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Tymhorau a Gwyliau Ysgol
Dyddiadau Tymor Ysgol Blwyddyn Academaidd 2019/2020
Mae tymhorau a gwyliau ysgol 2019/2020 yn parhau i gael eu trafod adeg
cyhoeddi’r llyfryn hwn. Er na ragwelir y bydd y rhain yn newid, mae’r Awdurdod
yn cadw’r hawl i wneud addasiadau ble mae’n ofynnol oherwydd yr
amgylchiadau.
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* Yn cynnwys 5 diwrnod ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i athrawon.
Dydd Calan Mai - Dydd Llun, 6 Mai 2020.
Unrhyw gyfnod(au) y mae’r ysgol ynghau at bwrpas etholiad i’w gydbwyso yn ystod
y flwyddyn academaidd.

Dalgylchoedd
Yn ôl traddodiad, mae pob ysgol yn y Fwrdeistref Sirol yn gwasanaethu ardal a elwir
yn ‘dalgylch’. Mae’r manylion hyn ar ‘Eich Lleoliad’. Gellir ei gyrchu drwy gofnodi eich
cod post ar www.torfaen.gov.uk. Yn y cyfamser os oes angen unrhyw wybodaeth
bellach arnoch cyfeiriwch at y manylion cyswllt ar dudalen 8.
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Dyddiadau derbyn allweddol 2019
Dosbarth Meithrin (Medi ac Ebrill)
•

Ceisiadau yn cael eu hanfon at rieni yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn 3
Medi 2018

•
•

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Dydd Gwener 5 Hydref 2018
Cynnig lle - Dydd Gwener 23 Tachwedd 2018 (Medi 2019 plant 4 oed a
Ionawr 2019 i blant sy’n codi’n 3 oed)

•

Cynnig Lle - dydd Gwener 25 Ionawr 2019 (Ebrill i blant sy’n codi’n 3 oed)

Cynradd
• Ffurflenni cais ar gael ar lein dydd Llun 10 Rhagfyr 2018 am 9am
• Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Dydd Gwener 25 Ionawr 2019 am 12pm
• Cynnig lle - Dydd Mawrth 16 Ebrill 2019 (neu’r diwrnod gwaith nesaf )
• Cynhelir apeliadau cynradd yn ystod Mai/Mehefin 2019
Uwchradd
• Ffurflenni cais ar gael ar lein dydd Llun 1 Hydref 2018 am 9am
• Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Dydd Gwener 30 Tachwedd 2018 am 12pm
• Cynnig lle - Dydd Gwener 1 Mawrth 2019 ( neu’r diwrnod gwaith nesaf )
• Cynhelir apeliadau uwchradd yn ystod Mai/Mehefin 2019
Ysgolion ffydd
• Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:• Cynradd - Dydd Gwener 25 Ionawr 2019
• Uwchradd - Dydd Iau 30 Tachwedd 2018
Dyddiadau cynigion
• Cynradd - Dydd Mawrth 16 Ebrill 2019
• Uwchradd - Dydd Gwener 1 Mawrth 2019
Os oes angen gwybodaeth ychwanegol arnoch e-bostiwch:
kath.worwood@ torfaen.gov.uk
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Annwyl Riant/ofalwr,
Cynhyrchwyd y llyfryn canlynol bob blwyddyn ers cyflwyniad yr awdurdod unedig
ym 1996 felly dyma’r 23ain rhifyn. Y mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth ynghylch
ein trefniadau ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Cymraeg ac Ysgolion Eglwysig.
Mae’r Awdurdod Lleol ei hun, a phob ysgol o fewn ei gylch gwaith, yn wynebu
craffu a her gadarn gan ESTYN, Arolygiaeth Ysgolion yng Nghymru yn ogystal â
Llywodraeth Cymru. Mae canlyniadau arolygiadau ysgolion wedi dangos arwyddion
o welliant dros y 12 mis diwethaf, ac mae’r cyngor ei hun wedi cryfhau ei safle. Wedi
dweud hynny, rydym oll yn ymwybodol iawn o’r lle i wella ymhellach a’r angen
i barhau i weithio’n agos iawn gyda Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain
Cymru er mwyn cefnogi a gwella dysgu ac addysgu yn ein holl ysgolion. Fel bob
amser, mae ein plant yn haeddu’r gorau y gellir ei gynnig a gofynnaf am eich
cefnogaeth i helpu ein hysgolion a’ch plant i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl.
Gyda dymuniadau gorau.
David Yeowell
Aelod gweithredol dros y gwasanaeth addysg yn Nhorfaen
david.yeowell@torfaen.gov.uk
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Cynnwys
Tymhorau a Gwyliau Ysgol

3

Dyddiadau derbyn allweddol 2019

4

Croeso

5

Cyflwyniad

8

Amddiffyn Plant

9

Plant Sy'n Derbyn Gofal

10

Plentyn Mewn Angen

11

Y Blynyddoedd cynnar yn y cyfnod cyn ysgol

12

Beth fydd eich plentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol

12

Cyfnodau Addysg

13

Addysg ôl-orfodol

14

Gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin

15

Gwneud cais am le mewn ysgol

16

Trefniadau ar gyfer derbyn disgyblion i ysgolion y cyngor bwrdeistref ac

22

ysgolion gwirfoddol a reolir

6

Deddfwriaeth

26

Gwybodaeth gyffredinol am dderbyniadau

26

Addysg feithrin a darpariaeth cyn - ysgol arall

28

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

31

Dewisiadau gofal plant

32

Addysg drwy gyfrwng y Gymraeg

41

Polisi derbyn Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Alban

42

Polisi derbyn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Henllys

47

Polisi derbyn Ysgol Gynradd Gatholig Our Lady of the Angels

52

Polisi derbyn Ysgol Gynradd Gatholig Padre Pio

55

Polisi derbyn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Ponthir

58

Polisi derbyn Ysgol Feithrin ac Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant

61

Helpu plant gydag Anghenion Addysgol Ychwanegol

65

Gwasanaeth Seicoleg Addysg

67

Gwasanaeth Cymorth ar gyfer Awtistiaeth

67

Gwasanaeth Cymorth Synhwyraidd a Chyfathrebu

68

Gwasanaeth y Gwasanaeth Lles Addysg

72

Disgyblion sydd wedi eu gwahardd

75

Trefniadau ar gyfer darparu addysg mewn ysgolion y tu allan i Dorfaen

78

Lleoliadau preifat/blynyddoedd cynnar gwirfoddol cofrestredig

79

Rhestr o Ysgolion Uwchradd (gyda’r ysgolion cynradd cyflenwi perthnasol)

81

Cynnig Ysgolion yr 21ain Ganrif

82

Map o Ysgolion Torfaen

83

Cyfeirlyfr o ysgolion Torfaen

84

Cyhoeddiadau a Newidiadau

94

Cwynion

94

Prosbectws Ysgolion

95

Polisi Codi a Dileu Tâl

95

Arolygiadau Ysgolion

96

Uned Cyfeirio Disgyblion Torfaen (UCD)

96

Bwyta’n Iach Mewn Ysgolion

98

Rhaglan Gwella Gwyliau’r Haf

98

Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru

99

Llaeth a Phrydau Bwyd

100

Prydau Ysgol am Ddim

100

Grant Dillad Ysgol

101

Cludiant i’r Ysgol a Choleg (ac eithrio ar gyfer ADY)

