle yn ôl, bydd cyfnod y plentyn hwnnw yn yr ysgol yn
cael ei ystyried.
Pan fydd y lle'n cael ei dynnu yn ôl oherwydd gwybodaeth gamarweiniol, bydd y cais yn
cael ei ystyried o'r newydd, a bydd hawl apelio'n cael ei gynnig os caiff lle ei wrthod.
Ystyrir mai cyfeiriad y cartref yw prif breswylfa'r plentyn a'r rhieni ar y dyddiad
cyhoeddedig, h.y. lle maent yn byw fel arfer ac yn rheolaidd. Os yw plentyn yn byw gyda
ffrindiau neu berthnasau (am resymau eraill ar wahân i drefniadau maethu), ni chaiff
cyfeiriad y ffrindiau na'r perthnasau ei ystyried o ran cais am dderbyn i ysgolion yng
Nghastell-nedd Port Talbot.
Pan fo rhieni'n rhannu cyfrifoldeb am blentyn, ac mae'r plentyn yn byw gyda'r ddau riant
yn eu tro am ran o'r wythnos ysgol, yna ystyrir mai cyfeiriad y cartref yw'r cyfeiriad lle
mae'r plentyn yn byw am y rhan fwyaf o'r wythnos e.e. 3 o 5 niwrnod. Bydd gofyn i rieni
ddarparu tystiolaeth ddogfennol i gefnogi'r cyfeiriad y maent am iddo gael ei ystyried at
ddibenion dyrannu.
Ni roddir ystyriaeth i'r ysgol gynradd y mae'r plentyn yn debygol o fynd iddi yn
ddiweddarach neu'r cyfnod y mae'r ysgol wedi gwybod am fwriad y rhieni i wneud cais
am le yn yr ysgol.
Dim ond ceisiadau a dderbynnir erbyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer derbyn
ffurflenni cais fydd yn cael eu prosesu yn rownd gyntaf dyrannu lleoedd. Bydd ffurflenni
cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried fel ceisiadau hwyr. Caiff y
rhain eu hystyried yn wythnosol unwaith bydd y dyraniad cychwynnol wedi'i gwblhau a
bydd lleoedd yn cael eu dyrannu yn unol ag argaeledd. Gan fod addysg feithrin yn
ddarpariaeth anstatudol, nid oes gan rieni hawl apelio statudol. Os nad ydynt yn llwyddo i
gael lle mewn dosbarth meithrin, bydd plant yn cael cynnig lle o fewn dwy filltir o'u
lleoliad preswyl, lle bynnag y bo hynny'n bosib.
Nid yw'r ffaith fod plentyn yn mynd i ddosbarth meithrin yn rhoi hawl awtomatig
iddo gael lle yn nosbarth derbyn yr un ysgol. Bydd rhaid cyflwyno cais ar wahân i
blentyn gael ei dderbyn i ddosbarth derbyn yr ysgol y mae'r rhiant am i'w blentyn ei
mynychu.
[1]

Plentyn sy'n derbyn gofal yw plentyn y mae'r awdurdod lleol yn gofalu amdano/amdani o dan Adran 74 Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 neu o dan Adran 22(1) Deddf Plant 1989 ar yr adeg y gwneir
cais i ysgol ac y mae'r awdurdod wedi cadarnhau y bydd yn dal i dderbyn gofal ar yr adeg y caiff ei d(d)erbyn i'r
ysgol.
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Plant a oedd yn derbyn gofal: plant a oedd yn derbyn gofal nad ydynt yn derbyn gofal
mwyach am iddynt gael eu mabwysiadu neu ddod yn destun gorchymyn preswyl neu
orchymyn gwarcheidiaeth arbennig yn syth ar ôl derbyn gofal.
Er ei fod yn ddarpariaeth polisi ar wahân, mae'r cyngor yn cydnabod y gydberthynas
rhwng derbyn a chludiant o'r cartref i'r ysgol, ac yn cynghori rhieni i ddarllen polisi teithio
o’r cartref i’r ysgol y cyngor wrth ymgeisio am le mewn ysgol i'w plentyn. Mae'r polisi ar
gael yn www.npt.gov.uk
4. Derbyn i ysgolion cynradd ac uwchradd cymunedol ac ysgolion 'pob oed'
Cyngor y Fwrdeistref Sirol yw'r awdurdod derbyn ar gyfer yr holl ysgolion cynradd ac
uwchradd cymunedol a gynhelir ac ysgolion 'pob oed' (gan gynnwys ysgolion cyfrwng
Cymraeg a darpariaeth chweched dosbarth).
Cymeradwyir yr holl dderbyniadau i ysgolion prif ffrwd gan y Swyddog Derbyniadau,
Tîm Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd. Derbynnir plant i ddosbarthiadau derbyn yn y
mis Medi sy'n dilyn pedwerydd pen-blwydd y plentyn. Gall rhieni ohirio mynediad i'r
dosbarth derbyn tan y tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn 5 oed. Mae plant yn
trosglwyddo i addysg uwchradd yn y mis Medi sy'n dilyn pen-blwydd y plentyn yn 11
oed.
Mae ffurflen gais ar gael gan Is-adran Derbyniadau Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol
Castell-nedd Port Talbot, y dylai'r rhiant ei chwblhau a'i dychwelyd at y Swyddog
Derbyniadau, Tîm Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd, Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port
Talbot SA13 1PJ neu gall rhieni wneud cais ar-lein yn www.npt.gov.uk. Caniateir
ceisiadau am le oni bai y byddai gwneud hynny’n amharu ar ddarparu addysg effeithlon
neu ddefnydd effeithlon o adnoddau.
Bydd y rhieni hynny sy’n gwneud cais am le mewn unrhyw ysgol ar amser yn
cael blaenoriaeth dros y rheiny sy’n gwneud cais yn hwyr.
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 27 Tachwedd 2020.
Bydd y cyngor yn anfon Ffurflen Cais am Le at rieni pob disgybl a fydd yn symud o'r naill
gyfnod addysgol i'r llall ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, yn ystod tymor yr hydref.
Caiff rhieni wybod am y lle mewn addysg uwchradd a ddyrannwyd i'w plentyn ar 1
Mawrth 2021 ac am y lle mewn addysg gynradd ar 16 Ebrill 2021.
Nid yw'r ffaith fod plentyn yn mynd i ddosbarth meithrin yn rhoi hawl awtomatig iddo
gael lle yn nosbarth derbyn yr un ysgol.
I blant y mae ganddynt ddatganiad o anghenion addysgol arbennig sy'n nodi addysgol
feithrin brif ffrwd mewn ysgol gymunedol, gwarentir lle iddynt yn yr ysgol honno.

2
1

Page 27

Meini prawf gorymgeisio o ran addysg gynradd
Mae gan rieni'r hawl i fynegi dewis a gaiff ei ystyried yn unigol a chydsynnir â hyn lle
bynnag y bo modd.
Mae rhai ysgolion yn derbyn mwy o geisiadau am leoedd na
nifer y lleoedd sydd ar gael.
Mewn ysgol lle mae gorymgeisio, caiff dewisiadau eu hystyried o hyd ond dilynir y
blaenoriaethau a bennwyd gan y cyngor. Wrth benderfynu ar ba blant i dderbyn i ysgol,
mae'r cyngor yn defnyddio meini prawf a bennwyd isod yn ôl blaenoriaeth - a) yw'r
flaenoriaeth uchaf.
Bydd y cyngor yn derbyn plant hyd at nifer derbyn yr ysgol yn unig ac ni fydd yn torri
Rheoliadau Maint Dosbarth Plant sef 30 o blant neu lai, ac eithrio mewn amgylchiadau
eithriadol.
a) Plant sy'n derbyn gofal[1] neu a oedd yn derbyn gofal gan awdurdod lleol yng
Nghymru, yn unol ag adran 74 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)
2014, neu yn Lloegr yn unol ag adran 22 Deddf Plant 1989.
b) Plant sy'n byw o fewn dalgylch yr ysgol y cyflwynir cais amdani.
c) Plant y mae ganddynt frawd neu chwaer hŷn a fydd ar gofrestr yr ysgol pan gânt eu
derbyn. Diffinnir "brawd neu chwaer" fel brawd neu chwaer lawn, hanner brawd neu
chwaer (h.y. un rhiant a rennir), llysfrodyr neu lyschwiorydd (h.y. plentyn person sy'n
cyd-fyw â'r rhiant), brawd neu chwaer maeth neu a fabwysiadwyd. Ym mhob achos,
ar adeg cyflwyno'r cais rhaid i'r brawd neu'r chwaer fyw yn yr un cyfeiriad â'r plentyn
neu'r person ifanc. Dylid nodi perthynas unrhyw frodyr neu chwiorydd yn glir yn y
cais. Yn achos genedigaethau lluosog, os nad yw'n bosib cynnig lle i bob plentyn yn y
dosbarth meithrin, bydd gofyn i rieni benderfynu pa blentyn a ddylai dderbyn lle'n
gyntaf neu a ydynt yn dymuno ystyried lleoliad arall i'w holl blant.
ch) Mae plant sy'n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol a ffefrir.
Os oes hawl gyfartal gan blant i le mewn ysgol yng nghategorïau -a) i ch) uchod, rhoddir
blaenoriaeth i'r plentyn sy'n byw agosaf. Mesurir hyn drwy'r llwybr cerdded/teithio
byrraf addas rhwng y cartref a'r ysgol. Mae'r cyngor yn defnyddio System Gwybodaeth
Ddaearyddol i gyfrifo'r pellter byrraf.
Dim ond ceisiadau a dderbynnir erbyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer derbyn
ceisiadau fydd yn cael eu hystyried yn rownd gyntaf dyrannu lleoedd. Bydd ffurflenni
cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried fel ceisiadau hwyr. Caiff y
rhain eu hystyried yn wythnosol unwaith bydd y dyraniad cychwynnol wedi'i gwblhau, a
bydd lleoedd yn cael eu dyrannu'n unol ag argaeledd.
[1]

Plentyn sy'n derbyn gofal yw plentyn y mae'r awdurdod lleol yn gofalu amdano/amdani o dan Adran 74 Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 neu o dan Adran 22(1) Deddf Plant 1989 ar yr adeg y gwneir
cais i ysgol ac y mae'r awdurdod wedi cadarnhau y bydd yn dal i dderbyn gofal ar yr adeg y caiff ei d(d)erbyn i'r
ysgol.
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Ym mhob achos, bydd rhaid darparu tystiolaeth o gyfeiriad preswyl parhaol y disgybl
ar adeg gwneud y cais.
Unwaith bydd cynnig o le mewn ysgol wedi'i wneud, bydd y cyngor yn tynnu'r cynnig
hwnnw yn ôl pan fydd cais twyllodrus neu fwriadol gamarweiniol wedi'i wneud gan riant
neu berson ifanc (er enghraifft, cais anwir am breswylio mewn dalgylch) sy'n gwadu lle i
blentyn neu berson ifanc gyda chais cryfach. Ni fydd lle mewn ysgol yn cael ei dynnu yn
ôl unwaith bydd plentyn neu berson ifanc wedi dechrau yn yr ysgol ac eithrio pan fydd lle
wedi'i gael drwy dwyll. Wrth benderfynu p'un ai i dynnu lle yn ôl, bydd amser y plentyn
hwnnw yn yr ysgol yn cael ei ystyried. Pan fydd lle'n cael ei dynnu yn ôl oherwydd
gwybodaeth gamarweiniol, bydd y cais yn cael ei ystyried o'r newydd a hawl i apelio os
gwrthodir lle.
Ystyrir mai cyfeiriad y cartref yw prif breswylfa'r plentyn a'r rhieni ar y dyddiad
cyhoeddedig, h.y. lle maent yn byw fel arfer ac yn rheolaidd. Os yw plentyn yn byw
gyda ffrindiau neu berthnasau (am resymau eraill ar wahân i drefniadau maethu), ni
chaiff cyfeiriad y ffrindiau na'r perthnasau ei ystyried at ddibenion dyrannu lle.
Pan fo rhieni'n rhannu cyfrifoldeb am blentyn, ac mae'r plentyn yn byw gyda'r ddau riant
yn eu tro am ran o'r wythnos ysgol, yna ystyrir mai cyfeiriad y cartref yw'r cyfeiriad lle
mae'r plentyn yn byw am y rhan fwyaf o'r wythnos, e.e. 3 o 5 niwrnod. Bydd gofyn i
rieni ddarparu tystiolaeth ddogfennol i gefnogi'r cyfeiriad y maent am iddo gael ei
ystyried at ddibenion dyrannu.
Os yw rhieni'n anfodlon ar ganlyniad y cais am ysgol gymunedol benodol, gellir
cyflwyno apêl i'w hystyried gan Banel Apeliadau Derbyn Annibynnol. Yn achos
derbyniadau addysg gynradd, dylid cyflwyno apeliadau erbyn 14 Mai 2021.
Bydd unrhyw benderfyniad gan y panel yn orfodol ar y cyngor. Os nad yw'r apêl yn
llwyddiannus, ni chaiff ceisiadau pellach am le yn yr un ysgol eu hystyried ar gyfer yr un
flwyddyn academaidd oni bai fod Swyddog Derbyn y Tîm Cefnogi Ysgolion a
Theuluoedd yn barnu bod newidiadau arwyddocaol a pherthnasol yn amgylchiadau’r
disgybl/rhieni neu'r ysgol.
Bydd y cyngor yn cadw rhestr aros o ymgeiswyr aflwyddiannus wedi’u blaenoriaethu yn
ôl meini prawf gorymgeisio'r cyngor. Wrth i leoedd gwag godi, cânt eu cynnig ar sail y
rhestr flaenoriaeth. Caiff rhestr aros ei chynnal tan 30 Medi yn y flwyddyn ysgol y mae
ymgeiswyr yn gwneud cais ynddi.
Er ei fod yn ddarpariaeth polisi ar wahân, mae'r cyngor yn cydnabod y gydberthynas
rhwng derbyn a chludiant o'r cartref i'r ysgol, ac yn cynghori rhieni i ddarllen polisi teithio
o’r cartref i’r ysgol y cyngor wrth ymgeisio am le mewn ysgol i'w plentyn. Mae'r polisi ar
gael yn www.npt.gov.uk
Meini prawf gorymgeisio o ran addysg uwchradd
Mae gan rieni'r hawl i fynegi dewis a gaiff ei ystyried yn unigol a chydsynnir â hyn lle
bynnag y bo modd. Mae rhai ysgolion yn derbyn mwy o geisiadau am leoedd na nifer y
lleoedd sydd ar gael. Mewn ysgol lle mae gorymgeisio, caiff dewisiadau eu hystyried o
hyd ond dilynir y blaenoriaethau a bennwyd gan y cyngor.
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Wrth benderfynu ar ba blant i dderbyn i ysgol, mae'r cyngor yn defnyddio meini prawf a
bennwyd isod yn ôl blaenoriaeth - a) yw'r flaenoriaeth uchaf.
Bydd yr awdurdod yn derbyn hyd at y nifer derbyn a nodir yn unig.
Gall rhieni/gofalwyr wneud cais am le yn ysgol y dalgylch neu fynegi dewis am le mewn
ysgol arall. Caniateir ceisiadau am le oni bai y byddai gwneud hynny’n amharu ar ddarparu
addysg effeithlon neu ddefnydd effeithlon o adnoddau.
Bydd y rhieni hynny sy’n gwneud cais am le mewn unrhyw ysgol ar amser yn cael
blaenoriaeth dros y rheiny sy’n gwneud cais yn hwyr.
a) Plant sy'n derbyn gofal[1] neu a oedd yn derbyn gofal gan awdurdod lleol yng
Nghymru, yn unol ag adran 74 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014, neu yn Lloegr yn unol ag adran 22 Deddf Plant 1989.
b) Plant a phobl ifanc sy'n mynychu ysgol gynradd bartner sy'n byw o fewn
dalgylch yr ysgol y cyflwynir cais amdani.1
c) Plant a phobl ifanc eraill sy'n byw yn nalgylch yr ysgol y cyflwynir cais amdani ond
nid ydynt yn mynychu ysgol gynradd bartner.
ch) Plant a phobl ifanc y mae ganddynt frawd neu chwaer hŷn a fydd ar gofrestr yr ysgol pan
gânt eu derbyn. Diffinnir "brawd neu chwaer" fel brawd neu chwaer lawn, hanner brawd
neu chwaer (h.y. un rhiant a rennir), llysfrodyr neu lyschwiorydd (h.y. plentyn person sy'n
cyd-fyw â'r rhiant), brawd neu chwaer maeth neu a fabwysiadwyd. Ym mhob achos, ar
adeg cyflwyno'r cais rhaid i'r brawd neu'r chwaer fyw yn yr un cyfeiriad â'r plentyn neu'r
person ifanc. Dylid nodi perthynas unrhyw frodyr neu chwiorydd yn glir yn y cais. Yn
achos genedigaethau lluosog, os nad yw'n bosib cynnig lle i bob plentyn yn y dosbarth
meithrin, bydd gofyn i rieni benderfynu pa blentyn a ddylai dderbyn lle'n gyntaf neu a
ydynt yn dymuno ystyried lleoliad arall i'w holl blant.
d) Plant a phobl ifanc sy'n mynychu ysgol gynradd bartner ond sy'n byw y tu allan i
ddalgylch yr ysgol y cyflwynir cais amdani.

[1]

Plentyn sy'n derbyn gofal yw plentyn y mae'r awdurdod lleol yn gofalu amdano/amdani o dan Adran 74 Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 neu o dan Adran 22(1) Deddf Plant 1989 ar yr adeg y gwneir
cais i ysgol ac y mae'r awdurdod wedi cadarnhau y bydd yn dal i dderbyn gofal ar yr adeg y caiff ei d(d)erbyn i'r
ysgol.

1

Mae'r ysgol gynradd bartner yn cyfeirio at yr ysgol y cyflwynir cais amdani. Gweler paragraff 8 ar gyfer y diffiniad o ysgol
gynradd bartner.
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Os oes hawl gyfartal gan blant a phobl ifanc i le mewn ysgol yng nghategorïau -a) i
d) uchod, rhoddir blaenoriaeth i'r plentyn sy'n byw agosaf. Mesurir hyn drwy'r llwybr
cerdded/teithio byrraf addas rhwng y cartref a'r ysgol. Mae'r cyngor yn defnyddio
System Gwybodaeth Ddaearyddol i gyfrifo'r pellter byrraf.
Dim ond ceisiadau a dderbynnir erbyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer derbyn
ceisiadau fydd yn cael eu hystyried yn rownd gyntaf dyrannu lleoedd. Bydd ffurflenni
cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried fel ceisiadau hwyr. Caiff y
rhain eu hystyried yn wythnosol unwaith bydd y dyraniad cychwynnol wedi'i gwblhau, a
bydd lleoedd yn cael eu dyrannu'n unol ag argaeledd.
Ym mhob achos, bydd rhaid darparu tystiolaeth o gyfeiriad preswyl parhaol y disgybl ar
adeg gwneud y cais.
Unwaith bydd cynnig o le mewn ysgol wedi'i wneud, bydd y cyngor yn tynnu'r cynnig
hwnnw yn ôl pan fydd cais twyllodrus neu fwriadol gamarweiniol wedi'i wneud gan riant
neu berson ifanc (er enghraifft, cais anwir am breswylio mewn dalgylch) sy'n gwadu lle i
blentyn neu berson ifanc gyda chais cryfach. Ni fydd lle mewn ysgol yn cael ei dynnu yn
ôl unwaith bydd plentyn neu berson ifanc wedi dechrau yn yr ysgol ac eithrio pan fydd lle
wedi'i gael drwy dwyll. Wrth benderfynu p'un ai i dynnu lle yn ôl, bydd amser y plentyn
hwnnw yn yr ysgol yn cael ei ystyried. Pan fydd lle'n cael ei dynnu yn ôl oherwydd
gwybodaeth gamarweiniol, bydd y cais yn cael ei ystyried o'r newydd a hawl i apelio os
gwrthodir lle.
Ystyrir mai cyfeiriad y cartref yw prif breswylfa'r plentyn a'r rhieni ar y dyddiad
cyhoeddedig, h.y. lle maent yn byw fel arfer ac yn rheolaidd. Os yw plentyn yn byw gyda
ffrindiau neu berthnasau (am resymau eraill ar wahân i drefniadau maethu), ni chaiff
cyfeiriad y ffrindiau na'r perthnasau ei ystyried at ddibenion dyrannu lle.
Pan fo rhieni'n rhannu cyfrifoldeb am blentyn/berson ifanc, ac mae'r plentyn/person ifanc
yn byw gyda'r ddau riant yn eu tro am ran o'r wythnos ysgol, yna ystyrir mai cyfeiriad y
cartref yw'r cyfeiriad lle mae'r plentyn yn byw am y rhan fwyaf o'r wythnos, e.e. 3 o 5
niwrnod. Bydd gofyn i rieni ddarparu tystiolaeth ddogfennol i gefnogi'r cyfeiriad y maent
am iddo gael ei ystyried at ddibenion dyrannu.