102

Cyflogi Plant

105

Arholiadau Cyhoeddus

105

Cyllid Myfyrwyr

106

7

Cyflwyniad
Mae dechrau ysgol yn ddigwyddiad pwysig iawn ym mywyd eich plentyn.
Gobeithiwn y bydd y llyfryn hwn yn darparu’r holl wybodaeth rydych ei hangen
i sicrhau bod hyn yn digwydd mor rhwydd â phosibl. Wrth i’ch plentyn symud
ymlaen drwy’r ysgol, bydd y llyfryn hwn yn parhau i’ch cefnogi trwy ddarparu
llawer o wybodaeth ar hyd y ffordd.
Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt pob ysgol yn Nhorfaen ar dudalennau 82-91
ac fe gewch fap ar dudalen 81 yn dangos lleoliad yr ysgolion. Mae ystod eang
o wybodaeth hefyd ar gael ar ein gwefan hefyd www.torfaen.gov.uk. Os bydd
gennych unrhyw bryderon yr hoffech eu trafod, byddwn bob amser yn hapus
i’ch cyfarfod yn bersonol yn Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl. Bydd ein Tîm
Derbyniadau yn hapus i drafod unrhyw bryderon sydd gennych.
Manylion Cyswllt:
Y Tîm Derbyniadau
Llawr 4
Y ganolfan Ddinesig
Pont-y-pŵl
NP4 6YB
Derbyniadau a Rheolwr Trosglwyddo Kath Worwood
Ffôn:- 01495 766915
E-bost:- kath.worwood@torfaen.gov.uk
Cyswllt i’r wefan:- www.torfaen.gov.uk/ên/EducationLearning/SchoolsColleges/
School-Admissions/School-admissions.aspx
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Diogelu ac Amddiffyn Plant
Diogelu yw’r cam a gymerir i hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion sydd
mewn perygl, i’w diogelu rhag niwed a sicrhau eu bod yn derbyn gofal diogel
ac effeithiol i’w galluogi i gael y cyfleoedd gorau posibl ym mywyd. Mae
Amddiffyn Plant yn rhan o ddiogelu ac mae’n cyfeirio at y gweithgaredd a wneir
i amddiffyn plant penodol sy’n dioddef neu sydd mewn perygl o ddioddef
niwed sylweddol o ganlyniad i gamdriniaeth neu esgeulustod.
Mae pawb yn y Gwasanaeth Addysg ac ysgolion yn rhannu amcan i helpu i
gadw plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yn ddiogel. Rydym yn derbyn
ac yn cydnabod ein cyfrifoldebau i ddatblygu ymwybyddiaeth o’r materion sy’n
achosi plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl o niwed ac i ddatblygu’n
barhaus ac adolygu ein harfer trwy:

•
•
•

Sicrhau bod diogelu yn brif flaenoriaeth inni
Mabwysiadu canllawiau sy’n darparu gweithdrefnau clir i’r holl staff
Rhannu Gwybodaeth am amddiffyn plant a diogelu plant gyda rhieni a
gofalwyr, staff a gwirfoddolwyr

•

Rhannu gwybodaeth yn brydlon am bryderon gydag asiantaethau y mae
angen iddynt wybod, a chynnwys rhieni a phlant yn briodol

•
•
•

Dilyn y gweithdrefnau ar gyfer recriwtio a dewis staff yn ddiogel
Diweddaru ein hyfforddiant ar ddiogelu yn rheolaidd
Darparu rheolaeth effeithiol ar gyfer staff a gwirfoddolwyr trwy
oruchwyliaeth, cefnogaeth a hyfforddiant

•

Monitro ac adolygu ein polisi a’n harfer yn gyson a rhannu arfer da yn
rheolaidd

Mae’n ofynnol i benaethiaid gyfeirio unrhyw bryderon i’r gwasanaeth gofal
cymdeithasol a thai fel bod plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl
yn cael eu canfod yn gyflym. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y broses
hon, cysylltwch â’r gwasanaeth gofal cymdeithasol a thai. Rhif ffôn 014957
762200, neu Jacqueline Watkins, Rhif ffôn 01495 766912.
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Plant Sy’n Derbyn Gofal
Mae’r term ‘Derbyn Gofal’ yn cyfeirio at y plant hynny y darparwyd gofal a llety
ar eu cyfer gan yr Awdurdod Lleol. Mae hyn naill ai yn rhinwedd Gorchymyn
Llys, neu bobl ifanc y mae’r ALl yn eu “lletya” yn wirfoddol ar gais, neu mewn
cytundeb â’u rhieni. Rydym yn cyfeirio at y plant yma fel plant sy’dd ‘mewn
gofal’.
Mae Mewn Gofal yn golygu bod llys wedi gwneud y plentyn/person ifanc yn
destun Gorchymyn Llys Interim, mae’r statws hwn yn rhoi cyfrifoldeb rhiant i’r
Awdurdod Lleol a (rhywfaint) o awdurdod i gyfyngu ar allu’r rhieni rhag ymarfer
eu cyfrifoldeb parhaol fel rhieni.
Mae ‘Llety - Gorchymyn Adran 20’ yn gytundeb gwirfoddol lle nad oes gan yr
Awdurdod Lleol gyfrifoldeb fel rhieni, ac nid oes angen rhybudd i symud y
plentyn/person ifanc.
Y nod yw sicrhau iechyd a diogelwch Plant Sy’n Derbyn Gofal sydd yn aml yn
dod o deuluoedd sydd wedi dioddef caledi llethol a chyffro, tra’n gweithio mod
agos â phosibl gyda’r rhieni biolegol.
Mae unrhyw ymyrraeth ar fywyd cartref yn golygu’n aml nad yw Plant Sy’n
Derbyn Gofal yn cyflawni eu potensial academaidd. Mae’r Gwasanaethau Plant
yn gweithio ochr yn ochr ag addysg i sicrhau bod anghenion addysgol pob
plentyn yn cael eu bodloni.
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Plentyn Mewn Angen
Mae plentyn mewn angen yn berson ifanc sy’n derbyn gwasanaeth gan yr
Adran Gofal Cymdeithasol a Thai. Gall hyn olygu bod yr Adran Gofal
Cymdeithasol a Thai yn darparu cyngor, arweiniad neu wybodaeth i blant a’u
gofalwyr ynglŷn â gwasanaethau statudol neu anstatudol, er mwyn hyrwyddo
potensial y plentyn i’r eithaf.
Mae llawer o blant/pobl ifanc yn symud i mewn ac allan o ofal neu lety (gweler
plant sy’n derbyn gofal), gall rhai fod ar y gofrestr amddiffyn plant ac eraill ar y
gofrestr anabledd. Bydd angen i un neu fwy o’r asiantaethau cynhaliol (Addysg,
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Thai, Gwasanaethau Gwirfoddol) asesu anghenion
yr holl blant/pobl ifanc. Gelwir yr holl blant/pobl ifanc hyn yn Blant mewn
Angen.
Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r uchod, cysylltwch â gweithwyr allweddol
unigol yr ysgolion a’r swyddogion lles addysg a restrir ar dudalennau.
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Y Blynyddoedd Cynnar a’r cyfnod cyn ysgol
Trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg mae ein mentrau Cychwyn Cadarn,
Dechrau’n Deg, Gofal Plant a brecwast ysgol am ddim yn rhai enghreifftiau o’r
ffyrdd yr ydym yn helpu’ch plentyn i gael dechrau da.
Dewis y gofal plant cywir i’ch plentyn yw un o’ch penderfyniadau pwysicaf fel
rhiant. Rhydd ein gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd fanylion
cyswllt i’ch helpu i ddod o hyd i ofal plant cofrestredig a gwasanaethau yn eich
ardal:Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen
Canolfan Blant Integredig Cwmbrân
Heol Ton
Cwmbrân
NP44 7LE
Llinell gymorth:- 0800 0196330
E-bost: fis@torfaen.gov.uk
Gwefan:-www.torfaenfis.org.uk