2

Mae'r ysgol gynradd bartner yn cyfeirio at yr ysgol y cyflwynir cais amdani. Gweler paragraff 8 ar gyfer y diffiniad o ysgol
gynradd bartner.
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Os yw rhieni'n anfodlon â chanlyniad y cais am ysgol gymunedol benodol, gellir
cyflwyno apêl i'w hystyried gan Banel Apeliadau Derbyn Annibynnol. Yn achos
derbyniadau addysg uwchradd, dylid cyflwyno apeliadau erbyn 26 Mawrth 2021. Bydd
unrhyw benderfyniad gan y Panel yn orfodol ar y cyngor. Os nad yw'r apêl yn
llwyddiannus, ni chaiff ceisiadau pellach am le yn yr un ysgol eu hystyried ar gyfer yr
un flwyddyn academaidd oni bai fod Swyddog Derbyn y Tîm Cefnogi Ysgolion a
Theuluoedd yn barnu bod newidiadau arwyddocaol a pherthnasol yn amgylchiadau’r
disgybl/rhieni neu'r ysgol.
Bydd y cyngor yn cadw rhestr aros o ymgeiswyr aflwyddiannus wedi’u blaenoriaethu
yn ôl meini prawf gorymgeisio'r cyngor. Wrth i leoedd gwag godi, cânt eu cynnig ar
sail y rhestr flaenoriaeth. Caiff rhestr aros ei chynnal tan 30 Medi yn y flwyddyn ysgol y
mae ymgeiswyr yn gwneud cais ynddi.
Er ei fod yn ddarpariaeth polisi ar wahân, mae'r cyngor yn cydnabod y gydberthynas
rhwng derbyn a chludiant o'r cartref i'r ysgol, ac yn cynghori rhieni i ddarllen polisi
teithio o’r cartref i’r ysgol y cyngor wrth ymgeisio am le mewn ysgol i'w plentyn. Mae'r
polisi ar gael yn www.npt.gov.uk
5. Derbyn i'r Chweched Dosbarth
Mae dau chweched dosbarth yn y Fwrdeistref Sirol - chweched dosbarth Cymraeg
mewn ysgol gymunedol yn Ysgol Newydd Gymunedol Gymraeg y mae'r cyngor yn
awdurdod derbyn ar ei chyfer a chweched dosbarth a gynorthwyir yn wirfoddol yng
Nghanolfan Chweched Dosbarth Ysgol Gatholig San Joseff y mae corff
llywodraethu'r ysgol yn awdurdod derbyn ar ei chyfer.
Bydd pobl ifanc â datganiad o anghenion addysgol arbennig sy'n nodi darpariaeth
chweched dosbarth penodol yn sicr o gael lle yn yr ysgol honno.
 Meini prawf gorymgeisio (chweched dosbarth Cymraeg)
Mae gan rieni a disgyblion yr hawl i fynegi dewis a gaiff ei ystyried yn unigol a
chydsynnir â hyn lle bynnag y bo modd. Os bydd nifer y ceisiadau am le yn fwy na nifer
y lleoedd sydd ar gael, caiff dewisiadau eu hystyried o hyd ond dilynir y blaenoriaethau
a bennwyd gan y cyngor. Wrth benderfynu ar ba blant i'w derbyn i'r chweched
dosbarth, mae'r cyngor yn defnyddio'r meini prawf a nodir isod yn nhrefn y flaenoriaeth
a nodir - a) yw'r flaenoriaeth uchaf. Ni fydd y cyngor fel arfer yn derbyn mwy o
ddisgyblion i'r chweched dosbarth na'r nifer derbyn.
a) Pobl ifanc sy’n derbyn gofal, neu a oedd yn derbyn gofal gynt, gan awdurdod lleol
yng Nghymru, yn unol ag Adran 74 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014, neu yn Lloegr, yn unol ag Adran 22 Deddf Plant 1989.
b) Pobl ifanc y mae ganddynt frawd neu chwaer hŷn a fydd ar gofrestr y chweched
dosbarth pan gânt eu derbyn. Diffinnir "brawd neu chwaer" fel brawd neu chwaer
lawn, hanner brawd neu chwaer (h.y. un rhiant a rennir), llysfrodyr neu lyschwiorydd
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(h.y. plentyn person sy'n cydfyw â rhiant), brawd neu chwaer maeth neu a
fabwysiadwyd. Ym mhob achos, ar adeg cyflwyno'r cais rhaid i'r brawd neu'r
chwaer fyw yn yr un cyfeiriad â'r plentyn neu'r person ifanc. Dylid nodi perthynas
unrhyw frodyr neu chwiorydd yn glir yn y cais. Yn achos genedigaethau lluosog, os
nad yw'n bosib cynnig lle i bob person ifanc yn y chweched dosbarth, bydd gofyn i
rieni benderfynu pa berson ifanc a ddylai dderbyn lle'n gyntaf neu a ydynt yn
dymuno ystyried lleoliad arall i'r holl bobl ifanc.
Os yw pobl ifanc â hawl gyfartal i le yn y chweched dosbarth yng nghategorïau a) a b)
uchod, yna rhoddir blaenoriaeth i'r person ifanc sy'n byw agosaf. Mesurir hyn drwy'r
llwybr cerdded/teithio byrraf rhwng y cartref a'r chweched dosbarth.
Mae'r cyngor yn defnyddio System Gwybodaeth Ddaearyddol i gyfrifo'r pellter
byrraf.
Dim ond ceisiadau a dderbynnir erbyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer derbyn
ceisiadau fydd yn cael eu hystyried yn rownd gyntaf dyrannu lleoedd. Bydd ffurflenni
cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried fel ceisiadau hwyr. Caiff y
rhain eu hystyried yn wythnosol unwaith bydd y dyraniad cychwynnol wedi'i gwblhau,
a bydd lleoedd yn cael eu dyrannu'n unol ag argaeledd.
Ym mhob achos, bydd rhaid darparu tystiolaeth o gyfeiriad preswyl parhaol y disgybl
ar adeg gwneud y cais os gofynnir amdani.
Unwaith bydd cynnig o le mewn ysgol wedi'i wneud, bydd y cyngor yn tynnu'r cynnig
hwnnw yn ôl pan fydd cais twyllodrus neu fwriadol gamarweiniol wedi'i wneud gan riant
neu berson ifanc (er enghraifft, cais anwir am breswylio mewn dalgylch) sy'n gwadu lle i
blentyn neu berson ifanc gyda chais cryfach. Ni fydd lle mewn ysgol yn cael ei dynnu'n
ôl unwaith bydd plentyn neu berson ifanc wedi dechrau yn yr ysgol ac eithrio pan fydd lle
wedi'i gael drwy dwyll. Wrth benderfynu p'un ai i dynnu lle yn ôl, bydd amser y plentyn
hwnnw yn yr ysgol yn cael ei ystyried. Pan fydd lle'n cael ei dynnu yn ôl oherwydd
gwybodaeth gamarweiniol, bydd y cais yn cael ei ystyried o'r newydd a hawl i apelio os
gwrthodir lle.
Ystyrir y cyfeiriad cartref fel cyfeiriad y person ifanc ynghyd â phrif breswylfa'r rhieni
(neu'r person ifanc ar ei ben ei hun os yw'n byw ar ei ben ei hun) ar y dyddiad
cyhoeddedig h.y. lle maent yn byw fel arfer. Os yw person ifanc yn byw gyda ffrindiau
neu berthnasau (am resymau eraill ar wahân i drefniadau maethu), ni chaiff cyfeiriad y
ffrindiau na'r perthnasau ei ystyried at ddibenion dyrannu lle.
Pan fo rhieni'n rhannu cyfrifoldeb am berson ifanc, ac mae'r person ifanc yn byw gyda'r
ddau riant yn eu tro am ran o'r wythnos ysgol, yna ystyrir mai cyfeiriad y cartref yw'r
cyfeiriad lle mae'r person ifanc yn byw am y rhan fwyaf o'r wythnos, e.e. 3 o 5 niwrnod.
Bydd gofyn i rieni a phobl ifanc sy'n byw'n annibynnol ddarparu tystiolaeth ddogfennol i
gefnogi'r cyfeiriad y maent am iddo gael ei ystyried at ddibenion dyrannu.
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Os yw rhiant neu berson ifanc yn anfodlon ar ganlyniad y cais am chweched dosbarth
penodol, gellir cyflwyno apêl i'r Panel Apeliadau Derbyn Annibynnol erbyn 26 Mawrth
2021. Bydd unrhyw benderfyniad gan y panel yn orfodol ar y cyngor. Os nad yw'r apêl
yn llwyddiannus, ni chaiff ceisiadau pellach am le yn yr un chweched dosbarth eu
hystyried ar gyfer yr un flwyddyn academaidd oni bai fod Swyddog Derbyn y Tîm
Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd yn barnu bod newidiadau arwyddocaol a pherthnasol yn
amgylchiadau’r disgybl/rhieni neu'r ysgol.
Er ei fod yn ddarpariaeth polisi ar wahân, mae'r cyngor yn cydnabod y gydberthynas
rhwng derbyn a chludiant o'r cartref i'r ysgol, ac yn cynghori rhieni i ddarllen polisi
teithio o’r cartref i’r ysgol y cyngor wrth ymgeisio am le mewn ysgol i'w plentyn. Mae'r
polisi ar gael yn www.npt.gov.uk
6. Derbyn yn ystod y flwyddyn academaidd
Penderfynir ar geisiadau i drosglwyddo plant o un ysgol i'r llall ar adegau ar wahân i'r oed
trosglwyddo arferol trwy ddefnyddio'r meini prawf derbyn uchod. Mae ffurflenni cais ar
gael gan Is-adran Derbyniadau Ysgolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port
Talbot, y dylai rhieni eu cwblhau a'u dychwelyd at y Swyddog Derbyniadau, Tîm Cefnogi
Ysgolion a Theuluoedd, Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ. Bydd
ymgeiswyr llwyddiannus yn cael 'dyddiad gadael' gan yr ysgol lle maent ar y gofrestr ar
hyn o bryd a 'dyddiad dechrau' yn yr ysgol dderbyn. Nid yw symud plant a phobl ifanc
yn ystod y flwyddyn academaidd yn cael ei argymell; oni nodir yn wahanol, fe'i derbynnir
i'r ysgol newydd ar ddechrau'r tymor canlynol.
Bydd trosglwyddo i ysgol yn y Fwrdeistref Sirol o awdurdod lleol arall, neu oherwydd
newid cyfeiriad, yn cael ei awdurdodi cyn gynted ag y bo modd, ond o fewn 15 niwrnod
ysgol neu 28 niwrnod calendr, p'un bynnag sydd gyntaf.
Caiff plant a phobl ifanc sy'n trosglwyddo oherwydd bod ganddynt ddatganiad o
anghenion addysgol arbennig eu derbyn i'r ysgol a enwir cyn gynted â phosib o fewn
15 niwrnod gwaith.
7. Nifer derbyn a maint dosbarthiadau - ysgolion cymunedol
Y nifer derbyn yw nifer y disgyblion y gall y cyngor ei dderbyn i ysgol. Mae gan bob
ysgol nifer derbyn a gyfrifir gan ddefnyddio asesiad 'Mesur Capasiti Ysgolion yng
Nghymru' Llywodraeth Cymru. Ni ellir gwrthod lle mewn ysgol oni bai fod y nifer
derbyn wedi'i gyrraedd (atodiad 6).
Mae'n ofynnol yn ôl y ddeddfwriaeth nad yw dosbarthiadau sy'n cynnwys disgyblion y
bydd y rhan fwyaf ohonynt yn cyrraedd eu pen-blwydd yn 5, 6 a 7 oed yn ystod y
flwyddyn ysgol yn cynnwys mwy na 30 o ddisgyblion heblaw am 'ddisgyblion eithriedig'
fel a nodir gan y Rheoliadau. Y grŵp blwyddyn perthnasol yw'r grŵp y mae plant a
phobl ifanc fel arfer yn cael eu derbyn iddo, h.y. dosbarth derbyn ar gyfer ysgolion
cynradd a Bl7 ar gyfer ysgolion uwchradd.
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8. Dalgylchoedd ac ysgolion partner - ysgolion cymunedol
At ddibenion derbyn i ysgolion cymunedol, diffinnir dalgylch fel yr ardal ddaearyddol a
wasanaethir gan ysgol, fel a bennir gan y cyngor.
At ddiben derbyn i ysgolion cymunedol, diffinnir y term ysgol 'bartner' fel ysgol y mae
ganddi ddalgylch sy'n gyffredin ag ysgol arall yn yr un categori, e.e. ysgol gynradd
gymunedol Saesneg ac ysgol uwchradd gymunedol Saesneg neu ysgol gynradd
gymunedol Gymraeg ac ysgol uwchradd gymunedol Gymraeg (ac eithrio ysgolion a
gynorthwyir yn wirfoddol). Mae rhestr fynegol ar 1 Medi 2019 wedi'i hatodi yn atodiad
5.
Mae copïau o fapiau ardaloedd dalgylch ysgolion ar gael gan y Swyddog Derbyn, Tîm
Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd.
9. Trosolwg o'r Broses Dderbyn - Ysgolion Cymunedol
Mae'n rhaid i bob cais am le mewn ysgol (gan gynnwys chweched dosbarth) yn y
Fwrdeistref Sirol gael ei gyflwyno ar y ffurflen briodol i'r awdurdod ac nid i'r ysgol. Gall
rhieni gyflwyno cais ar-lein yn www.npt.gov.uk
Nid oes gan Benaethiaid yr awdurdod i dderbyn plant i'w hysgolion. Rhaid cyflwyno
ceisiadau i'r awdurdod derbyn, sef y cyngor, ar gyfer ysgolion cymunedol.
Bydd y cyngor yn anfon ffurflen cais am le a nodiadau trefniadau derbyn cysylltiedig at
holl rieni plant sy'n hysbys i'r awdurdod ac sy'n byw yn y Fwrdeistref Sirol yn ystod
tymor yr hydref cyn dechrau yn yr ysgol ym mis Medi y flwyddyn academaidd
ganlynol.
Dylai rhieni ofyn am ffurflen cais am le, ac ar ôl ei chwblhau, ei dychwelyd at y
Swyddog Derbyniadau neu gyflwyno cais ar-lein, erbyn y dyddiad a nodir ar y
trefniadau derbyn.
Bydd y swyddfa ganolog yn hysbysu rhieni trwy lythyr neu e-bost fel y bo'n briodol, am
ganlyniad pob cais am le ar y dyddiad a roddir yn y trefniadau derbyn.
Dylai rhieni sy'n fodlon ar y lleoliad a gynigir gadarnhau eu bod yn derbyn y cynnig yn
ysgrifenedig i'r cyngor neu drwy'r wefan derbyniadau ysgolion.
Dyrennir lleoedd gwag i blant a phobl ifanc y mae eu rhieni wedi cyflwyno cais am le o
flaen y rhai nad ydynt wedi derbyn y cynnig cychwynnol o le yn ffurfiol.
Mae gan rieni nad ydynt yn fodlon ar y lle a gynigir yr hawl i apelio.
Bydd y llythyr a anfonir yn cynnwys gwybodaeth am apelio. Caiff apeliadau eu clywed
gan Banel Apeliadau Annibynnol a sefydlwyd yn benodol at ddiben clywed apeliadau.
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Bydd ceisiadau am dderbyn i'r grŵp oed perthnasol a gyflwynir ar neu cyn y
dyddiad cau gweinyddol yn cael eu hystyried gyda'i gilydd. Yn hyn o beth, nid oes
unrhyw fantais i gyflwyno'r cais am dderbyn yn gynnar. Bydd ceisiadau a gyflwynir ar
ôl y dyddiad cau'n cael eu prosesu'n wythnosol.
Ni phennir derbyniadau ar sail meini prawf dethol sy'n cynnwys profion, gweld
adroddiadau ysgol neu gyfweld â disgyblion, gyda rhieni neu hebddynt, er mwyn asesu
gallu neu ddawn.
Lle mae'r ceisiadau am le yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, dyrennir y lleoedd yn
ôl meini prawf gorymgeisio'r cyngor.
Bydd y cyngor yn cadw rhestr aros o ymgeiswyr aflwyddiannus wedi’u blaenoriaethu
yn ôl meini prawf gorymgeisio'r cyngor. Wrth i leoedd gwag godi, cânt eu cynnig ar
sail y rhestr flaenoriaeth. Caiff rhestr aros ei chynnal tan 30 Medi yn y flwyddyn ysgol y
mae ymgeiswyr yn cyflwyno cais ynddi.
Ni fydd hawl awtomatig gan blant y dosbarth derbyn gael addysg amser llawn yn yr un
ysgol. Yn yr un modd, nid oes gan blant sy'n trosglwyddo o addysg gynradd i addysg
uwchradd hawl awtomatig i gael eu derbyn i unrhyw ysgol 3.
Ni fydd dyletswydd ar y cyngor i gydymffurfio â'r dewis a fynegir oni bai ei fod yn unol
â'i drefniadau.
Mae trefniadau derbyn ar wahân yn berthnasol i ddisgyblion y mae gan y cyngor
ddatganiad o anghenion addysgol arbennig ar eu cyfer. Mae'n rhaid i ddisgyblion â
datganiad o anghenion addysgol arbennig gael eu derbyn i'r ysgol a nodir ar eu
datganiad.
Mae'n rhaid i blant sy'n derbyn gofal, neu a oedd yn arfer derbyn gofal, gael eu
blaenoriaethu mewn achosion o orymgeisio, ar ôl plant â datganiad o anghenion
addysgol.
10.Derbyn i Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol (h.y. ysgolion ffydd
Er bod ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol (h.y. ysgolion ffydd) yn awdurdodau
derbyn hefyd, drwy ei system cyflwyno cais ar-lein, mae'r cyngor yn cynorthwyo
gyda'r broses dderbyn ar gyfer Ysgol Gatholig San Joseff a'r Ganolfan Chweched
Dosbarth. (Mae hyn yn berthnasol i geisiadau am le ym Mlwyddyn 7 yn unig.)
Penderfynir ar geisiadau am le drwy gyfeirio at feini prawf derbyn a osodir gan y corff
llywodraethu. (Mae cyrff llywodraethu Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol yn
gyfrifol am bennu eu trefniadau derbyn eu hunain).
3

Nid oes rhaid i blant a dderbynnir i addysg gynradd mewn ysgol 'pob oed' gyflwyno cais am le yn yr un ysgol wrth drosglwyddo i
addysg uwchradd.
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Atodiad 1
Amserlen y Camau
Ysgolion Cymunedol
Derbyniadau i Addysg Uwchradd a Chweched Dosbarth 2020/21
5 Hydref 2020
Ffurflenni cais/prosbectws ysgol/llawlyfr gwybodaeth i rieni yn cael eu dosbarthu i rieni.
Mae gan rieni pobl ifanc sy'n dechrau mewn ysgol newydd (Blwyddyn 7) o leiaf 6 wythnos
i wneud cais am le mewn ysgol o'u dewis.
Dylid dychwelyd ffurflenni cais at:
Mrs H Lewis, Swyddog Derbyniadau Ysgolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell- nedd
Port Talbot, Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ
27 Tachwedd 2020
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais am dderbyn Prosesu
ceisiadau
1 Chwefror 2021
Cadarnhau lleoedd plant â datganiad o anghenion addysgol arbennig.
1 Mawrth 2021
Rhoddir gwybod i rieni ac ysgolion am ddyraniad lleoedd ysgolion uwchradd i
ddisgyblion prif ffrwd.
14 diwrnod i rieni gyflwyno apêl
26 Mawrth 2021
Apeliadau yn erbyn gwrthod lle
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atodiad 2
Amserlen y Camau
Ysgolion Cymunedol
Derbyniadau i Addysg Gynradd 2020/21
5 Hydref 2020
Ffurflenni cais/prosbectws ysgol, llawlyfr gwybodaeth i rieni yn cael eu dosbarthu i rieni.
Mae gan rieni plant sy'n dechrau mewn ysgol newydd (Derbyn) o leiaf 6 wythnos i wneud
cais am le mewn ysgol o'u dewis.
Dylid dychwelyd ffurflenni cais at:
Mrs H Lewis, Swyddog Derbyniadau Ysgolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell- nedd
Port Talbot, Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ
27 Tachwedd 2020
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais am dderbyn Prosesu
ceisiadau
1 Chwefror 2021
Cadarnhau lleoedd plant â datganiad o anghenion addysgol arbennig.
16 Ebrill 2021
Rhoddir gwybod i rieni ac ysgolion am ddyraniad lleoedd ysgolion cynradd i
ddisgyblion prif ffrwd.
14 diwrnod i rieni gyflwyno apêl.
14 Mai 2021
Apeliadau yn erbyn gwrthod lle
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Atodiad 3
Amserlen Ddigwyddiadau ar gyfer
Ysgolion Cymunedol
Derbyniadau i Ddosbarthiadau Meithrin 2020/21
5 Hydref 2020
Dosbarthu ffurflenni cais i rieni.
Dylid dychwelyd ffurflenni cais at:
Mrs H Lewis, Swyddog Derbyniadau Ysgolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell- nedd
Port Talbot, Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ
22 Mawrth 2021
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais am dderbyn Prosesu
ceisiadau
14 Mai 2021
Rhoddir gwybod i rieni ac ysgolion am ddyraniad lleoedd meithrin.
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Atodiad 4

Ysgolion Cymunedol Partner
(Rhestr Ddangosol ar 01/09/19)
YSGOLION CYMUNEDOL PARTNER
Uwchradd
CEFN SAESON
CWMTAWE

YSGOL BAE
BAGLAN

DŴR Y FELIN

YSGOL CWM
BROMBIL

LLANGATWG

YSGOL GYMRAEG
YSTALYFERA
BRO DUR

Cynradd
Ysgol Gynradd Crynallt, Ysgol Gynradd y Gnoll,
Ysgol Gynradd Melin, Ysgol Gynradd Tonnau.
Ysgol Gynradd Alltwen, Ysgol Gynradd Godre'r-graig,
Ysgol Gynradd Llangiwg, Ysgol Gynradd y Rhos,
Ysgol Gynradd Rhydyfro, Ysgol Gynradd Tai'rgwaith
Ysgol Gynradd Awel y Môr, Ysgol Carreg Hir,
Ysgol Gynradd Baglan, Ysgol Gynradd
Blaenbaglan, Ysgol Gynradd Sandfields, Ysgol
Gynradd Tywyn.
Ysgol Gynradd Abbey, Ysgol Gynradd
Blaenhonddan, Ysgol Gynradd Coedffranc, Ysgol
Gynradd Crymlyn, Ysgol Gynradd Waunceirch.
Ysgol Gynradd Central, Ysgol Gynradd Coed
Hirwaun, Ysgol Gynradd Cwmafan, Ysgol Gynradd
Eastern, Ysgol Gynradd Croeserw, Ysgol Gynradd
Cymer Afan, Ysgol Gynradd Glyncorrwg, Ysgol
Gynradd Pen Afan.
Ysgol Gynradd Blaendulais, Ysgol Gynradd
Blaengwrach, Ysgol Gynradd Catwg, Ysgol Gynradd
Cilffriw, Ysgol Gynradd Creunant, Ysgol Gynradd
Cwmnedd, Ysgol Gynradd Maesmarchog, Ysgol
Gynradd Ynysfach.
YGG Blaendulais, YGG Castell-nedd, YGG
Cwmllynfell, YGG Cwmnedd, YGG Gwaun Cae
Gurwen, YGG Pontardawe, YGG Rhosafan, YGG
Trebannws, YGG Tyle’r Ynn.