Beth fydd eich plentyn yn ei ddysgu yn yr
ysgol?
Unwaith fydd eich plentyn yn yr ysgol byddwch yn siŵr o fod am wybod beth
maen nhw’n ei ddysgu. Mae cwricwlwm yr ysgol yn hyblyg, ac yn darparu ar
gyfer anghenion y plentyn a’r ysgol. Bydd dulliau dysgu pob ysgol ychydig yn
wahanol. Rhaid i ysgolion addysgu cwricwlwm craidd, ac mae gennym nifer o
fentrau a all gyfoethogi a gwella bywyd ysgol.
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Cyfnodau Addysg
Bydd addysg ffurfiol eich plentyn yn dechrau pan fydd yn dair oed. O’r adeg
hon tan iddo adael yr ysgol, byddant yn dilyn y cwricwlwm diwygiedig i Gymru:
llwybr dysgu a gynlluniwyd yn arbennig i blant.
Rhwng tair a saith oed, y Cyfnod Sylfaen fydd craidd addysg eich plentyn. Mae
hwn yn canolbwyntio ar allu’ch plentyn, nid ei oedran. Mae’n cynnwys dysgu
drwy chwarae mewn amgylcheddau diogel a chyffrous.
Seilir y Cyfnod Sylfaen ar yr egwyddor y dylai darpariaeth yn y blynyddoedd
cynnar gynnig sylfaen gadarn ar gyfer dysgu yn y dyfodol drwy gynnig
cwricwlwm sy’n addas i ddatblygiad y plentyn; daw â chysondeb a dilyniant
pellach i addysg plant mewn cyfnod sy’n hollbwysig i’w datblygiad.
Mae’r Cyfnod Sylfaen yn rhoi pwyslais mawr ar gael plant i ddysgu drwy wneud.
Rhoddir i blant ifanc, fwy o gyfleodd i ennill profiadau uniongyrchol drwy
chwarae a thrwy gymryd rhan weithredol yn hytrach na gwneud tasgau mewn
llyfrau. Rhoddir iddynt amser i ddatblygu eu sgiliau siarad a gwrando ac i fagu
hyder yn eu gallu i ddarllen ac ysgrifennu.
Bydd agweddau mwy ymarferol ar fathemateg fel y gall plant weld sut y mae’r
problemau’n cael eu datrys a pha mor bwysig yw mathemateg yn eu bywydau
bob dydd. Bydd mwy o bwyslais ar sicrhau bod plant yn deall sut mae pethau’n
gweithio ac ar ddod o hyd i wahanol ffyrdd o ddatrys problemau.
Mae cyfres o ddogfennau canllaw wedi cael eu datblygu fydd yn cynorthwyo
i weithredu’r Cyfnod Sylfaen, ac maent ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru
https://gov.wales/topics/educationandskills/foundation-phase/?lang=en
Tan ddiwedd ei gyfnod yn yr ysgol gynradd, rhwng 7 ac 11 oed, pennir yr hyn a
ddysgir gan eich plentyn gan gyfnod allweddol 2 y cwricwlwm.
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Rhwng 11 a 14 oed, fel rhan o’i amser yn yr ysgol uwchradd, bydd eich plentyn
yn dilyn Cyfnod Allweddol 3. Mae’r cyfnod hwn yn cynnwys pynciau gorfodol
fel Cymraeg, Saesneg a Mathemateg.
Pan fydd yn 14 oed, bydd yn rhaid i’ch plentyn benderfynu ynghylch yr hyn
y mae’n dymuno ei astudio. Mae nifer o ddewisiadau, gan gynnwys TGAU,
Bagloriaeth Cymru a chyrsiau galwedigaethol. Mae’r rhain yn cael eu haddysgu
ochr yn ochr â phynciau craidd.

Addysg ôl-orfodol
Daw addysg orfodol eich plentyn i ben pan fydd eich plentyn yn 16 oed.
Nid oes rhaid i’w addysg ddod i ben ar yr adeg hon, ac mae llawer o
ddewisiadau gwahanol ar gael. Gall y rhain fod yn addysg yn y dosbarth neu’n
addysg seiliedig ar waith, ac maent yn cynnwys ystod eang o bynciau.
Cynhelir y cyrsiau hyn gan wahanol fathau o sefydliadau, fel ysgolion, colegau
addysg bellach a darparwyr hyfforddiant seiliedig ar waith. Gyda chymaint o
ddewis, mae’n bwysig sicrhau bod eich plentyn yn mynd at y darparwr addysg
mwyaf priodol.
Ar ôl cael profiad o addysg bellach, efallai y bydd gan eich plentyn ddiddordeb
mewn addysg uwch. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu dilyn cwrs gradd, ond
gall olygu diploma neu dystysgrif addysg uwch. Yn yr un modd a phob math
arall o addysg ôl-16, mae’r dewisiadau a’r cyfleoedd yn eang iawn, ac yn rhoi’r
cyfle i’ch plentyn astudio’r hyn sydd o ddiddordeb gwirioneddol iddo.
Mae unrhyw gyfarwyddyd neu gyngor pellach ar gael drwy ddilyn y cyswllt
hwn:
https://www.careerswales.com/en/contact-us/
Y rhif ffôn yw 0800 028 4844
Gwefan: www.careerswales.com
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Gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin
Pryd ddylai fy mhlentyn ddechrau’r ysgol feithrin, derbyn ac uwchradd?

Meithrin
Gall eich plentyn ddechrau yn yr ysgol feithrin ar ddechrau’r flwyddyn ysgol pan fydd
ef/hi yn 4 oed. Mae’n bosibl weithiau dechrau yn y tymor sy’n dilyn eu trydydd penblwydd os bydd lle ar gael. I gael gwybodaeth am y lleoedd sydd ar gael cysylltwch â
Kath Worwood, gweler y manylion ar dudalen 8. Yr Awdurdod Lleol sydd yn dyrannu
lleoedd mewn lleoliadau meithrin a gynhelir.
Nid yw lleoliad eich plentyn mewn uned feithrin sydd ynghlwm wrth ysgol yn
sicrhau lle mewn dosbarth derbyn yn yr ysgol honno. Fe fydd angen cyflwyno
cais newydd. Gweler ‘Dosbarth Derbyn’ isod os gwelwch yn dda.

Sut ydw i’n gwneud cais?
Pan fyddwch yn derbyn ffurflen gais, dylech lanw a dychwelyd hon i’r ysgol feithrin
o’ch dewis, ynghyd â phrawf o ddyddiad geni a chyfeiriad eich plentyn, erbyn y
dyddiad cau. (Derbynnir cardiau meddygol, tystysgrifau geni a biliau treth y cyngor
diweddar - copïau gwreiddiol yn unig). Bydd y meithrin yn cyflwyno’r holl ffurflenni
a gwblhawyd, i’w dyrannu gan yr Awdurdod Lleol. (Mae manylion y ddarpariaeth
Feithrin ar gael ar dudalennau 82-91.
Bydd y mwyafrif o rieni/gofalwyr yn derbyn ffurflen gais drwy’r post ar ddechrau
mis Medi, a rhaid ei chwblhau a’i dychwelyd i’r ysgol/uned feithrin erbyn y dyddiad
cau sef dydd Gwener 5 Hydref 2018. Os na fydd rhieni/gofalwyr yn derbyn ffurflen,
rhaid cael un gan yr ysgol/uned feithrin neu drwy gysylltu â Kath Worwood ar 01495
766915, neu:-kath.worwood@torfaen.gov.uk gan sicrhau ei bod yn cael ei dychwelyd
erbyn y dyddiad cau. Hysbysir rhieni ynghylch canlyniad eu cais gan yr ysgol/uned
dan sylw erbyn 23 Tachwedd 2018 – lleoedd ym mis Medi 2019 a Ionawr 2019 i’r
rheini sy’n codi’n 3 oed a dydd Gwener 25 Ionawr 2019 ar gyfer y rheini sy’n codi’n 3
oed ym mis Ebrill 2018. Dylai rhieni sy’n dewis lleoliad preifat neu wirfoddol fynd â’r
ffurflen gais i’r lleoliad o’u dewis, a bydd y lleoliad hwnnw yn gwneud cais am gyllid
ar eu rhan.
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Gwneud cais am le mewn ysgol
Cynradd (Dosbarth Derbyn)
Bydd eich plentyn yn dechrau yn y Dosbarth Derbyn ar ddechrau’r flwyddyn
ysgol, h.y. mis Medi, pan fydd ef neu hi yn 5 oed er nad ydyw’n ofynnol yn ôl y
gyfraith i blentyn ddechrau yn yr ysgol tan ddechrau’r tymor sy’n dilyn eu penblwydd yn bump oed.