DS. Nid yw mynd i ysgol bartner yn sicrhau lle yn yr ysgol a ffefrir nac yn atal rhieni
rhag cyflwyno cais am ysgol arall o'u dewis.
Nid yw'r tabl hwn yn cynnwys ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol sy'n destun
trefniadau derbyn ar wahân.
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Atodiad 5

Nifer Derbyn5
Medi 2019
Enw’r Ysgol

Cyfnod Cynradd
Nifer Derbyn

Ysgol Gynradd Abbey
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru
Henadur Davies

53
59
34
42
38
40
23
20
32

Ysgol Gynradd Alltwen
Ysgol Gynradd Awel y Mor
Ysgol Gynradd Baglan
Ysgol Gynradd Blaenbaglan
Ysgol Gynradd Blaendulais
Ysgol Gynradd Blaengwrach
Ysgol Gynradd Blaenhonddan
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru
Bryncoch

31
29
55
30
22
62
19
25

Ysgol Gynradd Catwg
Ysgol Gynradd Central
Ysgol Gynradd Cilffriw
Ysgol Gynradd Coed Hirwaun
Ysgol Gynradd Coedffranc
Ysgol Gynradd y Creunant
Ysgol Gynradd Croeserw
Ysgol Gynradd Crymlyn
Ysgol Gynradd Crynallt
Ysgol Gynradd Cwmafan
Ysgol Gynradd Cwm Nedd
Ysgol Gynradd Cymer Afan
Ysgol Gynradd Eastern
Ysgol Gynradd Glyncorrwg
Ysgol Gynradd y Gnoll
Ysgol Gynradd Godre'r-graig
Ysgol Gynradd Llangiwg
Ysgol Gynradd Maesmarchog
Ysgol Gynradd Melin
Ysgol Gynradd Pen Afan
Ysgol Gynradd y Rhos
Ysgol Gynradd Rhydyfro
Ysgol Gynradd Sandfields
Ysgol Fabanod San Joseff
Ysgol Iau Gatholig San Joseff
Ysgol Gynradd San Joseff
4

8
57
60
30
12
26
19
48
23
21
16
34
18
25
24
53
34
39
29

Cynhwysir niferoedd derbyn i ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol (h.y. ysgolion ffydd).
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Ysgol Gynradd St Therese
Ysgol Gynradd Tai'rgwaith
Ysgol Gynradd Tonnau
Ysgol Gynradd Tywyn
Ysgol Gynradd Waunceirch
Ysgol Bae Baglan - Cyfnod Cynradd
Ysgol Gynradd Ynysfach
Ysgol Carreg Hir
Ysgol Newydd Margam - Cyfnod Cynradd
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur - Cyfnod Cynradd

28
21
30
52
30
40
25
60
30
26
17
48
26
25
51
45
29
13
18

YGG Blaendulais
YGG Castell-nedd
YGG Cwm Nedd
YGG Gwaun Cae Gurwen
YGG Pontardawe
YGG Rhosafan
YGG Tyle'r Ynn
YGG Cwmllynfell
YGGD Trebannws

Enw’r Ysgol
Ysgol Gyfun Cefn Saeson
Ysgol Gymunedol Cwmtawe
Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin
Ysgol Newydd Margam
Ysgol Gymunedol Llangatwg
Ysgol Gatholig a Chanolfan Chweched Dosbarth
San Joseff
Ysgol Bae Baglan
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur

Cyfnod
Nifer
Uwchradd
184
Derbyn

Chweche
d
Dosbarth
Nifer
Derbyn

256
220
210
233
144
220
240

143
130
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Derbyniadau ysgolion ac apeliadau

Medi 2019
Enw’r Ysgol
Cynradd
Ysgol Gynradd Abbey
Ysgol Gynradd Alltwen
Ysgol Gynradd Awel Y Mor
Ysgol Gynradd Baglan
Ysgol Gynradd
Blaenbaglan
Ysgol Gynradd Blaendulais
Ysgol Gynradd
Blaengwrach
Ysgol Gynradd
Blaenhonddan
Ysgol Carreg Hir
Ysgol Gynradd Catwg
Ysgol Gynradd Central
Ysgol Gynradd Cilffriw
Ysgol Gynradd Coed
Hirwaun
Ysgol Gynradd Coedffranc
Ysgol Gynradd Creunant
Ysgol Gynradd Croeserw
Ysgol Gynradd Crymlyn

Capasiti’r Ysgol

Nifer
Derbyn

Nifer o
geisiadau

Nifer o
geisiadau
llwyddiannus

Nifer o
apeliadau

Nifer o
apeliadau
llwyddiannus

372
239
300
270

53
34
42
38

54
27
45
22

54
27
45
22

0
0
0
0

0
0
0
0

282
162

40
23

36
4

36
4

0
0

0
0

154

20

24

24

0

0

226
420
204
388
213

32
60
29
55
30

31
52
26
57
19

31
52
26
57
19

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

159
435
134
178
60

22
62
19
25
8

29
53
17
17
12

29
53
17
17
12

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Ysgol Gynradd Crynallt
Ysgol Gynradd Cwmafan
Ysgol Gynradd Cwm-nedd

480
363
216

68
60
30

51
52
30

51
52
30

0
0
0

0
0
0
0

Ysgol Gynradd Cymer Afan
Ysgol Gynradd Eastern
Ysgol Gynradd Glyncorrwg
Ysgol Gynradd Gnoll
Ysgol Gynradd
Godre'rgraig
Ysgol Cwm Brombil
(Cyfnod Cynradd)
Ysgol Gynradd Llangiwg
Ysgol Gynradd
Maesmarchog
Ysgol Gynradd Melin
Ysgol Gynradd Pen Afan
Ysgol Gynradd Rhos
Ysgol Gynradd Rhydyfro
Ysgol Gynradd Sandfields
Ysgol Gynradd Tairgwaith
Ysgol Gynradd Tonnau
Ysgol Gynradd Tywyn
Ysgol Gynradd Waunceirch
Ysgol Gynradd Ynysfach
Ysgol Bae Baglan
(Cyfnod Cynradd)
Cyfrwng Cymraeg.
YGG Blaendulais

90
182
137
338

12
26
19
48

7
15
13
44

7
15
13
44

0
0
0
0

0
0
0

161

23

18

18

0

0

194
139

30
25

27
12

27
12

0
0

0
0

112
238
135
180
168
372
150
210
366
211
176

16
34
19
25
24
53
21
30
52
30
25

11
28
9
13
17
35
12
24
52
15
12

11
28
9
13
17
35
12
24
52
15
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

252

36

33

33

0

0

124

17

11

11

0

0
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YGG Castell Nedd
YGGD Cwmllynfell
YGG Cwm Nedd
YGG Gwauncaegurwen
YGG Pontardawe
YGG Rhosafan
YGG Tyle'r Ynn
YGG Trebannws
Ysgol Gymraeg
Ystalyera Bro Dur
Uwchradd
Ysgol Gyfun
Cefn Saeson
Ysgol Gymunedol
Cwmtawe
Ysgol Gyfun Dwr-y-Felin
Ysgol Cwm Brombil
(Cyfnod Uwchradd)
Ysgol Gymunedol
Llangatwg
Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Bro Dur (Cyfnod
Uwchradd)
Ysgol Bae Baglan
(Cyfnod Uwchradd)
Ysgolion Ffydd
Ysgol Henadur Davies (yr
Eglwys yng Nghymru)
Ysgol Bryncoch (yr Eglwys
yng Nghymru)
Ysgol Babanod Sant Joseff

340
92
185
178
359
318
236
132

48
13
26
25
51
48
29
18

55
5
9
26
46
63
26
14

55
5
9
26
46
63
26
14

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

180

26

19

19

0

0

924

184

148

148

0

0

1284
1100

256
220

269
227

269
227

0
0

0
0

1200

210

210

210

0

0

1169

233

152

152

0

0

1330

240

241

241

0

0

1100

220

180

180

0

0

417

59

48

48

0

0

219
104

31
34

18
38

18
38

0
0

0
0
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Ysgol Iau Sant Joseff
Ysgol Gynradd Sant Joseff
Ysgol Gynradd Santes
Therese
Ysgol a Chanolfan
Chweched Dosbarth
Gatholig Sant Joseff
Cyfanswm

156
205

39
29

31
13

31
13

0
0

0
0

196

28

30

30

0

0

910

144
347
3

125
300
5

125

0

0

3005
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Atodiad B

“Annog pawb i gyflawni eu potensial mewn amgylchedd Cristonogol gofalgar”

Stryd Dewi Sant
Castell-nedd, SA11 3AA
Rhif ffôn/Ffacs: (01639) 769772
E-bost: ads@npted.org
Gwefan: aldermandavies.co.uk

T
u
POLISI DERBYN 2021/22
d
Cyflwyniad
a
l
Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Henadur Daviese yn
n
gweithredu’r rheoliadau derbyn yn deg ac yn gyfartal yn achos pawb sy’n dymuno
mynychu’r ysgol hon. Rydym ni’n ysgol gynhwysol sy’n croesawu pob plentyn, beth bynnag
5
fo’i gefndir a’i allu. Caiff pob cais ei drin yn unol â’i haeddiant ac mewn modd sensitif.
1
Bydd Llywodraethwyr yr ysgol hon yn derbyn unrhyw blant y mae eu rhieni yn
dymuno iddynt fynychu Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng
Nghymru, ar yr amod bod lleoedd ar gael.
Y nifer derbyn cynlluniedig yw nifer y disgyblion y gellir eu derbyn, ac ni fyddai’r
Corff Llywodraethu yn dymuno derbyn nifer sy’n fwy na hynny. Mae’r nifer
derbyn cynlluniedig ar gyfer yr ysgol hon yn 58.
Mae deddfwriaeth yn mynnu na ddylai maint dosbarthiadau sy’n cynnwys
disgyblion y bydd y mwyafrif ohonynt yn troi’n 5, 6 neu 7 oed yn ystod y
flwyddyn ysgol fod yn fwy na 30 o ddisgyblion, ac eithrio ‘disgyblion
eithriedig’ fel y nodir gan y Rheoliad.
Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y
Llywodraethwyr yn blaenoriaethu gan ddilyn y drefn ddilynol:1. Plentyn sy’n addoli’n rheolaidd* yn yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys sy’n rhan o’r un
Gymundeb, o fewn Bywoliaeth Reithorol Castell-nedd. Plentyn sy’n addoli yn un o
eglwysi’r Eglwys yng Nghymru neu Eglwys sy’n rhan o’r un Gymundeb, sy’n derbyn gofal
gan yr awdurdod lleol (plant sy’n derbyn gofal) neu’n cael llety ganddo (e.e. plant sy’n
byw gyda rhieni maeth) (Adran 22 Deddf Plant 1989).
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2. Plentyn sydd â brawd neu chwaer sydd eisoes yn un o ddisgyblion yr ysgol. Mae hyn
yn cynnwys siblingiaid wedi’u mabwysiadu, llys-siblingiaid neu siblingiaid maeth.
3. Plentyn sy’n addoli’n rheolaidd yn yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys sy’n rhan o’r un
Gymundeb, sy’n byw oddi allan i Fywoliaeth Reithorol Castell-nedd.
4. Plentyn sy’n addoli’r rheolaidd mewn addoldy Cristnogol.
5. Plentyn sy’n addoli’n rheolaidd, beth bynnag fo’i ffydd.
6. Bydd ceisiadau a wneir ar seiliau tosturiol yn cael eu hystyried yn ôl eu haeddiant, ac
fel y bo’r Llywodraethwyr yn barnu’n ddoeth.
Fel yn achos unrhyw ysgol, ni fydd gan blant sy’n mynychu ein dosbarth meithrin
hawl awtomatig i gael lle mewn addysg amser llawn yn ein hysgol.
Bydd y cyfnod cyflwyno cais yn agor i rieni/ofalwyr ar 5 Hydref 2020,
ac yn cau ar 27 Tachwedd 2020.
Y dyddiad ar gyfer cynnig lleoedd yn yr ysgol hon fydd 16 Ebrill 2021.
Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, bydd gennych chi hawl i apelio. Os byddwch
chi’n arfer yr hawl hwnnw, bydd yn rhaid anfon yr apêl at Gadeirydd
Llywodraethwyr Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Henadur Davies.
Rhaid cyflwyno unrhyw apeliadau ar gyfer ceisiadau aflwyddiannus erbyn 14 Mai
2021 fan bellaf.

Amserlen:
Ymgynghoriad i gael ei gynnal rhwng 1 Rhagfyr 2019 a 31 Ionawr 2020.
Llywodraethwyr i gytuno ar y Polisi Derbyn: erbyn 15 Ebrill 2020 fan
bellaf
Ysgol i gyflwyno’r Polisi Derbyn i’r All: erbyn 1 Mehefin 2020 fan
bellaf
Rownd dderbyn ar agor ar gyfer ceisiadau: 5 Hydref 2020 – 27
Tachwedd 2020
Dyddiad cynnig: 16 Ebrill 2021

Cyflwyno apeliadau: erbyn 14 Mai 2021 fan bellaf

Adolygiad:
Mae angen adolygu’r polisi hwn yn flynyddol ac mewn pryd ar gyfer
cyfnod ymgynghori ffurfiol.
*Yn yr achos hwn, mae rheolaidd yn golygu o leiaf dwywaith mewn mis
calendr dros y flwyddyn ddiwethaf
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Bryncoch Church in Wales Primary School
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru
Bryncoch
POLISI DERBYN
Y Nifer Derbyn Cynlluniedig yw nifer y disgyblion y gwnaiff y Corff Llywodraethu
eu derbyn i grŵp blwyddyn yn yr ysgol. Mae’r Awdurdod Addysg Lleol wedi cyfrifo
mai 31 yw’r Nifer Derbyn Cynlluniedig ar gyfer yr ysgol hon. Mae’r Corff
Llywodraethu wedi penderfynu y gellir derbyn hyd at 30 disgybl ym mhob grŵp
blwyddyn.
Mae deddfwriaeth yn mynnu na ddylai maint dosbarthiadau yn y cyfnod sylfaen
(h.y. y rhai sy’n cynnwys disgyblion y bydd y mwyafrif ohonynt yn troi’n 5, 6 neu 7
oed yn ystod y flwyddyn ysgol) fod yn fwy na 30 o ddisgyblion, oni bydd hynny’n
cynnwys ‘disgyblion eithriedig’ fel y nodir gan y Rheoliad.
Plant sy’n derbyn gofal a phlant sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig
Bydd y Corff Llywodraethu yn rhoi’r flaenoriaeth bennaf i geisiadau i dderbyn
plant sy’n derbyn gofal, neu blant a oedd arfer derbyn gofal gan Awdurdod
Lleol yng Nghymru, fel a ddiffinnir yn Adran 74 Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, neu Loegr, fel a ddiffinnir yn Adran 22
Deddf Plant 1989.
Rhoddir blaenoriaeth hefyd i blant a chanddynt Datganiad o Anghenion Addysgol
Arbennig, lle enwyd yr ysgol fel y lleoliad addysgol mwyaf priodol.
Meini Prawf pan fydd Mwy o Geisiadau na Nifer y Lleoedd sydd ar Gael
Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael i ddisgyblion, bydd
y Corff Llywodraethu yn derbyn plant y mae eu ceisiadau yn bodloni’r meini prawf
ynghylch mwy o geisiadau na’r nifer o leoedd sydd ar gael yn y drefn ddilynol:1. Plentyn sy’n addoli’n rheolaidd gyda’i deulu yn yr Eglwys yng Nghymru, ym
Mhlwyf Dyffryn.
2. Plentyn sydd â brawd neu chwaer sydd eisoes yn un o ddisgyblion yr ysgol.
Mae hyn yn cynnwys siblingiaid wedi’u mabwysiadu, llys-siblingiaid neu
siblingiaid maeth.
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3. Plentyn sy’n addoli’n rheolaidd gyda’i deulu yn yr Eglwys yng Nghymru, ac sy’n
byw oddi allan i blwyf Dyffryn.
4. Plentyn sy’n addoli’n rheolaidd mewn addoldy Cristnogol.
5. Plentyn sy’n addoli’n rheolaidd, beth bynnag fo’i ffydd.
6. Plant y mae eu rhieni yn dymuno iddynt gael eu haddysgu mewn ysgol sydd ag
ethos crefyddol.
7. Plant eraill sy’n byw ym Mhlwyf Dyffryn.
8. Bydd ceisiadau ar seiliau tosturiol yn cael eu hystyried yn ôl eu haeddiant,
ac fel y bo’r Llywodraethwyr yn barnu’n ddoeth.
Wrth drafod ceisiadau sy’n seiliedig ar ymrwymiad i ffydd, efallai y cysylltir ag
offeiriaid plwyfi neu weinidogion lleol i gadarnhau manylion y ceisiadau.
Os bydd mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael o fewn unrhyw un o’r meini
prawf, bydd y llywodraethwyr yn blaenoriaethu plant sy’n byw’n agosaf at yr ysgol.
Fel yn achos unrhyw ysgol, ni fydd gan blant sy’n mynychu ein dosbarth meithrin
hawl awtomatig i gael lle mewn addysg amser llawn yn ein hysgol.
Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, bydd gennych chi hawl i apelio. Os byddwch
chi’n arfer yr hawl hwnnw, bydd yn rhaid anfon yr apêl mewn ysgrifen at Glerc y
Llywodraethwyr, o fewn 15 diwrnod ysgol ar ôl derbyn llythyr yn gwrthod lle. Bydd
yr apêl yn cael ei ystyried gan Banel Apeliadau Annibynnol, sy’n cael ei weinyddu
gan Fwrdd Addysg Esgobaeth Llandaf, yn unol â Chod Ymarfer Llywodraeth Cymru
ynghylch Apeliadau Derbyn i Ysgolion.
Diffiniad o sibling
Mae’n rhaid i un o’r amodau dilynol fodoli i sicrhau bod y meini prawf ynghylch
siblingiaid yn gymwys:
 Dylai brawd a/neu chwaer fod yn trigo’n barhaol yn yr un cyfeiriad
 Dylai llysfrodyr a/neu llyschwiorydd (yn cynnwys hanner brodyr/hanner
chwiorydd) fod yn trigo’n barhaol yn yr un cyfeiriad

Pellter o’r Ysgol
Caiff y pellter i’r ysgol ei fesur mewn llinell syth o brif fynedfa cartref y teulu i
brif giât yr ysgol, gan ddefnyddio’r system a fabwysiadwyd gan Gyngor Castellnedd Port Talbot ar gyfer yr holl ysgolion a gynhelir yn y fwrdeistref sirol.
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Preswylfa
Ystyrir mai preswylfa arferol y plentyn fydd yr eiddo preswyl ble mae’r unigolyn
neu’r unigolion sydd â chyfrifoldeb rhiant am y plentyn yn byw ar y dyddiad cau i
gyflwyno ceisiadau i dderbyn disgyblion i’r ysgol.
Os bydd gan fwy nag un unigolyn gyfrifoldeb rhiant a bydd yr unigolion hynny yn
byw mewn cartrefi ar wahân, ystyrir mai preswylfa plentyn fydd yr eiddo ble mae’r
plentyn yn treulio’r rhan fwyaf o’r wythnos, yn cynnwys penwythnosau.
Cadeirydd y Corff Llywodraethu: ………………………………………….
Dyddiad Adolygu: ………………………………………………….
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YSGOL BABANOD GATHOLIG
SANT JOSEFF