Sut ydw i’n gwneud cais?
Dylech dderbyn llythyr erbyn dydd Llun 10 Rhagfyr 2018, a bydd y llythyr
hwnnw yn nodi Rhif Adnabod Unigryw ar gyfer eich plentyn. Mae’r llythyrau yn
cael eu
hanfon yn uniongyrchol i gyfeiriad cartref y plentyn (os nad yw’r plentyn yn
mynychu dosbarth meithrin Awdurdod Lleol ar hyn o bryd) neu drwy bost y
disgybl sydd yn cynnwys rhif adnabod unigryw sydd yn galluogi cwblhau’r
cais ar lein ( lle’n berthnasol) er fe all pob rhiant wneud cais ar lein. Gallwch
ddefnyddio’r Rhif i wneud cais ar-lein trwy ddilyn y ddolen www.torfaen.
gov.uk/primaryadmissions a fydd yn eich tywys drwy’r broses i wneud cais
am le. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau ni fydd angen y Rhif Unigryw
cyn cwblhau cais, er enghraifft, os nad yw eich plentyn yn mynychu Lleoliad
Meithrin a Gynhelir gan Dorfaen. Mewn achos o’r fath cliciwch ar ‘DIM RHIF
UNIGRYW’ i fynd ymlaen. Efallai y gofynnir i chi am dystiolaeth o ddyddiad
geni a chyfeiriad eich plentyn neu fe all yr Awdurdod Lleol gymryd camau i
wirio’r wybodaeth yma. Fodd bynnag, os yw’n well gennych lenwi copi papur,
a fyddech cystal â naill ai lawr lwytho copi o www.torfaen.gov.uk neu ffonio
01495 766915. Os ydych yn llenwi copi papur, rhaid ei lenwi a’i ddychwelyd i’r
ysgol o’ch dewis ynghyd â phrawf o ddyddiad geni a chyfeiriad eich plentyn
erbyn y dyddiad cau. (Derbynnir cardiau meddygol, tystysgrifau geni a biliau
treth y cyngor diweddar - copïau gwreiddiol yn unig).
Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod cais yn cael ei gyflwyno erbyn y dyddiad
cau. Os na fyddwch wedi derbyn gohebiaeth erbyn y dyddiad uchod (dydd
Llun 10 Rhagfyr 2018), rhaid i chi gysylltu â’r awdurdod derbyn er mwyn cael y
ffurflen berthnasol. Mae’r manylion cyswllt fel yr uchod.
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Uwchradd
Bydd eich plentyn yn dechrau yn yr ysgol uwchradd ar ddechrau’r flwyddyn
ysgol y bydd ef/hi yn 12 oed. Os ydych am i’ch plentyn fynychu ysgol yn ardal
Casnewydd, fe fydd angen i chi gysylltu â hwy yn uniongyrchol ar 01633 656656 er
mwyn cael ffurflen.

Sut ydw i’n gwneud cais?
Dylech dderbyn llythyr gan ysgol gynradd eich plentyn yn ystod yr wythnos sydd
yn cychwyn ar ddydd Llun 24 Medi 2018
fydd yn nodi rhif adnabod unigryw ar gyfer eich plentyn. Gallwch ddefnyddio’r
Rhif i wneud cais ar-lein trwy ddilyn y ddolen www.torfaen.gov.uk/
secondaryadmissions a fydd yn eich tywys drwy’r broses i wneud cais am le. Fodd
bynnag, mewn rhai amgylchiadau ni fydd angen y Rhif Unigryw cyn cwblhau
cais.Fodd bynnag, dan rai amgylchiadau efallai na fydd angen y Rhif UID er mwyn
cwblhau cais, er enghraifft, os yw eich plentyn eisoes yn mynychu Ysgol Gynradd
Torfaen. Mewn achos o’r fath cliciwch ar ‘DIM RHIF UNIGRYW’ i fynd ymlaen. Os
yw’n well gennych lenwi copi papur, a fyddech cystal â naill ai lawr lwytho copi o
www.torfaen.gov.uk neu ffonio 01495 766915.
Os ydych am lenwi copi papur, rhaid ei lenwi a’i ddychwelyd at ysgol gynradd
bresennol eich plentyn, ynghyd â thystiolaeth o ddyddiad geni a chyfeiriad eich
plentyn, a hynny erbyn y dyddiad cau. (Derbynnir cardiau meddygol, tystysgrifau
geni a biliau treth y cyngor diweddar - copïau gwreiddiol yn unig).
Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod cais yn cael ei gyflwyno erbyn y dyddiad cau.
Os na fyddwch wedi derbyn gohebiaeth erbyn dydd Llun 1 Hydref 2018, rhaid
i chi gysylltu â’r awdurdod derbyn er mwyn cael y ffurflen berthnasol. Mae’r
manylion cyswllt fel yr uchod.
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Cadarnhau’r Cyfeiriad
• Mae’n ofynnol i rieni/gofalwyr gyflwyno rhif cyfeirnod eu Treth y Cyngor ar
ffurflen gais eu plentyn. Bydd yr Awdurdod Lleol yn defnyddio’r wybodaeth i
gadarnhau bod y cyfeiriad a gyflwynwyd ar y cais yn cyd-fynd â’r wybodaeth
sydd wedi ei chynnwys ar gronfa ddata Treth y Cyngor yr Awdurdod Lleol.

•

Os na fydd y wybodaeth a ddarperir gan y rhiant/gofalwr yn cyd-fynd â
chronfa ddata’r cyngor, byd angen gwneud gwiriad arall trwy ddefnyddio’r
gofrestr etholiadol. Os na fydd hyn yn cadarnhau’r cyfeiriad, bydd yr
Awdurdod Lleol yn cysylltu â’r rhiant/gofalwr.

•

Bydd lle yn cael ei gynnig ar y sail bod yr ymgeisydd yn byw yn y cyfeiriad
sydd wedi ei nodi ar y ffurflen gais, a hynny ar ddyddiad cyhoeddi’r cynnig
Bydd unrhyw le a gynigir yn cael ei dynnu’n ôl os gwelir mai nad dyna’r
achos.

•

Bydd angen i rieni/gofalwyr sydd yn y broses o symud tŷ, a allai effeithio
ar y wybodaeth sydd ar gronfa ddata Treth y Cyngor yr Awdurdod Lleol,
hysbysu’r Awdurdod Lleol ynghylch y bwriad i symud, ar yr adeg y cyflwynir
y cais, a rhaid dangos tystiolaeth i gadarnhau’r cyfeiriad newydd. Mae
tystiolaeth addas yn cynnwys copi o’r ddogfen cyfnewid contractau (i’r rhai
sy’n prynu) neu gytundeb tenantiaeth hirdymor (ar gyfer trefniadau rhentu)
a bydd rhaid eu derbyn cyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd er mwyn i’r cais
gael ei hystyried yn gais “mewn amser”. Bydd methiant i hysbysu’r Awdurdod
Lleol bod ymgeiswyr yn symud i gyfeiriad newydd cyn y dyddiad cau a
gyhoeddwyd yn golygu y bydd y cais yn cael ei thrin fel “cais hwyr”.

•

Pan fydd yr Awdurdod Lleol yn derbyn tystiolaeth sydd yn cadarnhau symud
eiddo a bod yr eiddo newydd yn sail i ddyrannu lle, byddai’r lle yn cael ei
gynnig ar yr amod bod yr ymgeisydd yn byw yn yr eiddo hwn ar yr adeg pan
fydd y plentyn yn cychwyn yn yr ysgol. Bydd unrhyw le a gynigir yn cael ei
dynnu’n ôl os canfyddir nad yw’r ymgeisydd yn byw yn yr eiddo ar yr adeg y
bydd y plentyn yn cychwyn yn yr ysgol.
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Rhannu’r preswylio
Os yw dau riant yn rhannu’r gofal am blentyn a hynny mewn dau gartref
gwahanol, defnyddir y cyfeiriad lle mae’r plentyn yn treulio’r cyfnod hiraf yn
ystod yr wythnos ysgol wrth fynd ati i drefnu lle. Dyma’r cyfeiriad y dylid ei
ddatgan ar y cais.

•

Fodd bynnag, os yw’r cyfnod y mae’r plentyn yn ei dreulio gyda’r ddau rhiant
yn ystod yr wythnos ysgol yn gyfartal, defnyddir y cyfeiriad sydd yn derbyn y
budd-dal plant wrth fynd ati i drefnu lle.

Gyda phwy mae’r cyfrifoldeb am y plentyn?
Dylech fod yn ymwybodol bod angen i ysgolion wybod pwy sydd â chyfrifoldeb
fel rhiant am bob plentyn, yn dilyn newidiadau a wnaed i’r gyfraith plant gan
Ddeddf Plant 1989 a ddaeth i rym ym mis Hydref 1991. Y rheswm dros hyn yw
sicrhau bod y caniatâd cywir yn cael ei rhoi pan fydd yr ysgol angen caniatâd y
rhiant. Fe fydd hefyd yn sicrhau bod pobl sydd â chyfrifoldeb rhiant, ond sydd
ddim yn byw gyda’r plentyn, yn derbyn adroddiadau ysgol a chael cyfle i fod yn
rhan o addysg y plentyn. Cafwyd newidiadau pellach yn y gyfraith yn 2003.

•

Mamau sydd bob amser yn cael cyfrifoldeb rhiant (onid oes Gorchymyn Llys
yn ei le yn nodi nad oes ganddi’r cyfrifoldeb bellach).

•
•

Mae gan dadau oedd yn briod â’r mamau cyn 2003, gyfrifoldeb rhiant.
Mae gan dadau hefyd gyfrifoldeb rhiant am blentyn os cafodd yn plentyn
hwnnw ei eni ar ôl 2003 ac os yw ei enw ar dystysgrif geni y plentyn.

•

Gall tadau di-briod, llys rieni, perthnasau ac unrhyw unigolion eraill gael
cyfrifoldeb rhiant, ond nid yn awtomatig

Gofynnir i rieni gydweithredu â staff yr ysgol trwy ddarparu manylion y bobl
sydd â chyfrifoldebau rhiant am ddisgybl i’r ysgol dan sylw. Dylid hysbysu’r ysgol
ynghylch unrhyw newidiadau i drefniadau cyfrifoldebau rhiant neu newidiadau i
ofal y plentyn o ddydd i ddydd.
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Ysgol wirfoddol a gynorthwyir
Sut ydw i’n gwneud cais?
Mae gan Gyrff Llywodraethu Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir yn Nhorfaen,
gyfrifoldeb am eu trefniadau derbyn eu hunain, a dylid gwneud cais am
ffurflenni cais yn uniongyrchol i’r ysgol, gan ddychwelyd y ffurflenni i’r ysgol
o’ch dewis. Gweler tudalennau 39-62 am wybodaeth ar y meini prawf ar gyfer
mynediad.

Ysgolion arbennig a chanolfannau adnoddau
Sut ydw i’n gwneud cais?
Ble’n bosibl, rydym yn ceisio gosod plant mewn lleoliadau prif ffrwd. Fodd
bynnag, mae rhai plant angen darpariaeth y tu hwnt i adnoddau ysgol prif ffrwd.
Mae derbyniadau i ysgolion arbennig a chanolfannau adnoddau sy’n gysylltiedig
ag ysgolion cynradd ac uwchradd, ac sy’n darparu ar gyfer plant ag Anghenion
Addysgol Ychwanegol cael eu trin trwy drefniant arbennig ar Awdurdod Addysg
Lleol. Mae angen cyngor penodol i helpu rhieni a disgyblion dderbyn lleoliad
sy’n addas i’r Anghenion Addysgol Ychwanegol. Am unrhyw wybodaeth bellach,
cysylltwch â Tracy Tucker ar 01495 766998 os gwelwch yn dda.