POLISI DERBYN 2021-2022
POLISI STATUDOL

ADOLYGWYD/MABWYSIADWYD Y POLISI HWN:
Haf 2020
Caiff y polisi hwn ei adolygu haf 2021
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Polisi Derbyn
Ysgol Babanod Gatholig Sant Joseff
2021-22
1. Mae Ysgol Babanod Sant Joseff yn Ysgol Babanod Gatholig yn Esgobaeth
Mynyw, ac mae’n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Lleol Castell-nedd Port
Talbot.
2. Mae’r Corff Llywodraethu yn gyfrifol am bennu a gweinyddu’r polisi ynghylch derbyn
disgyblion i’r ysgol. Caiff arweiniad i gyflawni’r cyfrifoldeb hwnnw gan:
a) ofynion y gyfraith.
b) cyngor Ymddiriedolwyr yr Esgobaeth ynghylch natur a diben ei ddyletswyddau ac
ynghylch cyflawni gofynion ei Ddogfen Ymddiriedolaeth a’i Offeryn Llywodraethu. c)
ei ddyletswydd tuag at yr ysgol a’r gymuned Gatholig y mae’n ei gwasanaethu.
d) cymeriad Catholig yr ysgol a’i Datganiad Cenhadaeth.
Mae ethos yr ysgol hon yn Gatholig. Sefydlwyd yr ysgol gan yr Eglwys Gatholig i
ddarparu addysg ar gyfer plant teuluoedd Catholig. Gofynnwn i bob rhiant sy’n
cyflwyno cais am le yma i gefnogi a pharchu’r ethos hwn, pwysigrwydd yr ethos hwn
i gymuned yr ysgol a’r addysg a ddarperir gan yr ysgol. Nid yw hyn yn effeithio ar
hawl rhieni sydd ddim yn rhannu ffydd yr ysgol hon i ymgeisio am le ac i gael eu
hystyried am le yma.
Bydd Nifer Derbyn yr Ysgol ar gyfer y flwyddyn ysgol sy’n cychwyn ym Medi 2021 yn
30.
Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na’r nifer derbyn, bydd y llywodraethwyr yn
blaenoriaethu unrhyw gais yn unol â’r meini prawf a restrir, ar yr amod y bydd y
llywodraethwyr yn cael eu hysbysu am y cais cyn gwneud penderfyniadau ynghylch
derbyn disgyblion (gweler Nodyn 1 isod). Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y
lleoedd mewn unrhyw gategori, bydd y llywodraethwyr yn blaenoriaethu’r plant sy’n
byw’n agosaf at yr ysgol, ar sail y pellter byrraf (gweler Nodyn 4).
3. Yn anad dim, mae’r ysgol yn gwasanaethu plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig sy’n
byw ym mhlwyfi Sant Joseff ym Mhort Talbot, Ein Harglwyddes o Fargam, ac Ein
Harglwyddes y Dyrchafael, Llansawel.
4. Dylid defnyddio’r ffurflen amgaeedig i gyflwyno cais am le yn yr ysgol a dylid ei
dychwelyd at yr ysgol erbyn 27 Tachwedd 2020 fan bellaf.
5. Mae’r Corff Llywodraethu wedi dirprwyo cyfrifoldeb am benderfyniadau ynghylch
derbyn disgyblion i’w Bwyllgor Derbyn, a bydd y pwyllgor hwnnw yn ystyried yr holl
geisiadau ar yr un pryd ac ar ôl dyddiad cau cyflwyno ceisiadau, yn unol â’r meini
prawf a amlinellir ar y dudalen nesaf.
6. Bydd disgyblion sy’n cael eu derbyn i’r ysgol yn cychwyn yn y dosbarth Derbyn
ym mis Medi 2022.
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7. Os bydd y Corff Llywodraethu wedi gwrthod cais am le, gall rhieni apelio at Banel
Apeliadau Annibynnol. Bydd yn rhaid anfon yr apêl mewn ysgrifen at Glerc y Corff
Llywodraethu yn yr ysgol o fewn 14 diwrnod (10 diwrnod gwaith) ar ôl i’r cais gael ei
wrthod. Bydd yn rhaid i rieni nodi rhesymau dros apelio mewn ysgrifen, a bydd yn
rhaid i’r Llywodraethwyr gydymffurfio â phenderfyniad’r panel apeliadau.
Os enwir yr ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, bydd gan y Corff
Llywodraethu ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r ysgol.
Yn unol â gofynion y gyfraith, ni wnaiff y Corff Llywodraethu dderbyn mwy na 30 o
ddisgyblion i unrhyw ddosbarth Derbyn neu ddosbarth Babanod unigol.
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Meini Prawf Derbyn
Ysgol Babanod Gatholig Sant Joseff
Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer lleoedd sydd ar gael, bydd y Corff
Llywodraethu yn gweithredu’r meini prawf canlynol mewn perthynas â hynny yn nhrefn
blaenoriaeth.
1. Plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol neu sydd
wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol yn y gorffennol, neu sy’n cael llety gan awdurdod
lleol (e.e. plant sy’n byw gyda rhieni maeth), neu blant sydd â Datganiad o Anghenion
Addysgol Arbennig sy’n enwi’r ysgol, o fewn y plwyfi a wasanaethir gan yr ysgol.
2. Plant sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol neu a arferai dderbyn gofal gan
awdurdod lleol, neu’n cael llety ganddo (e.e. plant sy’n byw gyda rhieni maeth), neu
blant sydd â Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig sy’n enwi’r ysgol.
3. Plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig yn y plwyfi a wasanaethir gan yr ysgol.
4. Plant eraill sy’n Gatholigion Bedyddiedig.
5. Plant y bydd ganddynt frawd neu chwaer yn yr ysgol ar adeg debygol eu derbyn i’r
ysgol.
6. Plant sy’n perthyn i Enwadau Cristnogol eraill.
7. Plant eraill a fydd â brawd neu chwaer yn yr ysgol ar adeg eu derbyn.
8. Plant sy’n dilyn ffydd arall y mae eu rhieni yn dymuno cael addysg Gatholig iddynt.
9. Plant eraill y mae eu rhieni yn dymuno cael addysg Gatholig iddynt.
10. Plant y mae’r Awdurdod Addysg Lleol wedi gofyn yn benodol am le yn yr ysgol ar
eu cyfer.
Os bydd nifer y ceisiadau am leoedd a wneir o dan unrhyw un o’r categorïau yn fwy na
nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Pwyllgor Derbyn yn cynnig lleoedd yn gyntaf i blant
sy’n byw’n agosaf at yr ysgol. Cyfrifir hynny ar sail y pellter byrraf ar droed gan
ddefnyddio ffyrdd cyhoeddus. Bydd angen i’r holl ymgeiswyr sy’n Gristnogion ddangos
tystysgrifau bedydd.
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NODIADAU (mae’r nodiadau hyn yn rhan o’r meini prawf ynghylch nifer o geisiadau sy’n fwy na’r
nifer o leoedd sydd ar gael)
Nodyn 1.
Ym mhob categori, i allu ystyried bod plentyn yn Gatholig, bydd angen tystiolaeth o Fedydd Catholig
neu Dderbyn y plentyn i’r Eglwys. Mae hyn yn cynnwys Eglwysi Catholig y Dwyrain.
Dylai’r sawl sy’n cael trafferth dangos tystiolaeth ysgrifenedig o Fedydd Catholig/Derbyn plentyn i’r
Eglwys gysylltu ag Offeiriad eu Plwyf.
Dylai rhieni sy’n cyflwyno cais am le ar gyfer plentyn Catholig lenwi ffurflen gwybodaeth ategol hefyd. Os
na chaiff y ffurflen gwybodaeth ategol ei llenwi neu os na ddangosir tystiolaeth o Fedydd Catholig neu
Dderbyn plentyn i’r Eglwys, gall hynny ddylanwadu ar y maen prawf y caiff y plentyn ei gynnwys ynddo.
Nodyn 2.
Gall ‘Plant sy’n Derbyn Gofal o Deuluoedd Catholig’ olygu dau beth. Gall olygu bod y plentyn ei hun yn
Gatholig Bedyddiedig, neu gallai’r teulu sy’n gofalu am y plentyn hwnnw fod yn Gatholig. Os yw’r
plentyn yn Gatholig Bedyddiedig, dilynir y rheolau arferol. Os yw’r plentyn wedi’i leoli gyda theulu
Catholig sy’n dymuno i’r plentyn gael addysg Gatholig, dylid dangos tystysgrif bedydd un o’r ddau ofalwr
fel tystiolaeth o hyn.
Nodyn 3.
Bydd yn rhaid derbyn plant sydd â Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig sy’n enwi’r ysgol. Fe
wnaiff hyn leihau nifer y lleoedd sydd ar gael ar gyfer ymgeiswyr eraill.

Nodyn 4.
Yn achos plant sy’n Gatholigion a phlant sydd ddim yn Gatholigion, dyma’r diffiniad o frawd neu chwaer:
Brawd neu chwaer sy’n rhannu’r ddau riant;
Hanner brawd neu hanner chwaer, pan fydd dau blentyn yn rhannu un rhiant sy’n gyffredin
i’r ddau;
Llys-frawd neu llys-chwaer, pan fydd dau blentyn yn perthyn trwy briodas rhiant;
Llys-frawd neu llys-chwaer;
Plant sydd wedi’u mabwysiadu neu blant maeth
Mae’n rhaid i’r plant fod yn byw yn barhaol yn yr un aelwyd.
Nodyn 5.
Pan fydd teulu o efeilliaid neu dripledi yn gofyn am le, ac os bydd un sibling wedi cael cynnig y 30ain
lle neu’r lle olaf, gweithredir y rheol ‘disgybl disgwyliedig’ a chynigir lle i’r efaill arall/tripledi eraill.
Ym mhob categori, mae “byw” yn golygu cyfeiriad parhaol y plentyn. Fel arfer, ystyrir bod plentyn yn
byw gyda rhiant neu warcheidwad a defnyddir cyfeiriad y rhiant neu’r gwarcheidwad at ddibenion
derbyn. Os bydd plentyn yn byw gyda mwy nag un rhiant/gwarcheidwad, mewn cyfeiriadau gwahanol,
byddwn yn defnyddio’r dewis a fynegir gan y rhiant/gwarcheidwad sy’n byw yn y cyfeiriad ble bydd y
plentyn yn byw yn ystod y rhan fwyaf o’r wythnos ysgol fel ei brif breswylfa.
Cyfrifir pellteroedd ar sail y llwybr diogelaf rhwng cyfeiriad cartref yr ymgeisydd a phwynt a
benderfynir gan yr ysgol (giât flaen yr ysgol fel arfer). Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio system
gyfrifiadurol, sy’n mesur unrhyw bellter mewn metrau. Bydd yr Arolwg Ordnans yn darparu’r
cyfesurynnau a ddefnyddir i blotio cyfeiriad cartref yr ymgeisydd yn y system hon. Fe wnaiff yr AALl
ddarparu’r wybodaeth hon.
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Mewn nifer fechan o achosion, efallai na fydd modd penderfynu rhwng ceisiadau’r disgyblion hynny
sy’n gymwys i gael lle, wrth weithredu’r meini prawf derbyn sydd wedi’u cyhoeddi.
Er enghraifft, gall hyn ddigwydd pan fydd plant yn yr un grŵp blwyddyn yn byw yn yr un cyfeiriad, neu
os bydd y pellter rhwng y cartref a’r ysgol yn union yr un fath, er enghraifft, blociau o fflatiau. Os na
fydd unrhyw ddull arall o wahaniaethu rhwng ceisiadau yn unol â’r meini prawf derbyn a byddai
derbyn y ddau blentyn neu bob plentyn yn golygu mwy o ddisgyblion na’r nifer a ganiateir gan y
gyfraith, bydd yr awdurdod lleol yn defnyddio system gyfrifiadurol i ddewis y plentyn a gaiff y lle
terfynol ar hap.
Ystyrir mai cyfeiriad cartref disgybl yw preswylfa barhaol plentyn. Dylai’r cyfeiriad fod yn unig
breswylfa neu brif breswylfa’r plentyn yn ystod y rhan fwyaf o’r wythnos ysgol. Efallai bydd angen
tystiolaeth ar bapur.

Nodyn 6.
a) Nid yw derbyn disgybl i’r dosbarthiadau Meithrin yn golygu y caiff ei dderbyn i’r Ysgol Babanod o
reidrwydd.
b) Mae’r Corff Llywodraethu yn cadw’r hawl i dderbyn plant sydd ag anghenion meddygol a
chymdeithasol profedig ac eithriadol os mai derbyn disgybl i’r dosbarth meithrin fydd y dull mwyaf priodol
o ddiwallu’r anghenion eithriadol hynny. Os enwir yr ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol
Arbennig, bydd gan y Corff Llywodraethu ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r ysgol. Bydd angen i’r holl
ymgeiswyr sy’n Gatholigion/Cristnogion ddangos tystysgrifau bedydd.
----------------------------------------------------
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Ysgol Iau Sant Joseff
Polisi Derbyn

2020
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Polisi Derbyn 2021-22
Ysgol Iau Gatholig
1. Mae Ysgol Iau Sant Joseff yn Ysgol Iau Gatholig yn Esgobaeth Mynyw, ac mae’n cael
ei chynnal gan Awdurdod Addysg Lleol Castell-nedd Port Talbot.
2. Mae’r Corff Llywodraethu yn gyfrifol am bennu a gweinyddu’r polisi ynghylch
derbyn disgyblion i’r ysgol. Caiff arweiniad i gyflawni’r cyfrifoldeb hwnnw gan:
a) ofynion y gyfraith.
b) cyngor Ymddiriedolwyr yr Esgobaeth ynghylch natur a diben ei ddyletswyddau
ac ynghylch cyflawni gofynion ei Ddogfen Ymddiriedolaeth a’i Offeryn
Llywodraethu.
c) ei ddyletswydd tuag at yr ysgol a’r gymuned Gatholig y mae’n ei gwasanaethu.
d) cymeriad Catholig yr ysgol a’i Datganiad Cenhadaeth.
Mae ethos yr ysgol hon yn Gatholig. Sefydlwyd yr ysgol gan yr Eglwys Gatholig i
ddarparu addysg ar gyfer plant teuluoedd Catholig. Gofynnwn i bob rhiant sy’n
cyflwyno cais am le yma i gefnogi a pharchu’r ethos hwn, pwysigrwydd yr ethos
hwn i gymuned yr ysgol a’r addysg a ddarperir gan yr ysgol. Nid yw hyn yn
effeithio ar hawl rhieni sydd ddim yn rhannu ffydd yr ysgol hon i ymgeisio am le ac
i gael eu hystyried am le yma.
Mae Nifer Derbyn yr Ysgol ar gyfer blynyddoedd 3 - 6, ar sail y capasiti a gyfrifwyd, yn
159; mae hyn yn cyfateb i 39 ym mhob grŵp blwyddyn. Fodd bynnag, wrth ystyried
ceisiadau, bydd Llywodraethwyr yn ystyried strwythurau presennol dosbarthiadau,
oblygiadau o ran Iechyd a Diogelwch oherwydd meintiau dosbarthiadau, a
chydbwysedd gwaith/bywyd athrawon y dosbarthiadau oherwydd baich gwaith.
Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na’r nifer derbyn, bydd y llywodraethwyr yn
blaenoriaethu unrhyw gais yn unol â’r meini prawf a restrir, ar yr amod y bydd y
llywodraethwyr yn cael eu hysbysu am y cais cyn gwneud penderfyniadau ynghylch
derbyn disgyblion (gweler Nodyn 1 isod). Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y
lleoedd mewn unrhyw gategori, bydd y llywodraethwyr yn blaenoriaethu’r plant sy’n
byw’n agosaf at yr ysgol, ar sail y pellter byrraf (gweler Nodyn 4).
3. Yn anad dim, mae’r ysgol yn gwasanaethu plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig sy’n
byw ym mhlwyfi Sant Joseff ym Mhort Talbot, Ein Harglwyddes o Fargam, ac Ein
Harglwyddes y Dyrchafael, Llansawel.
4. Dylid defnyddio’r ffurflen amgaeedig i gyflwyno cais am le yn yr ysgol a dylid ei
dychwelyd at yr ysgol erbyn 27 Tachwedd 2020 fan bellaf.
5. Mae’r Corff Llywodraethu wedi dirprwyo cyfrifoleb am benderfyniadau ynghylch
derbyn disgyblion i’w Bwyllgor Derbyn, a bydd y pwyllgor hwnnw yn ystyried yr
holl geisiadau ar yr un pryd ac ar ôl dyddiad cau cyflwyno ceisiadau, yn unol â’r
meini prawf a amlinellir ar y dudalen nesaf.
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6. Bydd disgyblion sy’n rhan o gohort Blwyddyn 2 yn cychwyn yn nosbarth Blwyddyn 3
y mis Medi dilynol. Bydd yr Is-bwyllgor Derbyn yn cynnal cyfarfodydd pan fy
hynny’n ofynnol wrth dderbyn cais yn ystod un o dymhorau’r ysgol.
7. Os bydd y Corff Llywodraethu wedi gwrthod cais am le, gall rhieni apelio at Banel
Apeliadau Annibynnol. Bydd yn rhaid anfon yr apêl mewn ysgrifen at Glerc y Corff
Llywodraethu yn yr ysgol o fewn 14 diwrnod (10 diwrnod gwaith) ar ôl i’r cais
gael ei wrthod. Bydd yn rhaid i rieni nodi rhesymau dros apelio mewn ysgrifen, a
bydd yn rhaid i’r Llywodraethwyr gydymffurfio â phenderfyniad y panel
apeliadau.
Os enwir yr ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, bydd gan y Corff
Llywodraethu ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r ysgol.
Mein Prawf Derbyn
Ysgol Gatholig Iau Sant Joseff
Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer lleoedd sydd ar gael, bydd y Corff
Llywodraethu yn gweithredu’r meini prawf canlynol mewn perthynas â hynny yn
nhrefn blaenoriaeth.
1. Plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol neu sydd
wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol yn y gorffennol, neu sy’n cael llety gan
awdurdod lleol (e.e. plant sy’n byw gyda rhieni maeth), neu blant sydd â Datganiad o
Anghenion Addysgol Arbennig sy’n enwi’r ysgol, o fewn y plwyfi a wasanaethir gan
yr ysgol.
2. Plant sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol neu a arferai dderbyn gofal gan
awdurdod lleol, neu sy’n cael llety gan awdurdod lleol (e.e. plant sy’n byw gyda
rhieni maeth), neu blant sydd â Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig sy’n
enwi’r ysgol.
3. Plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig yn y plwyfi a wasanaethir gan yr ysgol.
4. Plant eraill sy’n Gatholigion Bedyddiedig.
5. Plant y bydd ganddynt frawd neu chwaer yn yr ysgol ar adeg debygol eu derbyn i’r
ysgol.
6. Plant sy’n perthyn i Enwadau Cristnogol eraill.
7. Plant eraill a fydd â brawd neu chwaer yn yr ysgol ar adeg eu derbyn.
8. Plant sy’n dilyn ffydd arall y mae eu rhieni yn dymuno cael addysg Gatholig iddynt.
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9. Plant eraill y mae eu rhieni yn dymuno cael addysg Gatholig iddynt.
10. Plant y mae’r Awdurdod Addysg Lleol wedi gofyn yn benodol am le yn yr ysgol ar
eu cyfer.
Os bydd nifer y ceisiadau am leoedd a wneir o dan unrhyw un o’r categorïau yn fwy
na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Pwyllgor Derbyn yn cynnig lleoedd yn gyntaf i
blant sy’n byw’n agosaf at yr ysgol. Cyfrifir hynny ar sail y pellter byrraf ar droed gan
ddefnyddio ffyrdd cyhoeddus. Bydd angen i’r holl ymgeiswyr sy’n Gristnogion
ddangos tystysgrifau bedydd.
NODIADAU (mae’r nodiadau hyn yn rhan o’r meini prawf ynghylch nifer o
geisiadau sy’n fwy na’r nifer o leoedd sydd ar gael)
Nodyn 1.
Ym mhob categori, i allu ystyried bod plentyn yn Gatholig, bydd angen tystiolaeth o
Fedydd Catholig neu Dderbyn y plentyn i’r Eglwys. Mae hyn yn cynnwys Eglwysi Catholig
y Dwyrain. Dylai’r sawl sy’n cael trafferth dangos tystiolaeth ysgrifenedig o Fedydd
Catholig/Derbyn plentyn i’r Eglwys gysylltu ag Offeiriad eu Plwyf.
Dylai rhieni sy’n cyflwyno cais am le ar gyfer plentyn Catholig lenwi ffurflen gwybodaeth
ategol hefyd. Os na chaiff y ffurflen gwybodaeth ategol ei llenwi neu os na ddangosir
tystiolaeth o Fedydd Catholig neu Dderbyn plentyn i’r Eglwys, gall hynny ddylanwadu ar y
maen prawf y caiff y plentyn ei gynnwys ynddo.

Nodyn 2.
Gall ‘Plant sy’n Derbyn Gofal o Deuluoedd Catholig’ olygu dau beth. Gall olygu bod y
plentyn ei hun yn Gatholig Bedyddiedig, neu gallai’r teulu sy’n gofalu am y plentyn hwnnw
fod yn Gatholig. Os yw’r plentyn yn Gatholig, dilynir y rheolau arferol. Os yw’r plentyn
wedi’i leoli gyda theulu Catholig sy’n dymuno i’r plentyn gael addysg Gatholig, dylid
dangos tystysgrif bedydd un o’r ddau ofalwr fel tystiolaeth o hyn.
Nodyn 3.
Bydd yn rhaid derbyn plant sydd â Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig sy’n enwi’r
ysgol. Fe wnaiff hyn leihau nifer y lleoedd sydd ar gael ar gyfer ymgeiswyr eraill.
Nodyn 4.
Yn achos plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig a phlant sydd ddim yn Gatholigion
Bedyddiedig, dyma’r diffiniad o frawd neu chwaer:
Brawd neu chwaer sy’n rhannu’r ddau riant;
Hanner brawd neu hanner chwaer, pan fydd dau blentyn yn rhannu un rhiant sy’n
gyffredin i’r ddau;
Llys-frawd neu llys-chwaer, pan fydd dau blentyn yn perthyn trwy briodas rhiant;
Llys-frawd neu llys-chwaer;
Plant sydd wedi’u mabwysiadu neu blant maeth
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Mae’n rhaid i’r plant fod yn byw yn barhaol yn yr un aelwyd.