Derbyn i’r Chweched Dosbarth
Sut ydw i’n gwneud cais?
Torfaen yw’r Awdurdod derbyn ar gyfer yr holl ysgolion a gynhelir o fewn ei
ardal, gan gynnwys chweched dosbarth. Fodd bynnag, mae ysgolion unigol
yn gweinyddu’r holl brosesau a gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â Derbyniadau
i’r chweched dosbarth. Yr ysgolion yn Nhorfaen sy’n cynnig addysg chweched
dosbarth yw Croesyceiliog, Ysgol Uwchradd Cwmbrân, Ysgol Gyfun Gwynllyw
ac Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Alban fel Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir. Felly,
os byddwch yn dymuno i’ch plentyn fynychu chweched dosbarth, cysylltwch â’r
ysgolion yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.
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Ceisiadau hwyr
Bydd unrhyw geisiadau hwyr sydd yn dod i law ar ôl y dyddiad cau priodol
(Cynradd 25 Ionawr 2019) (Uwchradd 30 Tachwedd 2018) neu geisiadau nad
ydynt wedi’u cwblhau ar y dyddiad cau yn cael eu trin yn ôl y trefniadau ar gyfer
ceisiadau hwyr.
Bydd ceisiadau i newid dewis a ddaw i law’r Awdurdod Lleol ar y dyddiad cau a
gyhoeddwyd hefyd yn cael ei drin fel cais hwyr.
Bydd ceisiadau hwyr a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau perthnasol ond cyn y
dyddiad cynnig priodol yn cael eu hystyried, a rhoddir gwybod i’r rhieni yn
ystod y mis yn dilyn y diwrnod cynnig.
Yna bydd ceisiadau hwyr pellach yn cael eu crynhoi’n fisol yn seiliedig ar y mis
y cânt eu derbyn. Dyrennir lleoedd yn unol â’r meini prawf, a hysbysir rhieni am
ganlyniad eu ceisiadau o fewn y mis ar ôl eu derbyn. Bydd y trefniadau ar gyfer
ceisiadau hwyr yn parhau hyd at wythnos olaf Awst. Ar ôl y dyddiad hwn, caiff
unrhyw dderbyniadau a dderbynnir eu prosesu fel trosglwyddiadau ysgol yn
ystod y flwyddyn.
Nodwch y gall ceisiadau y pennir eu bod yn geisiadau hwyr, gynyddu’r
posibilrwydd o beidio â chael lle yn yr ysgol (ion) o’ch dewis. Mae hyn
oherwydd y bydd pob cais a gyflwynir gyda’r dystiolaeth angenrheidiol cyn y
dyddiad cau yn derbyn blaenoriaeth dros y rhai a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad
cau.
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Trefniadau ar gyfer derbyn disgyblion i
ysgolion cynradd ac uwchradd cymunedol ac
ysgolion gwirfoddol a reolir
Rheolir a gweinyddir derbyniadau plant i ysgolion gan Awdurdod Derbyn’.
Yn achos ysgolion cymunedol ac ysgolion gwirfoddol a reolir, cydnabyddir
hyn fel Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (Awdurdod Lleol). Yn achos ysgolion
gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig (ysgolion eglwysi), yr
awdurdod derbyn yw corff llywodraethu’r ysgol unigol.
Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’r Awdurdod Lleol rhoi cyfle i rieni/gofalwyr
fynegi pa ysgol y maen nhw’n dymuno i’w plentyn ei mynychu. Yn y mwyafrif
o achosion, mae rhieni/gofalwyr yn ddigon hapus i ddewis eu hysgol leol ond
nawr mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’r ysgol honno gael ei henwi ar ffurflen gais.
Bydd y rheini sy’n cyflwyno ffurflen gais (i fynegi dewis) yn cael y flaenoriaeth
dros y rheini nad ydynt yn gwneud hynny.
Yn dilyn y dyddiad cau, bydd unrhyw newid mewn amgylchiadau a hysbysir i’r
Awdurdod erbyn diwedd mis Chwefror (ar gyfer cynradd) a diwedd Rhagfyr (ar
gyfer uwchradd), yn cael eu hystyried. Er y bydd y mwyafrif o blant yn cael eu
derbyn i ysgol gyda’u grŵp oedran cronolegol, o bryd i’w gilydd mae rhieni yn
gwneud cais am le y tu allan i’w grŵp oedran arferol.
Noder os gwelwch yn dda nad yw’r Awdurdod yn gweithredu polisi i ddyrchafu
disgyblion (hy plant dawnus a thalentog) i grwpiau blwyddyn uwch (y rheiny
sydd wedi cael problemau neu wedi colli rhan o’r flwyddyn ysgol oherwydd
afiechyd y plentyn) neu grwpiau is, onid mewn amgylchiadau y gellir eu
hesgusodi, a rhesymau pendant a chanfyddadwy cyn y gellir gwneud y fath
benderfyniadau. Rhoddir ystyriaeth hefyd i adroddiad seicolegydd addysg os
oes adroddiad ar gael.

22

Yn yr un modd, os oes gan rieni blant sy’n dathlu eu pen-blwydd yn nhymor yr
haf, mae’r cod derbyn yn nodi nad yw’n briodol fel arfer i dderbyn y plant yma
i grŵp oedran di-garfan. Fodd bynnag, mae’r cod yn pwysleisio bod angen
ystyried pob achos yn unigol a byddai’r awdurdod derbyn yn addasu’r dull hwn
petai achos yn codi.
Wrth wneud cais, gall rhieni/gofalwyr enwi mwy nag un ysgol yn nhrefn
blaenoriaeth a bydd yr Awdurdod Lleol yn ceisio cydymffurfio ag o leiaf un o’r
blaenoriaethau.
Gall yr Awdurdod (gan gynnwys Corff Llywodraethu ysgol wirfoddol a
gynorthwyir) wrthod cydymffurfio â blaenoriaeth rhieni am gyfnod o ddwy
flynedd yn dilyn ail waharddiad neu waharddiad dilynol. Mewn awdurdod o’r
fath, ni all rhiant apelio yn erbyn penderfyniad yr ALl.
Rhaid i bob ysgol a gynhelir, dderbyn disgyblion hyd at ei nifer derbyn (ND). Y
nifer derbyn yw nifer y disgyblion y dylid eu derbyn i grŵp oedran perthnasol
os derbynnir digon o geisiadau.
Pan fydd ysgol wedi ei gordanysgrifio, bydd plant â datganiad ADY (Anghenion
Dysgu Ychwanegol) sy’n enwi ysgol, yn cael eu derbyn i’r ysgol honno cyn yr eir
ati i gymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio i’r holl geisiadau eraill.
Pan fydd y ceisiadau’n uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael, defnyddir y meini
prawf gordanysgrifio canlynol i benderfynu pa ymgeiswyr y dylid cynnig lle
iddynt yn ôl blaenoriaeth fel a ganlyn:-

Meini Prawf Gordanysgrifio
• Blaenoriaeth 1: Plant sydd â datganiad Anghenion Addysgol Arbennig
• Blaenoriaeth 2: Plant sy’n derbyn gofal neu blant fu’n derbyn gofal yn
flaenorol

•

Blaenoriaeth 3: Plant am resymau meddygol a gefnogir gan adroddiad
ymgynghorydd meddygol, gan y rhieni, yn esbonio’r fantais feddygol i’r
plentyn o fynychu’r ysgol ddewisedig o’i gymharu â’r ysgol dalgylch arferol

O.N. Ni dderbynnir adroddiadau gan feddygon teulu at y pwrpas hwn
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•

Blaenoriaeth 4: Plant sy’n byw yn nalgylch yr ysgol o’u dewis a
chanddynt frodyr neu chwiorydd

•

Blaenoriaeth 5: Plant sy’n byw yn nalgylch yr ysgol o’u dewis heb frodyr neu
chwiorydd

•

Blaenoriaeth 6: Plant sy’n byw y tu allan i dalgylch yr ysgol o’u dewis a
chanddynt frodyr neu chwiorydd

•

Blaenoriaeth 7: Plant sy’n byw y tu allan i dalgylch yr ysgol o’u dewis a heb
frodyr neu chwiorydd

Os oes gan blant frodyr neu chwiorydd hŷn mewn ysgol ar y dyddiad derbyn,
rhoddir blaenoriaeth i’w derbyn dros y plant sydd heb frodyr na chwiorydd yn
yr ysgol honno.
O.N. Ystyrir brodyr a chwiorydd, pa un ai’n llawn, hanner, llys neu faeth yn
berthnasol os ydynt yn byw gyda’i gilydd yn yr un cyfeiriad. Mae hyn yn
wir yn unig pan fydd plentyn hŷn yn bendant wedi’i gofrestru yn yr ysgol
pan fydd y plentyn iau yn gymwys i fynychu.
Wrth wneud cais i ysgol gyfun, dylai rhieni fod yn ymwybodol na ystyrir
disgyblion chweched dosbarth o dan y meini prawf
ar gyfer brodyr a chwiorydd:Blaenoriaeth 8: Pan fydd mwy nag un achos o’r fath, asesir blaenoriaeth ar sail y
plant hynny sydd agosaf mewn oedran i’r brodyr neu’r chwiorydd hŷn sydd yn
yr ysgol eisoes ar y dyddiad derbyn.
Ar ôl ystyried y categorïau uchod pan fydd sefyllfa ‘torri’r ddadl’ , bydd
blaenoriaeth yn cael ei seilio ar y pellter o’r ysgol wedi’i fesur yn ôl y llwybr
cerdded agosaf. Mae’r pellter yn cael ei fesur o bwynt lle mae cartref y plentyn
yn cwrdd â’r ffordd fawr i fynedfa agosaf yr ysgol. Cwblheir y mesuriad trwy
ddefnyddio System Mapio Gwybodaeth Ddigidol (Map Info Professional, sy’n
eiddo i Pitney Bowes).
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Yn olaf, mae pob derbyniad i unrhyw ysgol yn cael ei drafod yn unol â pholisi
derbyniadau naill ai’r Awdurdod Lleol neu bolisi derbyniadau’r ysgol ac nid yw
disgyblion yn cael eu ‘dewis’ na chyfweliadau’n cael eu cynnal i benderfynu
ar fynediad ar unrhyw amser. Er bod byw o fewn dalgylch eich hoff ysgol yn
ffurfio rhan o’r meini prawf gordanysgrifio, nid yw’n sicrhau lle ar y sail hon. Mae
cyfeiriadau a ddarperir ar ffurflen gais yn cael eu gwirio a’u cadarnhau yn erbyn
dalgylchoedd ysgol y cyngor (tud 8).

Deddfwriaeth
Mae’r polisi hwn yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a’r codau statudol a
ganlyn: Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, Y Cod Derbyn i Ysgolion
a’r Cod Apeliadau Derbyn i Ysgolion 2013. Mae’n bwysig nodi bod Paragraff
3.45 Cod Derbyn i ysgolion 2013 yn datgan: “Mae cyfyngiadau statudol ar
faint dosbarthiadau yn golygu pan fydd athro ysgol unigol yn bresennol, ac
yn amodol ar rhai disgwyliadau cyfyngedig, ni chaniateir i ddosbarthiadau
babanod (Derbyn. Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2) gynnwys mwy na 30 o
ddisgyblion.”
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Gwybodaeth gyffredinol am dderbyniadau
Pan na fydd yr Awdurdod yn medru cynnig lle i’ch plentyn yn eich ysgol
dalgylch, darperir cludiant am ddim (gweler y polisi cludiant ar dudalen 100102) i’r ysgol agosaf sydd â lle, yn amodol ar y meini prawf pellter ym mholisi
cludiant yr Awdurdod.
Bydd disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol penodedig fel arfer yn gallu
mynychu eu hysgol dalgylch. Mewn amgylchiadau neilltuol, mae’n bosibl na
fydd hyn yn addas i’r plentyn unigol a byddai lle mewn ysgol arall yn cael ei
ystyried.
Bydd pob cais a dderbynnir erbyn y dyddiad cau, dydd Gwener 25 Ionawr
2019 am 12pm (cynradd) a dydd Gwener 30 Tachwedd 2018 am 12pm
(uwchradd) yn cael eu hystyried ac, os bydd angen, defnyddir y meini prawf
gordanysgrifio.

Apeliadau
Yma yn Nhorfaen rydym yn ceisio gweithio mewn partneriaeth, a sicrhau bod
pob rhiant yn cael eu dewis cyntaf o ysgol i’w plant. Os nad yw’n bosibl neilltuo
lle i’ch plentyn yn yr ysgol o’ch dewis chi, byddwn yn eich hysbysu am eich hawl
i apelio. Fe wnawn hyn oherwydd ein bod eisiau bod yn deg a chlir bob amser.
Os dymunwch apelio, medrwch dderbyn lle mewn ysgol arall wrth aros i’r apêl
ddigwydd ac ni fydd yn niweidio’r apêl. Os byddwch yn dewis apelio, bydd yn
cael ei gyfeirio at Banel Apêl Annibynnol a gwneir trefniadau i hyn ddigwydd
ym mis Mai/Mehefin 2019. Gellir cael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag apeliadau
gan y Gwasanaethau Democrataidd, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, drwy
ffonio 01495 766294. (Bydd yn cynnwys cyngor ar bwy y gall fod gyda chi a
nodi pryd y dylid ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig) Os bydd angen i chi apelio,
mae’n bwysig nodi bod yr Awdurdod Lleol yn caniatáu 10 diwrnod ysgol i rieni
gyflwyno apêl ac os nad yw rhieni yn glynu at hyn, ystyrir nad yw’r hawl i apelio
wedi cael ei dderbyn o fewn y terfyn amser a ni chaiff ei chlywed.
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Genedigaethau Lluosog (ee efeilliaid/ tripledi)
Os yw’r plentyn olaf i gael ei dderbyn yn un o enedigaethau lluosog, yna, wrth
gymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio, bydd yr ALl yn derbyn y brawd/brodyr
neu chwaer/chwiorydd eraill.

Plant swyddogion lluoedd arfog y DU a gweision y goron
(yn cynnwys diplomyddion)
Mae teuluoedd swyddogion lluoedd arfog y DU a gweision y goron yn debygol
o symud yn aml o fewn y DU a thramor, ac yn aml ar fyr rybudd. Dylid neilltuo
lleoedd mewn ysgolion i blant a’u teuluoedd ymlaen llaw, cyn y flwyddyn
ysgol sy’n nesáu a hynny pan dderbynnir llythyr gan Swyddog y Weinyddiaeth
Amddiffyn, y Swyddfa Dramor a Chymanwlad, yn datgan y dyddiad dychwelyd.

Rhestri Aros
Mae gennym restri aros hefyd, ar gyfer derbyniadau ym mis Medi. Byddwn
yn rhoi enw eich plentyn ar y rhestr aros hyd yn oed os byddwch yn dewis
ysgol arall neu’n penderfynu dilyn eich hawl i apelio. Bydd enw eich plentyn
yn aros ar y rhestr tan 30 Medi 2019. Os bydd lle ar gael yn ystod yr amser
hwnnw, byddwn yn neilltuo lle i blant ar y rhestr aros ar sail y meini prawf
gordanysgrifio, a ni fydd yn seiliedig ar y dyddiad y cafodd y cais ei ychwanegu
i’r rhestr.
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Addysg feithrin a darpariaeth cyn - ysgol
arall
Mae ystod o leoliadau ar gael i blant oed Meithrin yn Nhorfaen. Unedau
Meithrin yr ALl yw’r rhain (a elwir yn feithrinfeydd a gynhelir) sy’n rhan o’r
Ysgolion Cynradd (sydd ar hyn o bryd yn cynnwys tair ysgol gyfrwng Gymraeg
sef Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Ysgol Bryn Onnen ym Mhont-y-pŵl ac Ysgol
Panteg yn Nhref Gruffydd). Mae yna ganolfan yn Ysgol Arbennig Crownbridge
sy’n darparu ar gyfer disgyblion ag anawsterau dysgu difrifol ynghyd ag
Unedau Meithrin yn Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant ac Ysgol Gynradd
Gatholig Our Lady of the Angels, ar gyfer plant Catholig Cyrff Llywodraethu’r
ysgolion sydd delio â’r derbyniadau i’r ysgolion hyn. (Mae Canolfan Blant
Integredig (CBI) wedi ei lleoli yng Nghwmbrân ar safle ysgol Nant Celyn).
Mae yna hefyd leoliadau blynyddoedd cynnar cofrestredig nas cynhelir, i
ddarparu addysg i blant tair a phedair oed. Mae pob Ysgol Feithrin ac Uned
Feithrin yn gwasanaethu dalgylch penodol. Gall rhieni wneud cais i’w plant
fynychu unrhyw Ysgol neu Uned Feithrin a gynhelir gan yr Awdurdod ond pan
ddaw mwy o geisiadau i law na’r lleoedd sydd ar gael, rhoddir blaenoriaeth i’r
plant sy’n byw yn y dalgylch ar yr adeg y cânt eu derbyn. Fel arall, gall rhieni
ddewis i’w plant fynychu lleoliad blynyddoedd cynnar gwirfoddol neu sector
preifat sy’n ddarparwr addysg cofrestredig.
Polisi’r Awdurdod yw derbyn plant i’w Ysgolion ac Unedau Meithrin ar
ddechrau’r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn dair oed, os oes lleoedd ar
gael. (Tymor yr Hydref yw 1 Medi - 31 Rhagfyr, Tymor y Gwanwyn yw 1 Ionawr
- 31 Mawrth, Tymor yr Haf yw 1 Ebrill - 31 Awst). Neilltuir lleoedd ar sail rhan
amser (sesiynau bore neu brynhawn yn unig) am bum niwrnod yr wythnos.
Mewn amgylchiadau cyfyngedig penodol, gellir cynnig lle llawn amser i blant
4 oed (gweler y meini prawf isod). Nid oes unrhyw hawl i apelio yn erbyn y
penderfyniad i wrthod lle mewn ysgol feithrin, fodd bynnag, efallai y byddwch
yn dymuno dewis lle mewn ysgol feithrin arall a dylech gysylltu â Kath
Worwood ar 01495 766915 am ragor o wybodaeth.