Nodyn 5.
Pan fydd teulu o efeilliaid neu dripledi yn gofyn am le, ac os bydd un sibling wedi cael
cynnig y 30ain lle neu’r lle olaf, gweithredir y rheol ‘disgybl disgwyliedig’ a chynigir lle i’r
efaill arall/tripledi eraill.
Ym mhob categori, mae “byw” yn golygu cyfeiriad parhaol y plentyn. Fel arfer, ystyrir bod
plentyn yn byw gyda rhiant neu warcheidwad a defnyddir cyfeiriad y rhiant neu’r
gwarcheidwad at ddibenion derbyn. Os bydd plentyn yn byw gyda mwy nag un
rhiant/gwarcheidwad, mewn cyfeiriadau gwahanol, byddwn yn defnyddio’r dewis a
fynegir gan y rhiant/gwarcheidwad sy’n byw yn y cyfeiriad ble bydd y plentyn yn byw yn
ystod y rhan fwyaf o’r wythnos ysgol fel ei brif breswylfa.

Cyfrifir pellteroedd ar sail y llwybr diogelaf rhwng cyfeiriad cartref yr ymgeisydd a phwynt a
benderfynir gan yr ysgol (giât flaen yr ysgol fel arfer). Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio
system gyfrifiadurol, sy’n mesur unrhyw bellter mewn metrau. Bydd yr Arolwg Ordnans yn
darparu’r cyfesurynnau a ddefnyddir i blotio cyfeiriad cartref yr ymgeisydd yn y system hon. Fe
wnaiff yr AALl ddarparu’r wybodaeth hon.
Mewn nifer fechan o achosion, efallai na fydd modd penderfynu rhwng ceisiadau’r
disgyblion hynny sy’n gymwys i gael lle, wrth weithredu’r meini prawf derbyn sydd
wedi’u cyhoeddi.
Er enghraifft, gall hyn ddigwydd pan fydd plant yn yr un grŵp blwyddyn yn byw yn yr un
cyfeiriad, neu os bydd y pellter rhwng y cartref a’r ysgol yn union yr un fath, er enghraifft,
blociau o fflatiau. Os na fydd unrhyw ddull arall o wahaniaethu rhwng ceisiadau yn unol â’r
meini prawf derbyn a byddai derbyn y ddau blentyn neu bob plentyn yn golygu mwy o
ddisgyblion na’r nifer a ganiateir gan y gyfraith, bydd yr awdurdod lleol yn defnyddio system
gyfrifiadurol i ddewis y plentyn a gaiff y lle terfynol ar hap.
Ystyrir mai cyfeiriad cartref disgybl yw preswylfa barhaol plentyn. Dylai’r cyfeiriad fod yn unig
breswylfa neu brif breswylfa’r plentyn yn ystod y rhan fwyaf o’r wythnos ysgol. Efallai bydd
angen tystiolaeth ar bapur.
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Ysgol Gynradd
Gatholig San Joseff
Saint Joseph's Catholic Primary School

Polisi Derbyn
2021-2022
POLISI STATUDOL
MABWYSIADWYD Y POLISI HWN: Gwanwyn 2020
Caiff y polisi hwn ei adolygu yng ngwanwyn 2021

Page 63

Yn ôl Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff, dyma yw ei chenhadaeth:

Un Teulu - Anrhegion Di-ri
One Family - Many Gifts

Datganiad Cenhadaeth

Mae Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff yn addysgu pobl ifanc yn ysbryd yr Efengyl a
thraddodiadau'r Eglwys Gatholig. Iesu Grist yw canolbwynt ein cymuned lle mae
pob plentyn yn cael ei garu a’i werthfawrogi fel rhan unigryw o greadigaeth Duw.
Rydym yn gweithio i helpu ein plant i wireddu eu potensial llawn ac yn eu paratoi i
ddod yn aelodau cyfrifol o’r gymdeithas.

Nodau’r ysgol

1. Arwain plant at Iesu Grist, y Ffordd, y Gwirionedd a'r Bywyd.

2. Rhoi hyfforddiant moesol cadarn fel sail i'n holl weithgareddau dysgu.

3. Ein helpu i ddatblygu ein galluoedd a'n doniau a roddwyd gan Dduw.

4. Darparu cwricwlwm cyfoethog ac amrywiol sy'n briodol i anghenion y plant.

5. Anelu at y safonau gorau posib o ran ymddygiad a chyflawniad.
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Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff
Polisi Derbyn 2021 - 22
1. Mae Ysgol Gynradd San Joseff yn Ysgol Gynradd Gatholig yn Esgobaeth
Mynyw, ac mae’n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Lleol Castell-nedd Port
Talbot.
2. Mae’r Corff Llywodraethu yn gyfrifol am bennu a gweinyddu’r polisi ynghylch
derbyn disgyblion i’r ysgol. Fe'i harweinir yn y cyfrifoldeb hwnnw drwy:
a) ofyniad y gyfraith.
b) cyngor yr Ymddiriedolwyr Esgobaethol ar natur a phwrpas ei dyletswyddau
ac wrth
gyflawni ei gweithred ymddiriedolaeth a'i offeryn llywodraethu.
c) ei dyletswydd i'r ysgol a'r gymuned Gatholig y mae'n ei gwasanaethu.
ch) cymeriad Catholig yr ysgol a'i Datganiad o Genhadaeth.
Ethos Catholig sydd gan yr ysgol hon. Sefydlwyd yr ysgol gan yr Eglwys
Gatholig i ddarparu addysg ar gyfer plant teuluoedd Catholig. Gofynnwn i bob
rhiant sy'n gwneud cais am le yma i gefnogi a pharchu'r ethos hwn, ei
bwysigrwydd i gymuned yr ysgol a'r addysg mae'r ysgol yn ei darparu. Nid yw
hyn yn effeithio ar hawl rhieni nad ydynt yn dilyn crefydd yr ysgol hon o ran
gwneud cais am le yn yr ysgol a chael eu hystyried am le.
Nifer Derbyn yr Ysgol ar gyfer y flwyddyn ysgol sy’n cychwyn ym Medi 2021 yw 29.
Os bydd nifer y ceisiadau'n fwy na'r nifer derbyn, bydd y llywodraethwyr yn rhoi
blaenoriaeth i geisiadau'n unol â'r meini prawf a restrir cyhyd â bod y llywodraethwyr
yn ymwybodol o'r cais hwnnw cyn i benderfyniadau derbyn gael eu gwneud (gweler
Nodyn 1 isod). Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd mewn unrhyw
gategori, bydd y llywodraethwyr yn blaenoriaethu’r plant sy’n byw’n agosaf at yr
ysgol, ar sail y pellter byrraf (gweler Nodyn 4).
3. Mae'r ysgol yn gwasanaethu yn y lle cyntaf blant sydd wedi'u bedyddio'n
Gatholig sy'n byw ym mhlwyfi San Joseff, Castell-nedd, San John Kemble,
Glyn-nedd ac Ein Harglwyddes, Llansawel.
4. Dylid defnyddio’r ffurflen amgaeëdig i gyflwyno cais am le yn yr ysgol a dylid ei
dychwelyd at yr ysgol erbyn 27 Tachwedd 2020 fan bellaf.
5. Mae’r Corff Llywodraethu wedi dirprwyo cyfrifoldeb am benderfyniadau
ynghylch derbyn disgyblion i’w Bwyllgor Derbyn, a bydd y pwyllgor hwnnw yn
ystyried yr holl geisiadau ar yr un pryd ac ar ôl dyddiad cau cyflwyno ceisiadau,
yn unol â’r meini prawf a amlinellir ar y dudalen nesaf.
6. Bydd disgyblion sy'n cael eu derbyn i'r ysgol yn mynd i'r dosbarth Derbyn ym mis
Medi 2021.
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7. Os yw'r Corff Llywodraethu wedi gwrthod cais am le, gall rhieni apelio at Banel
Apeliadau Annibynnol. Rhaid anfon yr apêl yn ysgrifenedig at glerc y
llywodraethwyr yn yr ysgol o fewn 14 diwrnod (10 niwrnod gwaith) o gael eich
gwrthod. Rhaid i rieni roi rhesymau dros apelio'n ysgrifenedig ac nid yw'r
llywodraethwyr yn gallu newid penderfyniad y panel apeliadau.
Os yw'r ysgol wedi'i henwi mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae
gan y Corff Llywodraethu ddyletswydd i dderbyn y plentyn i'r ysgol.
Yn ôl y gyfraith, ni fydd y Corff Llywodraethu'n derbyn mwy na 29 o ddisgyblion i
unrhyw un dosbarth Derbyn neu Fabanod.
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Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff
Meini Prawf Derbyn
Lle mae nifer y ceisiadau'n fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Corff
Llywodraethu'n defnyddio'r meini prawf gorymgeisio canlynol yn ôl blaenoriaeth.
1. Plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol neu
sydd wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol yn y gorffennol, neu sy’n cael llety gan
awdurdod lleol (e.e. plant sy’n byw gyda rhieni maeth), neu blant sydd â
Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig sy’n enwi’r ysgol, o fewn y plwyfi a
wasanaethir gan yr ysgol.
2. Plant sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol neu sydd wedi derbyn gofal gan
awdurdod lleol yn y gorffennol, neu sy'n cael llety ganddo (e.e. plant sy’n byw
gyda rhieni maeth), neu blant sydd â Datganiad o Anghenion Addysgol
Arbennig sy’n enwi’r ysgol.

3. Plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig yn y plwyfi a wasanaethir gan yr ysgol.
4. Plant eraill sy’n Gatholigion Bedyddiedig.
5. Plant y bydd ganddynt frawd neu chwaer yn yr ysgol ar adeg debygol eu
derbyn i’r ysgol.
6. Plant sy’n perthyn i Enwadau Cristnogol eraill.
7. Plant eraill a fydd â brawd neu chwaer yn yr ysgol ar adeg eu derbyn.
8. Plant sy’n dilyn ffydd arall y mae eu rhieni yn dymuno cael addysg Gatholig
iddynt.
9. Plant eraill y mae eu rhieni yn dymuno cael addysg Gatholig iddynt.
10. Plant y mae’r Awdurdod Addysg Lleol wedi gofyn yn benodol am le yn yr
ysgol ar eu cyfer.
Os bydd nifer y ceisiadau am leoedd a wneir dan unrhyw un o’r categorïau yn fwy
na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Pwyllgor Derbyn yn cynnig lleoedd yn
gyntaf i blant sy’n byw’n agosaf at yr ysgol. Cyfrifir hynny ar sail y pellter byrraf ar
droed gan ddefnyddio ffyrdd cyhoeddus.
Bydd rhaid i'r holl ymgeiswyr Cristnogol gyflwyno tystysgrifau bedyddio.
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NODIADAU (mae’r nodiadau hyn yn rhan o’r meini prawf ynghylch nifer o geisiadau sy’n
fwy na’r nifer o leoedd sydd ar gael)
Nodyn 1.
Ym mhob categori, i allu ystyried bod plentyn yn Gatholig, bydd angen tystiolaeth o Fedydd Catholig
neu Dderbyn y plentyn i’r Eglwys. Mae hyn yn cynnwys Eglwysi Catholig y Dwyrain.
Dylai’r rheini sy’n cael trafferth dangos tystiolaeth ysgrifenedig o Fedydd Catholig/Derbyn plentyn i’r
Eglwys gysylltu ag Offeiriad eu Plwyf.
Dylai rhieni sy’n cyflwyno cais am le ar gyfer plentyn Catholig lenwi ffurflen gwybodaeth ategol
hefyd. Os na chaiff y ffurflen gwybodaeth ategol ei llenwi neu os na ddangosir tystiolaeth o
Fedydd Catholig neu Dderbyn plentyn i’r Eglwys, gall hynny ddylanwadu ar y maen prawf y caiff
y plentyn ei gynnwys ynddo.

Nodyn 2.
Gall ‘Plant sy’n Derbyn Gofal o Deuluoedd Catholig’ olygu dau beth. Gall olygu bod y plentyn ei hun yn
Gatholig Bedyddiedig, neu gallai’r teulu sy’n gofalu am y plentyn hwnnw fod yn Gatholig. Os yw’r
plentyn yn Gatholig, dilynir y rheolau arferol. Os yw’r plentyn wedi’i leoli gyda theulu Catholig sy’n
dymuno i’r plentyn gael addysg Gatholig, dylid dangos tystysgrif bedydd un o’r ddau ofalwr fel
tystiolaeth o hyn.

Nodyn 3.
Bydd yn rhaid derbyn plant sydd â Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig sy’n enwi’r ysgol. Bydd
hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael ar gyfer ymgeiswyr eraill.

Nodyn 4.
Yn achos plant sy’n Gatholigion a phlant nad ydynt yn Gatholigion, dyma’r diffiniad o frawd
neu chwaer:
Brawd neu chwaer sy’n rhannu’r ddau riant;
Hanner brawd neu hanner chwaer, pan fydd dau blentyn yn rhannu un rhiant sy’n gyffredin
i’r ddau;
Llys-frawd neu llys-chwaer, pan fydd dau blentyn yn perthyn trwy briodas rhiant;
Llys-frawd neu llys-chwaer;
Plant mabwysiedig neu blant maeth.
Mae’n rhaid i’r plant fod yn byw yn barhaol yn yr un aelwyd.
Nodyn 5.
Pan fydd teulu o efeilliaid neu dripledi yn gofyn am le, ac os bydd un brawd neu chwaer wedi
cael cynnig y 30ain lle neu’r lle olaf, gweithredir y rheol ‘disgybl disgwyliedig’ a chynigir lle i’r
efaill arall/tripledi eraill.
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Ym mhob categori, mae “byw” yn golygu cyfeiriad parhaol y plentyn. Fel arfer, ystyrir bod
plentyn yn byw gyda rhiant neu warcheidwad a defnyddir cyfeiriad y rhiant neu’r gwarcheidwad
at ddibenion derbyn. Os bydd plentyn yn byw gyda mwy nag un rhiant/gwarcheidwad, mewn
cyfeiriadau gwahanol, byddwn yn defnyddio’r dewis a fynegir gan y rhiant/gwarcheidwad sy’n
byw yn y cyfeiriad ble bydd y plentyn yn byw yn ystod y rhan fwyaf o’r wythnos ysgol fel ei brif
breswylfa.
Cyfrifir pellteroedd ar sail y llwybr diogelaf rhwng cyfeiriad cartref yr ymgeisydd a phwynt a
benderfynir gan yr ysgol (giât flaen yr ysgol fel arfer). Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio system
gyfrifiadurol, sy’n mesur unrhyw bellter mewn metrau. Bydd yr Arolwg Ordnans yn darparu’r
cyfesurynnau a ddefnyddir i blotio cyfeiriad cartref yr ymgeisydd yn y system hon. Fe wnaiff yr
AALl ddarparu’r wybodaeth hon.
Mewn nifer fechan o achosion, efallai na fydd modd penderfynu rhwng ceisiadau’r disgyblion
hynny sy’n gymwys i gael lle, wrth weithredu’r meini prawf derbyn sydd wedi’u cyhoeddi.
Er enghraifft, gall hyn ddigwydd pan fydd plant yn yr un grŵp blwyddyn yn byw yn yr un cyfeiriad, neu
os bydd y pellter rhwng y cartref a’r ysgol yn union yr un fath, er enghraifft, blociau o fflatiau. Os na
fydd unrhyw ddull arall o wahaniaethu rhwng ceisiadau yn unol â’r meini prawf derbyn a byddai
derbyn y ddau blentyn neu bob plentyn yn golygu mwy o ddisgyblion na’r nifer a ganiateir gan y
gyfraith, bydd yr awdurdod lleol yn defnyddio system gyfrifiadurol i ddewis y plentyn a gaiff y lle
terfynol ar hap.
Ystyrir mai cyfeiriad cartref disgybl yw preswylfa barhaol y plentyn. Rhaid mai'r cyfeiriad hwn yw unig
neu brif breswylfa'r plentyn yn ystod y rhan fwyaf o'r wythnos ysgol. Mae'n bosib y bydd rhaid cael
tystiolaeth ddogfennol.

NODYN 6.
a) Nid yw derbyn plentyn i'r dosbarthiadau meithrin o anghenraid yn golygu y caiff y plentyn ei
dderbyn i'r ysgol (dosbarth derbyn).
b) Mae'r corff llywodraethu'n cadw'r hawl i dderbyn plant y mae ganddynt anghenion meddygol
neu gymdeithasol profedig ac eithriadol lle gallai eu derbyn i'r dosbarth meithrin fod y ffordd orau o
ddiwallu'r anghenion eithriadol hynny, ar yr amod bod y fath gais yn cael ei gyflwyno â thystiolaeth
neu adroddiad priodol gan y meddyg neu'r gweithiwr cymdeithasol. Os enwir yr ysgol mewn
datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, bydd gan y corff llywodraethu ddyletswydd i dderbyn y
plentyn i’r ysgol. Bydd angen i’r holl ymgeiswyr sy’n Gatholigion/Gristnogion ddangos tystysgrifau
bedydd.
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YSGOL GYNRADD GATHOLIG SAN JOSEFF
ST JOSEPH'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL
Rhodfa Cook Rees, Westernmoor,
CASTELL-NEDD
SA11 1UR
Rhif ffôn: 01639 635099
“Un Teulu.....Anrhegion Di-ri"
"One Family........ Many Gifts"

12 Hydref, 2020
Annwyl Riant/Ofalwr,
DERBYNIADAU YSGOLION
______________________________________(Enw'r plentyn)
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyflwyno 'côd newydd ar
gyfer derbyn disgyblion i ysgolion'. Yn unol â'r 'côd' hwn, gofynnir i
chi nawr i gwblhau ffurflen gais er mwyn i'ch plentyn fynychu addysg
amser llawn yn Ysgol Gynradd Gatholig San Joseph, ym mis Medi
2021. Mae'r ffurflen gais yn atodedig i'r llythyr hwn a dylid ei
chwblhau a'i dychwelyd i Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff, erbyn
………………………….
Caiff rhieni eu hysbysu'n ysgrifenedig gan ……………………. os
derbyniwyd eu plentyn
Yn gywir

Mrs C M Dineen - Pennaeth

YSGOL GYNRADD GATHOLIG SAN JOSEFF
YSGOL A CHANOLFAN CHWECHED DOSBARTH GATHOLIG SAN JOSEFF
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Rhodfa Cook Rees, Westernmoor,
CASTELL-NEDD
SA11 1UR
Rhif ffôn: 01639 635099
“Un Teulu.....Anrhegion Di-ri"
"One Family........ Many Gifts"
20 Hydref 2020
Annwyl Riant,
DERBYN I YSGOL GYNRADD GATHOLIG SAN JOSEFF
Mae llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi
bod eich plentyn wedi cael lle yn y dosbarth derbyn o fis Medi 2020. Llofnodwch y
ffurflen dderbyn a'i dychwelyd i'r ysgol. Cewch eich gwahodd i gyfarfod yn ystod tymor yr
haf. Sylwer bod prosbectws yr ysgol ar gael nawr ar wefan yr ysgol.
Yn gywir

Mrs C M Dineen.

FFURFLEN DDERBYN
Rydyn ni'n/rydw i'n derbyn y lle a gynigwyd i fy mhlentyn o fis Medi 2021
____________________________________________ (Nodwch enw'r plentyn)

yn Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff, Port Talbot.
Llofnod ……………….........................................................................................Dyddiad
____________

Dychwelwch y ffurflen hon erbyn ..................................
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St. Joseph’s Catholic School & Sixth Form Centre
Ysgol a Chanolfan Chweched Dosbarth Gatholig Sant Joseff

Polisi Derbyn
Ynghylch derbyn disgyblion ym mis Medi ym mlwyddyn academaidd 2019

Mae’r polisi hwn wedi’i fodelu ar Bolisi Derbyn Enghreifftiol Esgobaeth
Mynyw.
Cymeradwywyd y Polisi Derbyn gan y Llywodraethwyr:

Llofnod y Cadeirydd ….………………..…………… Dyddiad: ………………
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Enw’r Ysgol: Ysgol a Chanolfan Chweched Dosbarth Gatholig Sant Joseff
Dyma Bolisi Derbyn Llywodraethwyr Ysgol Sant Joseff:
Mae ethos yr ysgol hon yn Gatholig. Sefydlwyd yr ysgol gan yr Eglwys Gatholig i
ddarparu addysg ar gyfer plant teuluoedd Catholig. Caiff yr ysgol ei chynnal gan ei
chorff llywodraethu fel rhan o’r Eglwys Gatholig yn unol â’i Dogfen Ymddiriedolaeth a’i
Hofferyn Llywodraethu. Bydd yn ceisio bob amser bod yn dyst i Iesu Grist. Gofynnwn i
bob rhiant sy’n cyflwyno cais am le yma i barchu’r ethos hwn a’i bwysigrwydd i
gymuned yr ysgol a’r addysg a ddarperir gan yr ysgol. Nid yw hyn yn effeithio ar hawl
rhieni sydd ddim yn rhannu ffydd yr ysgol hon i ymgeisio am le ac i gael eu hystyried
am le yma.
Nifer Derbyn yr Ysgol ar gyfer blwyddyn ysgol 2021/22 yw 144 (Cyfrifiad Capasiti
Ysgolion Uwchradd Castell-nedd Port Talbot, haf 2017).
Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na’r nifer derbyn, bydd y llywodraethwyr yn
blaenoriaethu unrhyw gais yn unol â’r meini prawf a restrir, ar yr amod y bydd y
llywodraethwyr yn cael eu hysbysu am y cais cyn gwneud penderfyniadau ynghylch
derbyn disgyblion (gweler Nodyn 1 isod).
Ym mhob categori, bydd y llywodraethwyr yn blaenoriaethu’r sawl sydd â brawd neu
chwaer (gweler Nodyn 3 isod) yn mynychu Ysgol Sant Joseff ar adeg eu derbyn, ac
yna’r plant hynny sy’n byw’n agosaf at yr ysgol, ar sail y pellter byrraf (gweler Nodyn
5).
1. Plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig (gweler Nodyn 2 isod) sydd yn derbyn gofal (neu
a arferai dderbyn gofal) gan yr awdurdod lleol (plant sy’n derbyn gofal) neu sy’n
cael llety gan yr awdurdod lleol (e.e. plant sy’n byw gyda rhieni maeth) (Adran 22
Deddf Plant 1989); a phlant sy’n Gatholigion Bedyddiedig sydd wedi’u mabwysiadu
neu sy’n blant i staff y lluoedd arfog.
2. Plant nad ydynt yn Gatholigion Bedyddiedig (gweler Nodyn 2 isod) sydd yn derbyn
gofal (neu a arferai dderbyn gofal) gan yr awdurdod lleol (plant sy’n derbyn gofal)
neu sy’n cael llety gan yr awdurdod lleol (e.e. plant sy’n byw gyda rhieni maeth)
(Adran 22 Deddf Plant 1989); a phlant sy’n Gatholigion Bedyddiedig sydd wedi’u
mabwysiadu neu sy’n blant i staff y lluoedd arfog.
3. Plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig sydd ar hyn o bryd yn mynychu ysgol Gatholig
benodedig sy’n bwydo’r ysgol uwchradd.

4. Plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig sydd ar hyn o bryd yn byw yn ardal plwyf ysgol
Gatholig ddynodedig sy’n bwydo’r ysgol uwchradd (gweler nodyn 4 isod).

5. Plant eraill sy’n Gatholigion Bedyddiedig.

6. Plant nad ydynt yn Gatholigion Bedyddiedig sydd ar hyn o bryd yn mynychu ysgol
Gatholig benodedig sy’n bwydo’r ysgol uwchradd.
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7. Plant eraill nad ydynt yn Gatholigion Bedyddiedig.

Nodyn 1
Bydd yn rhaid derbyn plant sydd â Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig sy’n enwi’r
ysgol. Fe wnaiff hyn leihau nifer y lleoedd sydd ar gael ar gyfer ymgeiswyr eraill.
Nodyn 2
Ym mhob categori, i allu ystyried bod plentyn yn Gatholig, bydd angen tystiolaeth o
Fedydd Catholig neu Dderbyn y plentyn i’r Eglwys. I weld diffiniad o Gatholigion
Bedyddiedig, trowch at yr Atodiad. Dylai’r sawl sy’n cael trafferth dangos tystiolaeth
ysgrifenedig o fedydd gysylltu ag Offeiriad eu Plwyf.
Dylai rhieni sy’n cyflwyno cais am le ar gyfer plentyn Catholig lenwi ffurflen gwybodaeth
ategol hefyd. Os na chaiff y ffurflen gwybodaeth ategol ei llenwi, gall hynny ddylanwadu
ar y maen prawf y caiff y plentyn ei gynnwys ynddo.
Nodyn 3
Yn achos plant sy’n Gatholigion a phlant sydd ddim yn Gatholigion, dyma’r diffiniad o
frawd neu chwaer:
 Brawd neu chwaer sy’n rhannu’r ddau riant;
 Hanner brawd neu hanner chwaer, pan fydd dau blentyn yn rhannu un rhiant sy’n
gyffredin i’r ddau;
 Llys-frawd neu llys-chwaer, pan fydd dau blentyn yn perthyn trwy briodas rhiant;
 Plant sydd wedi’u mabwysiadu neu blant maeth
Mae’n rhaid i’r plant fod yn byw yn barhaol yn yr un aelwyd.
Nodyn 4
Dyma ysgolion bwydo dynodedig Ysgol a Chanolfan Chweched Dosbarth Gatholig Sant
Joseff:




Ysgol Gatholig Iau Sant Joseff, Port Talbot
Ysgol Gatholig Santes Therese, Sandfields
Ysgol Gatholig Sant Joseff, Castell-nedd

D.S. Yn draddodiadol, bydd rhai disgyblion Catholig o Gastell-nedd Port Talbot yn
mynychu Ysgol Sant Joseff yng Nghlydach, ac efallai y byddant yn dewis dychwelyd i
ddarpariaeth addysgol yn eu hawdurdod lleol eu hunain trwy ddewis mynychu Ysgol a
Chanolfan Chweched Dosbarth Gatholig Sant Joseff.
Dyma ardaloedd plwyfi’r ysgolion sy’n bwydo’r ysgol uwchradd:









Sant Joseff, Port Talbot;
Sant Philip Evans, Cwmafan;
Santes Therese o Lisieux, Sandfields;
Ein Harglwyddes o Fargam, Margam
Sant Joseff, Cymer;
Sant Joseff, Castell-nedd
Ein Harglwyddes y Dyrchafael, Llansawel;
Sant John Kemble, Glyn-nedd;
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Sant Bened, Clydach;
Y Galon Sanctaidd, Ystradgynlais.

Mae mapiau plwyfi ar gael yn y plwyfi ac yn yr ysgolion neu trwy’r post ar gais.
Nodyn 5
Cyfrifir pellteroedd ar sail y pellter cerdded addas agosfa rhwng cyfeiriad cartref yr
ymgeisydd a phwynt a benderfynir gan yr ysgol (giât flaen yr ysgol fel arfer). Mae’r
awdurdod lleol yn defnyddio system gyfrifiadurol, sy’n mesur pob pellter mewn metrau.
Bydd yr Arolwg Ordnans yn darparu’r cyfesurynnau a ddefnyddir i blotio cyfeiriad cartref
yr ymgeisydd yn y system hon.
Ystyrir mai cyfeiriad cartref disgybl yw preswylfa barhaol plentyn. Dylai’r cyfeiriad fod yn
unig breswylfa neu brif breswylfa’r plentyn yn ystod y rhan fwyaf o’r wythnos ysgol. Efallai
bydd angen tystiolaeth ar bapur.
Os rhennir y gofal yn gyfartal rhwng mam a thad, bydd yn rhaid i rieni nodi pa gyfeiriad y
dylid ei ddefnyddio at ddibenion dyrannu lle yn yr ysgol ac efallai y gofynnir am
dystiolaeth.
CEISIADAU
Gellir cyflwyno ceisiadau trwy gyfrwng proses ar-lein Castell-nedd Port Talbot neu trwy
gyfrwng ffurflen gais ysgrifenedig (ar gael gan yr ysgol a gellir ei hargraffu o wefan yr
ysgol). Yn unol â’r cod statudol newydd, caiff llythyrau yn cadarnhau lleoedd yn yr ysgol
uwchradd eu hanfon ar yr un dyddiad, dyddiad cynnig lleoedd cyffredin yr awdurdod lleol.
APELIADAU
Gall rhieni sy’n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad y Llywodraethwyr i wrthod lle i’w
plentyn yn yr ysgol anfon apêl mewn ysgrifen at Gadeirydd y Llywodraethwyr. Bydd panel
annibynnol yn gwrando’r apeliadau.
AILADRODD CEISIADAU
Oni bydd newidiadau sylweddol a materol berthnasol yn amgylchiadau cais rhiant am le
i’w plentyn yn yr ysgol, ni wnaiff y llywodraethwyr ystyried cais a ailadroddir yn yr un
flwyddyn academaidd.
CEISIADAU HWYR
Caiff ceisiadau hwyr eu trin yn unol â’r cynllun sy’n cael ei gydlynu gan yr awdurdod lleol.
NEWID DEWIS
Pan fydd rhieni/gofalwyr wedi cyflwyno eu dewisiadau, ni chaniateir iddynt eu newid oni
bydd newid eithriadol yn eu hamgylchiadau, er enghraifft, os bydd y teulu wedi symud tŷ
yn ddiweddar neu os bydd sibling hŷn wedi symud i ysgol arall.
Dylai pob cais i newid dewisiadau gael eu hanfon mewn ysgrifen at yr Awdurdod Lleol.
Os bydd unrhyw riant/gofalwr yn cyflwyno cais i newid ei ddewis am ysgol ble ceir mwy o
geisiadau am leoedd na nifer y lleoedd sydd ar gael, heb newid eithriadol yn eu
hamgylchiadau, gwrthodir y cais hwnnw.
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DERBYN DISGYBLION AC EITHRIO’R COHORT ARFEROL A DDERBYNNIR I
FLWYDDYN 7
I symud i ysgolion eraill yng Nghastell-nedd Port Talbot, dylid anfon ceisiadau at yr
awdurdod lleol, a fydd yn gorfod ymgynghori â’r ysgol. I drosglwyddo o ysgolion oddi
allan i’r sir (neu o wlad dramor), gall ymgeiswyr gysylltu â’r awdurdod lleol, a wnaiff
gysylltu â’r ysgol, neu gellir cysylltu’n uniongyrchol â’r ysgol.
RHESTRAU AROS
Bydd rhieni na fydd eu plant yn cael cynnig lle yn yr ysgol o’u dewis yn cael eu hysbysu
am eu hawl i apelio ac ychwanegir eu henw at restr aros yr ysgol y maent yn ei ffafrio.
Bydd yr Awdurdod Lleol yn anfon ei restrau aros at ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac
ysgolion sefydledig ar ôl cynnig lleoedd mewn ysgolion.
Bydd rhestrau aros am leoedd mewn ysgolion ar agor tan 30 Medi, a byddant yn cael eu
diddymu wedi hynny. Gall rhieni gyflwyno cais i gynnwys enw eu plentyn ar y rhestr
unwaith yn rhagor tan ddiwedd y flwyddyn academaidd, pan gaiff y rhestr ei diddymu.
Ni chaiff rhestrau aros yn dod yn rhai terfynol yn dilyn cynnig lleoedd. Byddant yn cael eu
cynnal yn unol â’r drefn blaenoriaethau ar gyfer dyrannu lleoedd ac felly gellir eu newid.
Mae hyn yn golygu y gallai safle’r plentyn ar y rhestr aros fynd i fyny neu i lawr. Bydd
enwau unrhyw ymgeiswyr hwyr a gaiff eu derbyn yn cael eu hychwanegu at restr yr ysgol
yn unol â threfn y blaenoriaethau i ddyrannu lleoedd.
Nid yw cael eich cynnwys a restr aros ysgol yn golygu y bydd lle ar gael maes o law.
Efallai bydd y sawl sydd eisoes wedi cael cynnig lleoedd yn eu derbyn, felly bydd yr holl
leoedd yn cael eu llenwi.
Mae plant sy’n destun gorchymyn gan yr awdurdod lleol i’w derbyn neu rai y clustnodir lle
iddynt mewn ysgol yn unol â Phrotocol Mynediad Teg yn cael blaenoriaeth ar y sawl y mae
eu henwau ar restr aros.
PROTOCOL MYNEDIAD TEG YN YSTOD BLWYDDYN YSGOL
Mae’r corff llywodraethu wedi mabwysiadu protocol mynediad teg yr Awdurdod Lleol ar
gyfer plant sydd eisoes wedi cael gwaharddiad neu blant y mae’n anodd cael lle iddynt.
POLISI DERBYN BLWYDDYN 12
Nifer Derbyn yr Ysgol ar gyfer blwyddyn ysgol 2021/22 yw 143 (Cyfrifiad Capasiti Ysgolion
Uwchradd Castell-nedd Port Talbot, haf 2017).
Nid oes angen i fyfyrwyr sydd eisoes ar gofrestr Ysgol a Chanolfan Chweched Dosbarth
Gatholig Sant Joseff ymgeisio (ond gofynnir iddynt nodi a ydynt yn bwriadu parhau, a
nodi pa bynciau yw’r dewisiadau y maent yn eu ffafrio). Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy
na 150, bydd y llywodraethwyr yn blaenoriaethu ceisiadau yn unol â’r un meini prawf a
ddefnyddir i dderbyn disgyblion i Flwyddyn 7.
Nid oes unrhyw daliadau na chostau yn gysylltiedig â derbyn plentyn i Ysgol a Chanolfan
Chweched Dosbarth Gatholig Sant Joseff.
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Atodiad

DIFFINIAD O “GATHOLIGION BEDYDDIEDIG”

Ystyr ‘Catholig Bedyddiedig’ yw rhywun sydd:
Wedi cael ei fedyddio i gymundeb llawn (gweler Catecism yr Eglwys Gatholig, 837) â'r
Eglwys Gatholig trwy gyfrwng Defodau Bedydd un o'r gwahanol Eglwysi defosiynol sydd
mewn cymundeb ag Esgobaeth Rhufain (h.y. defod Lladin, defod Fysantaidd, Coptig,
Syriaidd, ac ayyb yr Eglwys Gatholig, 1203). Gellir cael tystiolaeth ysgrifenedig* o'r
bedydd hwn trwy ddefnyddio Cofrestrau Bedydd yr eglwys lle digwyddodd y bedydd
(gweler Cod y Gyfraith Eglwysig, 877 a 878).
neu
Wedi cael ei fedyddio’n ddilys mewn cymuned eglwysig sydd ar wahân, ac wedi hynny,
wedi cael ei dderbyn i gymundeb llawn â’r Eglwys Gatholig trwy gyfrwng Defod Derbyn
Cristnogion Bedyddiedig i Gymun Llawn yr Eglwys Gatholig. Gellir cael tystiolaeth
ysgrifenedig o'u bedydd a'u derbyn i gymundeb llawn â'r Eglwys Gatholig trwy edrych yn y
Gofrestr Derbyniadau, neu mewn rhai achosion, is-adran o Gofrestrau Bedydd yr Eglwys
lle digwyddodd y Ddefod Derbyn (gweler Defod Derbyn yn Gristion, 399).
TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG O FEDYDD
Bydd angen i gyrff llywodraethu ysgolion Catholig gael tystiolaeth ysgrifenedig ar ffurf
Tystysgrif Bedydd neu Dystysgrif Derbyn cyn gellir ystyried ceisiadau am leoedd mewn
ysgolion o dan gategorïau “Catholigion Bedyddiedig”. Dylai Tystysgrif Bedydd neu
Dderbyn gynnwys: enw llawn, dyddiad geni, dyddiad bedydd neu dderbyn ac enw’r
rhiant/enwau’r rhieni. Dylai’r dystysgrif ddangos hefyd ei bod wedi’i chopïo o’r
cofnodion sy’n cael eu cadw gan leoliad y bedydd neu’r derbyn.
Efallai y bydd y sawl a fyddai’n cael trafferth canfod tystiolaeth ysgrifenedig o fedydd
am reswm da, yn dal i gael eu hystyried yn Gatholigion Bedyddiedig ond dim ond ar ôl
iddynt gael eu cyfeirio at eu hoffeiriad plwyf a fydd, ar ôl ymgynghori â’r Ficer
Barnwrol, yn penderfynu sut ddylid datrys y cwestiwn o fedydd a pha dystiolaeth
ysgrifenedig y dylid ei dangos yn unol â chyfraith yr Eglwys.
Byddai'r sawl y byddid yn ystyried bod ganddynt rheswm da dros fethu â chanfod
tystiolaeth ysgrifenedig yn cynnwys y rhai na allant gysylltu â'r man bedydd oherwydd
erledigaeth neu ofn, dinistrio'r eglwys a'r cofnodion gwreiddiol, neu os gweinyddwyd
bedydd yn ddilys ond nid yn eglwys y Plwyf ble cedwir cofnodion.
Gall llywodraethwyr ofyn am dystiolaeth ategol ychwanegol os na fydd y dogfennau
ysgrifenedig a gyflwynir yn cadarnhau’r ffaith bod unigolyn wedi’i fedyddio neu wedi
cael ei dderbyn i’r Eglwys Gatholig (h.y. os na fydd enw a chyfeiriad yr Eglwys ar y
dystysgrif neu os na fydd enw’r Eglwys yn nodi a yw’n Eglwys Gatholig neu beidio).
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Byddwch Lawen, Dysgwch a Chadwch y Ffydd

POLISI DERBYN
(yn cynnwys Gweithdrefnau Apelio)
Blwyddyn Academaidd 2021-2022

Dyddiad yr adolygiad gan y Corff Llywodraethu: _________________________

Dyddiad adolygiad pellach: ________________________________________________

Page 80

Ysgol Gynradd Gatholig Santes Therese – Polisi Derbyn
1.

Mae Ysgol Sant Therese yn Ysgol Gynradd Gatholig yn Esgobaeth Mynyw, ac mae’n
cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Lleol Castell-nedd Port Talbot.

2.

Mae’r Corff Llywodraethu yn gyfrifol am bennu a gweinyddu’r polisi ynghylch derbyn
disgyblion i’r ysgol. Caiff arweiniad i gyflawni’r cyfrifoldeb hwnnw gan:
a) ofynion y gyfraith;.
b) cyngor Ymddiriedolwyr yr Esgobaeth ynghylch natur a diben ei ddyletswyddau
ac ac ynghylch cyflawni gofynion ei Ddogfen Ymddiriedolaeth a’i Offeryn
Llywodraethu;
c) ei ddyletswydd tuag at yr ysgol a’r gymuned Gatholig y mae’n ei gwasanaethu;
d) cymeriad Catholig yr ysgol a’i Datganiad Cenhadaeth.
Mae ethos yr ysgol hon yn Gatholig. Sefydlwyd yr ysgol gan yr Eglwys Gatholig i
ddarparu addysg ar gyfer plant teuluoedd Catholig. Gofynnwn i bob rhiant sy’n cais
cais am le yma i gefnogi a pharchu’r ethos hwn, pwysigrwydd yr ethos hwn i gymuned
yr ysgol a’r addysg a ddarperir gan yr ysgol. Nid yw hyn yn effeithio ar hawl rhieni sydd
ddim yn rhannu ffydd yr ysgol hon i ymgeisio am le ac i gael eu hystyried am le yma.
Bydd Nifer Derbyn yr Ysgol ar gyfer y flwyddyn ysgol sy’n cychwyn ym mis Medi yn 30.
Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na’r nifer derbyn, bydd y llywodraethwyr yn blaenoriaethu
unrhyw gais yn unol â’r meini prawf a restrir, ar yr amod y bydd y llywodraethwyr yn cael eu
hysbysu am y cais cyn gwneud penderfyniadau ynghylch derbyn disgyblion (gweler Nodyn
1 isod). Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd mewn unrhyw gategori, bydd y
llywodraethwyr yn blaenoriaethu’r plant sy’n byw’n agosaf at yr ysgol, ar sail y pellter byrraf
(gweler Nodyn 4).

3.

Yn anad dim, mae’r ysgol yn gwasanaethu plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig sy’n
byw ym mhlwyfi Santes Therese, Sant Joseff ym Mhort Talbot, Ein Harglwyddes y
Dyrchafael, Llansawel ac Ein Harglwyddes o Fargam.

4.

Dylid defnyddio’r ffurflen amgaeedig i gyflwyno cais am le yn yr ysgol a dylid ei
dychwelyd at yr ysgol ddim hwyrach na’r mis Ebrill cyn y bydd y plentyn yn cychwyn yn
yr ysgol.

5.

Mae’r Corff Llywodraethu wedi dirprwyo cyfrifoldeb am benderfyniadau ynghylch
derbyn disgyblion i’w Bwyllgor Derbyn, a bydd y pwyllgor hwnnw yn ystyried yr holl
geisiadau ar yr un pryd ac ar ôl dyddiad cau cyflwyno ceisiadau, yn unol â’r meini
prawf a amlinellir ar y dudalen nesaf.

6.

Bydd disgyblion sy’n cael eu derbyn i’r ysgol yn cychwyn yn y dosbarth Derbyn ym mis
Medi.

7.

Os bydd y Corff Llywodraethu wedi gwrthod cais am le, gall rhieni apelio at Banel
Apeliadau Annibynnol. Bydd yn rhaid anfon yr apêl mewn ysgrifen at Glerc y Corff
Llywodraethu yn yr ysgol o fewn 14 diwrnod (10 diwrnod gwaith) ar ôl i’r cais gael ei
wrthod. Bydd yn rhaid i rieni nodi rhesymau dros apelio mewn ysgrifen, a bydd yn rhaid
i’r Llywodraethwyr gydymffurfio â phenderfyniad y panel apeliadau.
Os enwir yr ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, bydd gan y Corff
Llywodraethu ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r ysgol.
Yn unol â gofynion y gyfraith, ni wnaiff y Corff Llywodraethu dderbyn mwy na 30 o
ddisgyblion i unrhyw ddosbarth Derbyn neu ddosbarth Babanod unigol.
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Meini Prawf Derbyn
Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Corff Llywodraethu
yn gweithredu’r meini prawf canlynol ynghylch hynny yn nhrefn blaenoriaeth:
1.

Plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig sy’n ‘Derbyn Gofal’ (neu a arferai dderbyn gofal), y
mae awdurdod lleol yn gofalu amdanynt, yn y plwyfi a wasanaethir gan yr ysgol.

2.

Plant sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol neu a arferai dderbyn gofal gan awdurdod
lleol, neu’n cael llety ganddo (e.e. plant sy’n byw gyda rhieni maeth).

3.

Plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig yn y plwyfi a wasanaethir gan yr ysgol.

4.

Plant eraill sy’n Gatholigion Bedyddiedig.

5.

Plant sy’n Gatholigion Bedyddiedig y bydd ganddynt frawd neu chwaer yn yr ysgol ar
adeg debygol eu derbyn i’r ysgol.

6.

Unrhyw blant eraill a fydd â brawd neu chwaer yn yr ysgol ar adeg eu derbyn.

7.

Plant sy’n aelodau o Enwadau Cristnogol eraill y mae eu rhieni yn dymuno cael
addysg Gatholig iddynt.

8.

Plant sy’n dilyn ffydd arall y mae eu rhieni yn dymuno cael addysg Gatholig iddynt.

9.

Unrhyw blant eraill y mae eu rhieni yn dymuno cael addysg Gatholig i’w plentyn.

10.

Plant y mae’r Awdurdod Addysg Lleol wedi gofyn yn benodol am le yn yr ysgol ar eu
cyfer.

Torri’r ddadl ym mhob categori
Os bydd angen torri’r ddadl yn achos unrhyw un o’r categorïau uchod, bydd y llywodraethwyr
yn derbyn yr ymgeiswyr hynny sy’n byw’n agosaf at yr ysgol. Yn achos plentyn y mae gan
rieni gyfrifoldeb ar y cyd amdano neu y maent yn rhannu cyfrifoldeb amdano, gwneir y
penderfyniad gan ystyried pwy yw’r rhiant sydd â’r cyfrifoldeb pennaf am y plentyn yn ystod
yr wythnos ysgol a phreswylfa pa riant sy’n agosaf at yr ysgol. Bydd angen dangos un o’r
canlynol fel tystiolaeth o breswylio yn y cyfeiriad:







Llythyr yn hysbysu am dreth gyngor gyfredol ar gyfer y cyfeiriad sydd wedi’i nodi yn y cais
Nodyn credyd treth plant cyfredol
Llythyr yn hysbysu am fudd-dal plant cyfredol
Hysbysiad am gymhorthdal incwm cyfredol
Hysbysiad am ddyfarniad pensiwn cyfredol
Hysbysiad am fudd-dal tai cyfredol

Bydd y llywodraethwyr yn defnyddio’r llwybr cerdded byrraf a gyfrifir gan ddefnyddio data
llwybrau pwrpasol gan yr Arolwg Ordnans o ddrws ffrynt yr ysgol i ddrws ffrynt tŷ neu fflat yr
ymgeisydd. Os bydd hynny’n ofynnol, bydd y llywodraethwyr yn gofyn i’r awdurdod lleol am
gymorth i bennu beth yw’r llwybr byrraf.
Rhestr Aros
Cynhelir rhestr aros o geisiadau aflwyddiannus. Os daw lle ar gael, bydd y llywodraethwyr yn
ystyried y sawl y mae eu henw ar y rhestr aros ar sail y meini prawf a gyhoeddwyd ynghylch
nifer fwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, nid ar sail y dyddiad pan dderbyniwyd y
cais.
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Os bydd y llywodraethwyr yn ychwanegu cais at y rhestr aros, ni wnaiff hynny effeithio ar
hawl y rhiant i apelio. Bydd y rhestr aros yn cael ei chynnal tan 30 Medi yn ystod y flwyddyn
ysgol pan gyflwynir y cais. Wedi’r dyddiad hwnnw, bydd yn rhaid i’r rhiant hysbysu’r ysgol y
dylai’r cais gael ei ddwyn ymlaen i’r flwyddyn ysgol ddilynol.

NODIADAU
Nodyn 1.
Bydd yn rhaid derbyn plant sydd â Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig sy’n enwi’r ysgol. Fe wnaiff
hyn leihau nifer y lleoedd sydd ar gael ar gyfer ymgeiswyr eraill.
Nodyn 2.
Ym mhob categori, i allu ystyried bod plentyn yn Gatholig, bydd angen tystiolaeth o Fedydd Catholig neu
Dderbyn y plentyn i’r Eglwys. Dylai’r sawl sy’n cael trafferth dangos tystiolaeth ysgrifenedig o Fedydd
Catholig/Derbyn plentyn i’r Eglwys gysylltu ag Offeiriad eu Plwyf.
Dylai rhieni sy’n cyflwyno cais am le ar gyfer plentyn Catholig lenwi ffurflen gwybodaeth ategol
hefyd. Os na chaiff y ffurflen gwybodaeth ategol ei llenwi neu os na ddangosir tystiolaeth o
Fedydd Catholig neu Dderbyn plentyn i’r Eglwys, gall hynny ddylanwadu ar y maen prawf y
caiff y plentyn ei gynnwys ynddo.
Nodyn 3.
Yn achos plant sy’n Gatholigion a phlant sydd ddim yn Gatholigion, dyma’r diffiniad o frawd neu
chwaer:
Brawd neu chwaer sy’n rhannu’r ddau riant;
Hanner brawd neu hanner chwaer, pan fydd dau blentyn yn rhannu un rhiant sy’n gyffredin i’r
ddau;
Llys-frawd neu llys-chwaer, pan fydd dau blentyn yn perthyn trwy briodas rhiant;
Llys-frawd neu llys-chwaer;
Plant sydd wedi’u mabwysiadu neu blant maeth
Mae’n rhaid i’r plant fod yn byw yn barhaol yn yr un aelwyd.
Nodyn 4.
Cyfrifir pellteroedd ar sail mesuriad llinell syth rhwng cyfeiriad cartref yr ymgeisydd a phwynt a
benderfynir gan yr ysgol (giât flaen yr ysgol fel arfer). Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio system
gyfrifiadurol, sy’n mesur pob pellter mewn metrau. Bydd yr Arolwg Ordnans yn darparu’r
cyfesurynnau a ddefnyddir i blotio cyfeiriad cartref yr ymgeisydd yn y system hon.
Mewn nifer fechan o achosion, efallai na fydd modd penderfynu rhwng ceisiadau’r disgyblion hynny
sy’n gymwys i gael lle, wrth weithredu’r meini prawf derbyn sydd wedi’u cyhoeddi.
Er enghraifft, gallai hyn ddigwydd pan fydd plant yn yr un grŵp blwyddyn yn byw yn yr un cyfeiriad, neu os
bydd y pellter rhwng y cartref a’r ysgol yn union yr un fath, er enghraifft, blociau o fflatiau. Os na fydd
unrhyw ddull arall o wahaniaethu rhwng ceisiadau yn unol â’r meini prawf derbyn a byddai derbyn y ddau
blentyn neu bob plentyn yn golygu mwy o ddisgyblion na’r nifer a ganiateir gan y gyfraith, bydd yr awdurdod
lleol yn defnyddio system gyfrifiadurol i ddewis y plentyn a gaiff y lle terfynol ar hap.
Ystyrir mai cyfeiriad cartref disgybl yw preswylfa barhaol plentyn. Dylai’r cyfeiriad fod yn unig breswylfa neu
brif breswylfa’r plentyn yn ystod y rhan fwyaf o’r wythnos ysgol. Efallai bydd angen tystiolaeth ar bapur.
Os rhennir y gofal yn gyfartal rhwng mam a thad, bydd yn rhaid i rieni nodi pa gyfeiriad y dylid ei ddefnyddio
at ddibenion dyrannu lle yn yr ysgol ac efallai y gofynnir am dystiolaeth.
Nodyn 5
a) Nid yw derbyn disgybl i’r dosbarthiadau Meithrin yn golygu y caiff ei dderbyn i’r Ysgol Gynradd o
reidrwydd.
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b) Mae’r Corff Llywodraethu yn cadw’r hawl i dderbyn plant sydd ag anghenion meddygol a
chymdeithasol profedig ac eithriadol os mai derbyn disgybl i’r dosbarth Meithrin fydd y dull mwyaf
priodol o ddiwallu’r anghenion eithriadol hynny, ar yr amod bod cais o’r fath yn cael ei gyflwyno
gyda thystiolaeth briodol neu adroddiad gan y meddyg neu’r gweithiwr cymdeithasol. Os enwir yr
ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, bydd gan y Corff Llywodraethu
ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r ysgol. Bydd angen i’r holl ymgeiswyr sy’n Gristnogion ddangos
tystysgrifau bedydd.
c) Y Pennaeth sy’n gyfrifol am wneud penderfyniad ynghylch dyrannu lleoedd yn y bore neu’r
prynhawn.
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Byddwch Lawen, Dysgwch a Chadwch y Ffydd
E-bost: sttheresesprimary@npted.org
Gwefan: www.npted.org/schools/sttheresesprimary
CAIS AM LE
A
CHYTUNDEB CARTREF-YSGOL-DISGYBL
Fel Rhiant/Gofalwr, byddaf i’n:
 Cynorthwyo’r ysgol â’i hymdrechion i fyw, dysgu a thyfu fel cymuned Gristnogol Gatholig
 Sicrhau fod fy mhlentyn yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd, yn brydlon, â’r offer priodol ac yn gwisgo gwisg
yr ysgol
 Hysbysu’r ysgol am unrhyw bryderon neu broblemau a allai effeithio ar lesiant, gwaith neu ymddygiad fy
mhlentyn
 Cefnogi polisïau a chanllawiau’r ysgol, yn cynnwys y rhai sy’n ymwneud ag ymddygiad
 Cynorthwyo fy mhlentyn â’i waith cartref ac â chyfleoedd eraill i ddysgu yn y cartref
 Mynychu Nosweithiau Rhieni ar ddyddiadau penodol ac unrhyw gyfarfodydd i drafod cynnydd fy
mhlentyn
 Darparu nodyn i egluro os bydd fy mhlentyn yn absennol ac ystyried yn ofalus beth yw effeithiau methu’r
ysgol cyn trefnu gwyliau teuluol yn ystod tymhorau’r ysgol
Fe Ysgol, byddwn ni’n:
 Annog plant i gyflawni eu potensial llawn mewn amgylchedd diogel ac ysgogol sy’n cael ei lywio gan
werthoedd Cristnogol Catholig
 Cysylltu â rhieni os bydd unrhyw broblem â phresenoldeb, prydlondeb neu offer
 Trefnu Nosweithiau Rhieni pryd caiff cynnydd ei drafod yn ogystal ag unrhyw broblemau sy’n effeithio ar
waith, ymddygiad neu lesiant eich plentyn
 Hysbysu rhieni’n rheolaidd am fywyd yr ysgol trwy gylchlythyrau tymhorol, llythyrau rheolaidd a
hysbysiadau am ddigwyddiadau arbennig
 Gosod, marcio a monitro gwaith cartref
Fel disgybl, byddaf i’n
 Parchu a gofalu am blant, staff ac ymwelwyr yn yr un modd, fel aelod o Gymuned Gristnogol
 Mynychu’r ysgol yn rheolaidd, yn brydlon ac yn gwisgo gwisg yr ysgol
 Gwneud fy ngorau glas i gwblhau fy ngwaith yn y dosbarth a fy ngwaith cartref a’i gyflwyno yn brydlon
 Cadw at God Ymddygiad yr ysgol a’i rheolau ynghylch ymddygiad da
 Mynd â chylchlythyrau, llythyrau’r ysgol a hysbysiadau am ddigwyddiadau arbennig adref
Enw’r Disgybl………………………………………………….……….

Bachgen/Geneth

Dyddiad……………………………
Llofnod…………………………………………….…………….(Rhiant)
Llofnod………………………… …………. (Disgybl – Cyfnod Allweddol 2 yn unig)
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Llofnod………………………………………………….… (Pennaeth)

Rydych chi wedi gofyn am le i’ch plentyn yn Ysgol Gynradd Gatholig Santes Therese. Dyma’r drefn i’w
dilyn:
1. Llenwch y ffurflen mor gyflawn ag y bo modd.
2. Os cafodd eich plentyn ei fedyddio yn Eglwys Santes Therese ac rydych chi’n mynychu’r Eglwys hon,
trefnwch apwyntiad i weld y Tad Paul Brophy i gadarnhau’r ffeithiau. Ei rif ffôn yw 01639 - 884791.
3. Caiff y cais ei ystyried gan y Panel Derbyn a chaiff ei lofnodi gan Gadeirydd y Llywodraethwyr.
Enw’r Plentyn..........................................................................................................
Bachgen/Geneth
Cyfeiriad
Llawn......................................................................................................
Cod Post………………………………………………………………..
Rhif Ffôn......................................................................................................
Enw Llawn y Tad..........................................................................................................
Enw Llawn y Fam..........................................................................................................
Dyddiad Geni’r Plentyn...........................................................................................................
Eglwys Bedydd y Plentyn..............................................................................................
Dyddiad Bedydd y Plentyn..............................................................................................
Llofnod Offeiriad y Plwyf ble cafodd y plentyn ei fedyddio (os yn berthnasol)
……………………………………………………………………….
Llofnod Cadeirydd y Llywodraethwyr.............................................................................................
Gwybodaeth Feddygol: nodwch unrhyw wybodaeth y dylai’r ysgol fod yn ymwybodol ohoni:
....................................................................................................................

Datganiad: (*dilëwch fel y bo’n briodol)
*Rydym ni/Rwyf i yn cytuno i gadw at reolau uchod Ysgol Gynradd Gatholig Santes Therese.

Llofnod..........................................................................................(rhiant)
Dyddiad ………………………………………………………………..…...
Enw’r Plentyn...........................................................................................
Llofnod………………………………………(Disgybl – Cyfnod Allweddol 2 yn unig)
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Tudalen 2 o 9
Oedran
Ysgolion Babanod Gwirfoddol dan Gymorth / Voluntary Aided Infant schools
6713310
Ysgol Babanod Gatholig Sant Joseff, Water Street, Aberafan, Port Talbot, SA12 6LF
Ms Julie Beaumont Rees (6713310) Pennaeth
stjosinf@npt.school 3_7
Ysgolion Iau Gwirfoddol a Gynorthwyir / Voluntary Aided Junior schools
6713316
Ysgol Iau Gatholig Sant Joseff, Rhodfa Nobel, Aberafan, Port Talbot, SA12 6YN
Mrs Caroline May (6713316) _ Pennaeth
stjosephsjunior@npt.school 7_11
Ysgolion Cynradd / Primary schools
6712239
Ysgol Gynradd Abbey, Teras Sant Ioan, Abaty Nedd, Castell-nedd, SA10 7ND
Mrs Beverly Newman (6712239) _ Pennaeth
abbeyprimary@npt.school 3_11
6712100
Ysgol Gynradd Alltwen, Alltwen, Pontardawe, Abertawe, SA8 3AB
Mr Owain Hyett (6712100) _ (Pennaeth)
alltwenprimary@npt.school 3_11
6712235
Ysgol Gynradd Awel y Môr, Ffordd yr Ysgol, Sandfields, Port Talbot, SA12 6TP
Mr Sam Greasley (6712235) _ Pennaeth
awelymor@npt.school 3_11
6712119
Ysgol Gynradd Baglan, Heol Elmwood, Baglan, Port Talbot, SA12 8TF
Mrs Nicola Morgan (6712119) _ Pennaeth
baglanprimary@npt.school 3_11
6712191
Ysgol Gynradd Blaenbaglan, Maes Tŷ Canol, Baglan, Port Talbot, SA12 8YF
Mr David Burrows (6712191) _ Pennaeth
blaenbaglan@npt.school 3_11
6712101
Ysgol Gynradd Blaendulais, Blaendulais, Castell-nedd, SA10 9AA
Mr Gareth Phillips (6712101) _ Pennaeth
blaendulaisprimary@npt.school 3_11
6712106
Ysgol Gynradd Blaengwrach, Heol Wenallt, Cwmgwrach, Castell-nedd, SA11 5PS
Mrs Samantha Sharp (6712106) _ Pennaeth
blaengwrachprimary@npt.school 3_11
6712110
Ysgol Gynradd Blaenhonddan, Main Road, Bryncoch, Castell-nedd, SA10 7PE
Mrs Gayle Major (6712110) _ Pennaeth
blaenhonddanprimary@npt.school 3_11
6712150
Ysgol Gynradd Catwg, Main Road, Llangatwg, Castell-nedd, SA10 8BL
Mrs Carol Bassett (6712150) _ Pennaeth
catwg@npt.school 3_11
6712238
Ysgol Gynradd Central, Heol Theodore, Port Talbot, SA13 1SP
Mrs Samantha Hopkins (6712238) _ Pennaeth
centralprimary@npt.school 3_11

NOR

FTE

Ffôn

141

117.0

01639 882579

157

157.0

01639 769743

440

405.5

01792 812202

231

215.5

01792 863275

333

309.0

01639 875100

290

265.0

01639 813112

317

289.0

01639 769775

122

115.5

01639 700261

160

148.5

01639 720342

265

243.0

01639 644366

215

197.0

01639 642731

469

432.5

01639 882866

NOR = Nifer ar y Gofrestr (cyfanswm disgyblion Amser Llawn a disgyblion Rhan-amser) yn unol â Chyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion Llywodraeth Cymru
14/01/2020
LSC = Canolfan Cymorth Dysgu (ysgol ag adnoddau ychwanegol sydd â lleoedd ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol)
FTE = Cyfwerth ag Amser Llawn
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Tudalen 3 o 9
Oedran
Ysgolion Cynradd / Primary schools
6712230
Ysgol Gynradd Cilffriw, Penscynor, Cilfrew, Castell-nedd, SA10 8LF
Mr Mark McLean_Quin (6712230) _ Pennaeth
cilffriw@npt.school 3_11
6712232
Ysgol Gynradd Coed Hirwaun, Cwrt y Carw, Margam, Port Talbot, SA13 2TS
Mrs Helen Booth (6712232) _ Pennaeth
coedhirwaunprimary@npt.school 3_11
6712233
Ysgol Gynradd Coedffranc, Heol Stanley, Sgiwen, Castell-nedd, SA10 6LP
Mr Geraint Jones (6712233) _ Pennaeth
coedffrancprimary@npt.school 3_11
6712129
Ysgol Gynradd Creunant, Heol yr Ysgol, Crynant, Castell-nedd, SA10 8NS
Mrs Mel Teague (6712129) _ Pennaeth
creunant@npt.school 3_11
6712173
Ysgol Gynradd Croeserw, Bryn Siriol, Cymer, Port Talbot, SA13 3PL
Mr Rob Appleby _ Pennaeth
croeserwprimary@npt.school 3_11
6712134
Ysgol Gynradd Crymlyn, Heol yr Ysgol, Jersey Marine, Castell-nedd, SA10 6JJ
Mrs Sian Jefford (6712134) _ Pennaeth
crymlynprimary@npt.school 3_11
6712236
Ysgol Gynradd Crynallt, Heol Cwm Afan, Cimla, Castell-nedd, SA11 3AZ
Mrs Helen Woodford (6712236) _ Pennaeth
crynalltprimary@npt.school 3_11
6712237
Ysgol Gynradd Cwmafan, Rhes Tŷ'r Owen, Cwmafan, Port Talbot, SA12 9BB
Ms Lisa George (6712237) _ Pennaeth Dros Dro
cwmafanprimary@npt.school 3_11
6712137
Ysgol Gynradd Cwmnedd, Stryd Newydd, Glyn-nedd, Castell-nedd, SA11 5AA
Mrs Sarah Harwood (6712137) _ Pennaeth
cwmnedd@npt.school 3_11
6712138
Ysgol Gynradd Cymer Afan, Stryd Margam, Cymer, Port Talbot, SA13 3EE
Mr Rob Appleby _ (Pennaeth
cymerafanprimary@npt.school 3_11
6712142
Ysgol Gynradd Eastern, Incline Row, Taibach, Port Talbot, SA13 1TT
Ms Louise Jefford (6712142) _ Pennaeth
easternprimary@npt.school 3_11
6712148
Ysgol Gynradd Glyncorrwg, Stryd y Bont, Glyncorrwg, Port Talbot, SA13 3BB
Mr Rob Appleby _ Pennaeth
glyncorrwgprimary@npt.school 3_11
6712144
Ysgol Gynradd Gnoll, Rhodfa Wellfield, Castell-nedd, SA11 1AQ
Mr Rhys Harris (6712144) _ Pennaeth
gnoll@npt.school 3_11

NOR

FTE

Ffôn

233

221.0

01639 630816

188

177.5

01656 747830

400

369.5

01792 813504

124

113.0

01639 750224

158

149.5

01639 850265

87

72.5

01792 812285

456

431.0

01639 635256

406

381.0

01639 896312

212

197.0

01639 720220

80

72.5

01639 850739

189

177.0

01639 882819

90

81.5

01639 850323

361

338.5

01639 642938

NOR = Nifer ar y Gofrestr (cyfanswm disgyblion Amser Llawn a disgyblion Rhan-amser) yn unol â Chyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion Llywodraeth Cymru
14/01/2020
LSC = Canolfan Cymorth Dysgu (ysgol ag adnoddau ychwanegol sydd â lleoedd ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol)
FTE = Cyfwerth ag Amser Llawn
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Tudalen 4 o 9
Oedran
Ysgolion Cynradd / Primary schools
6712140
Ysgol Gynradd Godre'rgraig, Ffordd Parc Ynysderw, Pontardawe, Abertawe, SA8 4EG
Miss Penny Argyle (6712140) _ Pennaeth
godrergraigprimary@npt.school 3_11
6712178
Ysgol Gynradd Llangiwg, Heol Newydd, Ynysmeudwy, Pontardawe, Abertawe, SA8 4PJ
Ms Melissa Woodham (6712178) _ Pennaeth
llangiwg@npt.school 3_11
6712155
Ysgol Gynradd Gymunedol Maesmarchog, Heol yr Ysgol, Dyffryn Cellwen, Castell-nedd, SA10 9LB
Mrs H Katrina Winston (6712155) _ Pennaeth
maesmarchogprimary@npt.school 3_11
6712240
Ysgol Gynradd Melin, Rhes Mile End, Castell-nedd, SA11 2ED
Mr Tim Richards (6712240) _ Pennaeth
melinprimary@npt.school 3_11
6712234
Ysgol Gynradd Pen Afan, Teras y Gorllewin, Blaengwynfi, Port Talbot, SA13 3YE
Mr Rob Appleby _ Pennaeth
penafanprimary@npt.school 3_11
6712200
Ysgol Gynradd Rhos, Heol Castell-nedd, Pontardawe, Abertawe, SA8 3EB
Mrs Ceri Cole (6712200) _ Pennaeth
rhosprimary@npt.school 3_11
6712203
Ysgol Gynradd Rhydyfro, Waun Penlan, Pontardawe, Abertawe, SA8 3BB
Mr Kevin Hodder (6712203) _ Pennaeth
rhydyfro@npt.school 3_11
6712161
Ysgol Gynradd Sandfields, Stryd Lilian, Aberafan, Port Talbot, SA12 6AJ
Mrs Shirley Davies (6712161) _ Pennaeth
sandfieldsprimary@npt.school 3_11
6712206
Ysgol Gynradd Tairgwaith, Heol Llwyncelyn, Tairgwaith, Rhydaman, SA18 1UU
Mr Nigel Thomas (6712206) _ Pennaeth
tairgwaith@npt.school 3_11
6712181
Ysgol Gynradd Gymunedol Tonnau, Heol yr Ysgol, Tonnau, Castell-nedd, SA11 3EJ
Mr Lloyd Jones (6712181) _ Pennaeth
tonnau@npt.school 3_11
6712175
Ysgol Gynradd Tywyn, Channel View, Sandfields, Port Talbot, SA12 6JF
Mrs Hayley Burrows (6712175) _ Pennaeth
tywyn@npt.school 3_11
6712221
Ysgol Gynradd Waunceirch, Heol Dwr Y Felin, Waunceirch, Castell-nedd, SA10 7RW
Mrs Tracy Hazel (6712221) _ Pennaeth
waunceirchprimary@npt.school 3_11
6712187
Ysgol Gynradd Ynysfach, Resolfen, Castell-nedd, SA11 4AB
Mr Paul Morgan (6712187) _ Pennaeth
ynysfachprimary@npt.school 3_11

NOR

FTE

Ffôn

153

144.0

01792 860048

136

127.5

01792 863274

113

102.0

01639 700228

240

218.0

01639 645414

130

117.5

01639 850316

150

145.0

01792 862177

167

154.5

01792 862200

355

326.0

01639 882355

112

107.0

01269 823258

212

196.0

01639 637062

458

426.0

01639 790883

221

199.5

01639 636084

179

160.5

01639 710238

NOR = Nifer ar y Gofrestr (cyfanswm disgyblion Amser Llawn a disgyblion Rhan-amser) yn unol â Chyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion Llywodraeth Cymru
14/01/2020
LSC = Canolfan Cymorth Dysgu (ysgol ag adnoddau ychwanegol sydd â lleoedd ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol)
FTE = Cyfwerth ag Amser Llawn
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Ysgolion Cynradd / Primary schools
6712241
Ysgol Carreg Hir, Old Road, Llansawel, Castell-nedd, SA11 2ET
Mrs Lesley Hynes (6712241) _ Pennaeth
carreghir@npt.school 3_11 422
Ysgolion Cynradd Gymraeg / Welsh Primary schools
6712202
YGG Blaendulais, Blaendulais, Castell-nedd, SA10 9AA
Mrs Kate Windsor Brown (6712202) _ Pennaeth
yggblaendulais@npt.school 3_11 107
6712168
YGG Castell_nedd, Heol Woodland, Castell-nedd, SA11 3AL
Mrs Gayle Shenton (6712168) _ Pennaeth
yggcastellnedd@npt.school 3_11 419
6712205
YGG Cwm Nedd, Stryd Newydd, Glyn-nedd, Castell-nedd, SA11 5AG
Mrs Christine Evans (6712205) _ Pennaeth
yggcwmnedd@npt.school 3_11 150
6712128
YGG Cwmllynfell, Bryn Road, Cwmllynfell, Abertawe SA9 2FJ
Mrs Lynne Brier (6712128) _ Pennaeth
yggcwmllynfell@npt.school 3_11
84
6712149
YGG Gwaun Cae Gurwen, Heol Newydd, Gwaun Cae Gurwen, Rhydaman, SA18 1UN
Mr Martin Evans (6712149) _ Pennaeth
ysgolgcg@npt.school 3_11 176
6712218
YGG Pontardawe, Rhodfa Alltacham, Pontardawe, Abertawe, SA8 4JR
Mr Ceri Emanuel (6712218) _ Pennaeth
yggpontardawe@npt.school 3_11 336
6712158
YGG Rhosafan, Marine Drive, Sandfields, Port Talbot, SA12 7NN
Mrs Julia Griffiths (6712158) _ Pennaeth
yggrhosafan@npt.school 3_11 381
6712208
YGG Trebannws, Heol Abertawe, Trebannws, Pontardawe, Abertawe, SA8 4BL
Mrs Rhian Evans (6712208) _ Pennaeth
yggtrebannws@npt.school 3_11 101
6712231
YGG Tyle'r Ynn, Cilgant Llansawel, Llansawel, Castell-nedd, SA11 2UN
Mr Cerith Humphreys (6712231) _ Pennaeth
yggtylerynn@npt.school 3_11 230
Ysgolion Cynradd Gwirfoddol a Gynorthwyir / Voluntary Aided Primary schools
6713313
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Henadur Davies, Stryd Dewi Sant, Castell-nedd, SA11 3AA
Mrs Kathryn Phillips (6713313) _ Pennaeth Dros
ads@npt.school 3_11 365
Dro Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Bryncoch, Rhodfa Furzeland, Bryncoch, Castell-nedd, SA10 7UG
6713311
Ysgol
Mrs Ffion Rose (6713311) _ Pennaeth Dros Dro
bryncochciwprimary@npt.school 3_11 147

FTE

Ffôn

394.5

01639 502892

96.0

01639 700342

377.5

01639 637701

129.0

01639 720530

78.5

01639 830630

161.0

01269 822238

308.5

01792 862136

346.5

01639 896338

94.0

01792 864004

204.5

01639 812229

345.5

01639 769772

137.0

01639 643359

NOR = Nifer ar y Gofrestr (cyfanswm disgyblion Amser Llawn a disgyblion Rhan-amser) yn unol â Chyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion Llywodraeth Cymru
14/01/2020
LSC = Canolfan Cymorth Dysgu (ysgol ag adnoddau ychwanegol sydd â lleoedd ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol)
FTE = Cyfwerth ag Amser Llawn
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Ysgolion Cynradd Gwirfoddol a Gynorthwyir / Voluntary Aided Primary schools
6713309
Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff, Rhodfa Cook Rees, Castell-nedd, SA11 1UR
Mrs Claire Dineen (6713309) _ Pennaeth
stjosephsprimary@npt.school 3_11 139 132.0 01639 635099
6713314
Ysgol Gynradd Gatholig St Therese, Heol Southdown, Sandfields, Port Talbot, SA12 7HL
Mrs Fran Sartori (6713314) _ Pennaeth Dros Dro
stthereses@npt.school 3_11 229 212.5 01639 882797
Ysgolion Canol / Middle schools
6715500
Ysgol Bae Baglan, Rhodfa Seaway, Sandfields, Port Talbot, SA12 7BL
Mr Richard Rees (6715500) _ Pennaeth
mail@baebaglan.school 3_16 1491 1472.5 01639 508540
6715502
Ysgol Cwm Brombil, Heol Bertha, Margam, Port Talbot, SA13 2AN
Mr Shaun Clarke (6715502) _ Pennaeth
ysgolcwmbrombil@npt.school 3_16 1305 1287.5 01639 760110
6715501
Ysgol Gymraeg Ystalyfera_Bro Dur, Heol Ynysydarren, Ystalyfera, Abertawe, SA9 2DY
Ms Laurel Davies (6715501) _ Pennaeth Dros Dro
ysgolystalyferauwchradd@npt.school 3_18 1438 1425.0 01639 842129
Ysgolion Uwchradd / Secondary schools
6714064
Ysgol Gyfun Cefn Saeson, Heol Cwm Afan, Cimla, Castell-nedd, SA11 3TA
Mr David Cole (6714064) _ Pennaeth
cefnsaeson@hwbmail.net 11_16 778 778.0 01639 791300
6714065
Ysgol Gymunedol Cwmtawe, Ffordd Parc Ynysderw, Pontardawe, Abertawe, SA8 4EG
Mr C Lee Hitchings (6714065) _ Pennaeth
cwmtaweschool@hwbcymru.net 11_16 1228 1228.0 01792 863200
6714067
Ysgol Gyfun Dŵr y Felin, Heol Dŵr y Felin, Castell-nedd, SA10 7RE
Mrs Penny Peet (6714067) _ Pennaeth
dwryfelin@npt.school 11_16 1126 1126.0 01639 635161
6714066
Ysgol Gymunedol Llangatwg, Heol Fawr, Cadoxton, Castell-nedd, SA10 8DB
Mr Alan Rowlands (6714066) _ Pennaeth
llangatwg@npt.school 11_16 764 764.0 01639 634700
Ysgolion Uwchradd Gwirfoddol a Gynorthwyir / Voluntary Aided Secondary schools
6714601
Ysgol Gyfun a Chanolfan Chweched Dosbarth Gatholig Sant Joseff, Rhodfa Newton, Aberafan, Port Talbot, SA12 6EY
Mr Eugene Scourfield (6714601) _ Pennaeth
stjoescomp@hwbmail.net 11_18 866 866.0 01639 884305
Ysgolion Arbennig / Special schools
6717008
Ysgol Hendrefelin, Heol Hendre, Bryncoch, Castell-nedd, SA10 7TY
Mr Lyndon Lewis (6717008) _ Pennaeth Dros Dro
ysgolhendrefelin@npt.school 3_16 150 150.0 01639 642786
NOR = Nifer ar y Gofrestr (cyfanswm disgyblion Amser Llawn a disgyblion Rhan-amser) yn unol â Chyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion Llywodraeth Cymru
14/01/2020
LSC = Canolfan Cymorth Dysgu (ysgol ag adnoddau ychwanegol sydd â lleoedd ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol)
FTE = Cyfwerth ag Amser Llawn
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Ysgolion Arbennig / Special schools
6717006
Ysgol Maes Y Coed, Heol Hendre, Bryncoch, Castell-nedd, SA10 7TY
Mrs Helen Glover (6717006) _ Pennaeth
maesycoedspecial@npt.school 3_19 106 106.0 01639 643648
Canolfan Asesu Cynhwysiant
Ysgol Gynradd Awel y Môr, Canolfan Cynhwysiant Cynradd, Ffordd yr Ysgol, Sandfields, Port Talbot, SA12 6TP
Mr Sam Greasley (6712235) _ Pennaeth
awelymor@npt.school 3_11
01639 875100
Ysgol Gynradd Coedffranc, Canolfan Asesu Cynhwysiant Cynradd, Stanley Road, Sgiwen, Castell-nedd SA10 6LP
Mr Geraint Jones (6712233) _ Pennaeth
coedffrancprimary@npt.school 3_11
01792 813504
Ysgol Gyfun Cefn Saeson, Canolfan Meithrin Addysg Uwchradd, Afan Valley Road, Cimla, Castell-nedd SA11 3TA
Mr David Cole (6714064) _ Pennaeth
cefnsaeson@hwbmail.net 11_16
01639 791300
Canolfan Cymorth Dysgu (Asesiad Blynyddoedd Cynnar)
Canolfan Asesu BC Ysgol Gynradd Abbey, Heol Penlan, Longford, Castell-nedd SA10 7LD
Mrs Beverly Newman (6712239) _ Pennaeth
abbeyprimary@npt.school 3_5
01792 812202
Canolfan Cymorth Dysgu (Nam ar y Synhwyrau)
Ysgol Gynradd Catwg, Canolfan Cymorth Dysgu Synhwyraidd, Main Road, Llangatwg, Castell-nedd SA10 8BL
Mrs Carol Bassett (6712150) _ Pennaeth
catwg@npt.school 3_11
01639 642731
Canolfan Cymorth Dysgu (Nam ar y Clyw)
Ysgol Bae Baglan, Canolfan Cymorth Dysgu Nam ar y Clyw, Seaway Parade, Sandfields, Port Talbot SA12 7BL.
Mr Richard Rees (6715500) _ Pennaeth
mail@baebaglan.school 11_16
01639 508540
Canolfan Cymorth Dysgu (Nam ar y Golwg)
Ysgol Gyfun Cefn Saeson, Canolfan Cymorth Dysgu – Nam ar y Golwg, Afan Valley Road, Cimla, Castell-nedd Port Talbot SA11 3TA
Mr David Cole (6714064) _ Pennaeth
cefnsaeson@hwbmail.net 11_16
01639 791300
Canolfan Cymorth Dysgu (Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu)
Ysgol Bae Baglan, Canolfan Cymorth Dysgu Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu, Seaway Parade, Sandfields, Port Talbot SA12
7BL
Mr Richard Rees (6715500) _ Pennaeth
mail@baebaglan.school 11_16
01639 508540
Ysgol Gynradd Blaenbaglan, Canolfan Cymorth Dysgu Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu, Maes Tŷ Canol, Port Talbot SA12
8YF
Mr David Burrows (6712191) _ Pennaeth
Blaenbaglan@npt.school 3_11
01639 769775
NOR = Nifer ar y Gofrestr (cyfanswm disgyblion Amser Llawn a disgyblion Rhan-amser) yn unol â Chyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion Llywodraeth Cymru
14/01/2020
LSC = Canolfan Cymorth Dysgu (ysgol ag adnoddau ychwanegol sydd â lleoedd ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol)
FTE = Cyfwerth ag Amser Llawn
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Canolfan Cymorth Dysgu (Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu)
Ysgol Gynradd Cilffriw, Canolfan Cymorth Dysgu Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu, Penscynor, Cil-ffriw, Castell-nedd SA10
8LF
Mr Mark McLean_Quin (6712230) _ Pennaeth
cilffriw@npt.school 3_11
01639 630816
Canolfan Cymorth Dysgu (Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig)
Ysgol Gymunedol Cwmtawe, Canolfan Cymorth Dysgu Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig, Ffordd Parc Ynysderw, Pontardawe,
Abertawe
SA8 4EG (6714065) _ Pennaeth
Mr C Lee Hitchings
cwmtaweschool@hwbcymru.net 11_16
01792 863200
Ysgol Gyfun Dŵr y Felin, Canolfan Cymorth Dysgu (Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig), Heol Dŵr y Felin, Castell-nedd SA10 7RE
Mrs Penny Peet (6714067) _ Pennaeth
dwryfelin@npt.school 11_16
01639 635161
Ysgol Bae Baglan, Canolfan Cymorth Dysgu (Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig), Seaway Parade, Sandfields, Port Talbot SA12 7Bl
Mr Richard Rees (6715500) _ Pennaeth
mail@baebaglan.school 11_16
01639 508540
Ysgol Gynradd y Gnoll, Canolfan Cymorth Dysgu (Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig), Wellfield Avenue, Castell-nedd SA11 1AQ
Mr Rhys Harris (6712144) _ Pennaeth
gnoll@npt.school 3_11
01639 642938
Ysgol Gynradd Gymunedol Maesmarchog, Canolfan Cymorth Dysgu (Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig), School Road, Dyffryn
Cellwen,
Castell-nedd
SA10
9LB _ Pennaeth
Mrs H Katrina
Winston
(6712155)
maesmarchogprimary@npt.school 3_11
01639 700228
Ysgol Gynradd Waunceirch, Canolfan Cymorth Dysgu (Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig), Dŵr y Felin Road, Waunceirch, Castellnedd
SA10Hazel
7RW (6712221) _ Pennaeth
Mrs Tracy
waunceirchprimary@npt.school 3_11
01639 636084
Canolfan Cymorth Dysgu (Anhawster Dysgu Penodol)
Ysgol Gymunedol Cwmtawe, Canolfan Cymorth Dysgu Anhawster Dysgu Penodol, Ffordd Parc Ynysderw, Pontardawe, Abertawe
SA8
Mr C4EG
Lee Hitchings (6714065) _ Pennaeth
cwmtaweschool@hwbcymru.net 11_16
01792 863200
Canolfan Cymorth Dysgu (Anawsterau Dysgu Cymedrol)
Ysgol Bae Baglan, Canolfan Cymorth Dysgu (Anawsterau Dysgu Cymedrol), Seaway Parade, Sandfields, Port Talbot SA12 7BL
Mr Richard Rees (6715500) _ Pennaeth
mail@baebaglan.school 11_16
01639 508540
Ysgol Gynradd Blaendulais, Canolfan Cymorth Dysgu (Anawsterau Dysgu Cymedrol), Blaendulais, Castell-nedd SA10 9AA
Mr Gareth Phillips (6712101) _ Pennaeth
blaendulaisprimary@npt.school 3_11
01639 700261
Ysgol Gynradd Croeserw, Canolfan Cymorth Dysgu (Anawsterau Dysgu Cymedrol), Bryn Siriol, Cymer, Port Talbot SA13 3PL
Mr Rob Appleby _ Pennaeth
croeserwprimary@npt.school 3_11
01639 850265
Ysgol Gynradd Tywyn, Canolfan Cymorth Dysgu (Anawsterau Dysgu Cymedrol), Channel View, Sandfields, Port Talbot SA12 6JF
Mrs Hayley Burrows (6712175) _ Pennaeth
tywyn@npt.school 3_11
01639 790883
NOR = Nifer ar y Gofrestr (cyfanswm disgyblion Amser Llawn a disgyblion Rhan-amser) yn unol â Chyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion Llywodraeth Cymru
14/01/2020
LSC = Canolfan Cymorth Dysgu (ysgol ag adnoddau ychwanegol sydd â lleoedd ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol)
FTE = Cyfwerth ag Amser Llawn
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Canolfan Cymorth Dysgu (Anawsterau Dysgu Cymedrol)
YGG Trebannws, Canolfan Cymorth Dysgu (Anawsterau Dysgu Cymedrol), Swansea Road, Trebannws, Pontardawe, Abertawe SA8
4BL
Mrs Rhian Evans (6712208) _ Pennaeth
yggtrebannws@npt.school 3_11
01792 864004
Ysgol Gynradd Blaenhonddan, Canolfan Cymorth Dysgu (Anawsterau Dysgu Cymedrol), Main Road, Bryn-coch, Castell-nedd SA10
7PE
Mrs Gayle Major (6712110) _ Pennaeth
blaenhonddanprimary@npt.school 7_11
01639 644366
Canolfan Cymorth Dysgu (Anawsterau Dysgu Difrifol/ Dwys a Lluosog)
Ysgol Bae Baglan, Canolfan Cymorth Dysgu Anawsterau Dysgu Difrifol/ Dwys a Lluosog, Seaway Parade, Sandfields, Port Talbot
SA12
7BL Rees (6715500) _ Pennaeth
Mr Richard
mail@baebaglan.school 11_16
01639 508540
Ysgol Gynradd Tywyn, Canolfan Cymorth Dysgu Anawsterau Dysgu Difrifol/ Dwys a Lluosog, Channel View, Sandfields, Port Talbot
SA12
6JF Burrows (6712175) _ Pennaeth
Mrs Hayley
tywyn@npt.school 3_11
01639 790883
Canolfan Cymorth Dysgu (Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol)
Ysgol Gynradd Crynallt, Canolfan Cymorth Dysgu Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol, Afan Valley Road, Cimla,
Castell-nedd
SA11 3AZ
Mrs Helen Woodford
(6712236) _ Pennaeth
crynalltprimary@npt.school 3_11
01639 635256

NOR = Nifer ar y Gofrestr (cyfanswm disgyblion Amser Llawn a disgyblion Rhan-amser) yn unol â Chyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion Llywodraeth Cymru
14/01/2020
LSC = Canolfan Cymorth Dysgu (ysgol ag adnoddau ychwanegol sydd â lleoedd ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol)
FTE = Cyfwerth ag Amser Llawn
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Dyddiadau Tymor Ysgol a Gwyliau Blwyddyn Academaidd
2021/2022

Dechrau’r
Tymor
Hydref
Dydd Iau
2021
2
Medi
Gwanwyn Dydd Mawrth
2022
4
Ionawr
Haf
Dydd Llun
2022
25
Ebrill
Tymor

Gwyliau Hanner Tymor
Dechrau
Diwedd
Dydd Llun
25
Hydref
Dydd Llun
21
Chwefror
Dydd Llun
30
Mai

Diwedd
Diwrnodau
Tymor
Dydd Gwener DyddGwener
29
17
72
Hydref
Rhagfyr
Dydd Gwener Dydd Gwener
25
8
64
Chwefror
Ebrill
Dydd Gwener Dydd Gwener
3
22
59
Mehefin
Gorffennaf
Cyfanswm
195

Bydd ysgolion ar gau i disgyblion am diwrnodau hyfforddiant mewn swydd/Paratoi Staff
am pump diwrnod rhwng Dydd Iau 2 ail Medi 2021 a Dydd Gwener 22 Gorffennaf 2022.

Dydd Gwener y Groglith, 15 Ebrill 2022
Dydd Llun y Pasg, 18 Ebrill 2022
Diwrnod Mai, 2 Mai 2022
Gwyl Banc Gwanwyn, 30 Mai 2022
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