28

Nid yw mynychu dosbarth meithrin o fewn ysgol iau yn sicrhau lle yn
nosbarth derbyn yr ysgol felly rhaid cyflwyno cais newydd.
Os byddwch yn dymuno i’ch plentyn fynychu ysgol feithrin nas cynhelir sy’n
ddarparwr addysg cofrestredig gyda’r Awdurdod Lleol, bydd yr Awdurdod yn
talu am le eich plentyn ar sail rhan amser (isafswm o 10 awr dros bedwar neu
bum niwrnod yr wythnos neu 3 diwrnod llawn)(isafswm o 7 awr y dydd). Bydd
lefel y nawdd yn gyfartal â’r hyn a neilltuir ar gyfer plentyn pedair oed mewn
darpariaeth a gynhelir, ac ar hyn o bryd mae hyn yn cyfateb i £433 y tymor yn
dilyn pen-blwydd y plentyn yn dair oed. Os bydd plentyn yn mynychu Ysgol
Feithrin Ddydd Breifat, bydd rhieni’n gyfrifol am unrhyw daliadau ychwanegol
dros a thu hwnt i’r nawdd a neilltuwyd gan yr Awdurdod Lleol.
Mae’n bosibl y rhoddir blaenoriaeth i dderbyn plentyn i ddarpariaeth
Awdurdod Lleol dan yr amgylchiadau canlynol (yn destun adolygiad):-

Blaenoriaeth lawn amser (i blant pedair oed yn unig)
• Plant sydd yn derbyn gofal neu blant fu’n derbyn gofal yn flaenorol
• Plant a argymhellir ar sail feddygol neu gymdeithasol penodol gan yr
asiantaethau priodol a phlant y derbynnir fod ganddynt anghenion dysgu
ychwanegol adeg cyflwyno’r cais i’w derbyn

•

Plant sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant

Meini prawf ar gyfer neilltuo lle mewn ysgolion meithrin
• Disgyblion blaenoriaeth lawn amser yn byw yn y dalgylch yn nhrefn dyddiad
geni

•
•

Disgyblion rhan amser sy’n byw yn y dalgylch yn nhrefn dyddiad geni
Disgyblion blaenoriaeth lawn amser sy’n byw y tu allan i’r dalgylch yn nhrefn
dyddiad geni

•
•

Disgyblion rhan amser sy’n byw y tu allan i’r dalgylch yn nhrefn dyddiad geni
Ymgeiswyr hwyr
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Gellir cael manylion darpariaeth ysgolion meithrin gan Benaethiaid yr Ysgolion
Cynradd sydd ag Uned Feithrin. Mae Ysgolion ag Uned Feithrin ynghlwm wedi’u
nodi â seren * yng Nghyfeirlyfr yr Ysgolion, sy’n dechrau ar dudalennau 82-91.
Gellir cael manylion darparwyr gwirfoddol a phreifat gan arweinwyr/rheolwyr
y grŵp chwarae a’r Meithrinfeydd Preifat. Mae manylion ar dudalen 77 a 78.
Mae gwybodaeth ar gael hefyd gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.
Gweler y rhif ffôn ar dudalen 29.
Am ragor o wybodaeth ynglŷn â mynediad i Grwpiau Chwarae, Cylchoedd
Meithrin a Meithrinfeydd Dydd Preifat, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth
i Deuluoedd.
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Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Torfaen
O wybodaeth am ofal plant i weithgareddau hamdden ar gyfer eich plant,
ac o gymorth i deuluoedd i wasanaethau i blant a phobl ifanc ag anghenion
arbennig, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yma i helpu.
Os hoffech wybodaeth ynghylch y gwahanol fathau o ofal plant sydd ar gael yn
Nhorfaen, a chyngor ynghylch y gofal plant sydd fwyaf addas i’ch anghenion,
cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen i dderbyn pecyn
gwybodaeth wedi ei deilwra’n arbennig, sydd yn cynnig manylion ynghylch
lleoliadau, costau a manylion cyswllt lleol.
Os ydych yn dewis lleoliad addysg feithrin ar gyfer eich plentyn, efallai
bydd gennych ddiddordeb i wybod mwy am ofal plant sy’n cydweddu a’r
ddarpariaeth feithrin yn Nhorfaen, sef gofal meithrin cofleidiol a gwarchodwyr
plant. Gall rhai lleoliadau gofal plant preifat a gwirfoddol hefyd gynnig lleoedd
addysg feithrin a ariennir gan yr awdurdod lleol.
Os ydych yn dewis ysgol, gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen
rhoi gwybodaeth i chi ynghylch gofal plant sy’n darparu gofal cyn ac ar ôl ysgol
i blant yn Nhorfaen, a gofal plant ar gyfer eich plant yn ystod gwyliau ysgol,
sydd yn addas i rieni gofalwyr sy’n gweithio.
Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd hefyd yn cynnig cyngor ynghylch
cymorth i dalu costau gofal plant, gan gynnwys gwybodaeth am Gredydau
Treth a Thalebau Gofal Plant yn ogystal â chanllawiau eraill ar ddewis addysg
cyfrwng Cymraeg ar gyfer eich plentyn.
Gall rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda theuluoedd
yn Nhorfaen ddefnyddio’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd am
wybodaeth ddiduedd o ansawdd, sydd am ddim ynglŷn â’r uchod a llawer mwy.
Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad, drwy:

•
•

Rhadffôn 0800 0196 330
E-bost fis@torfaen.gov.uk
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•
•

Galwch heibio i’n gweld yng Nghanolfan Blant Integredig Cwmbrân
Cysylltwch â ni ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol www.facebook.
com/TorfaenFIS neu www.twitter.com/TorfaenFIS

•

Neu beth am bori trwy ein gwybodaeth a manteisio ar gyfle i chwilio ar
wefan y Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd www.torfaenfis.org.uk

Darperir Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen gan Gyngor
Bwrdeistref Sirol Torfaen, a sefydlwyd y gwasanaeth i gydymffurfio ag
ymrwymiadau statudol Deddf Addysg 2002.Mae’n parhau i ddarparu
gwybodaeth yn ôl y ddyletswydd statudol a nodir yn Neddf Gofal Plant 2006.

Dewisiadau Gofal plant
Dewis gofal plant sy’n addas ar gyfer anghenion eich teulu yw un o’r
penderfyniadau pwysicaf y gallwch chithau fel rhiant ei wneud. Beth bynnag
yw oedran eich plentyn, byddwch am y sicrwydd eu bod yn ddiogel, hapus ac
yn cael eu hysgogi tra eu bod yn derbyn gofal. Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i
Deuluoedd Torfaen gynnig manylion ynghylch yr amrediad o ofal plant sydd ar
gael yn Nhorfaen yn ogystal â chanllawiau am ddim ar gyfer dewis gofal plant,
yn cynnwys enghreifftiau o gwestiynau y gallwch eu holi i ddarpar ddarparwyr
gofal plant.
Mae llawer o deuluoedd yn ei chael hi’n anodd gweithio a gofalu am eu plant
yn ystod gwyliau ysgol. Gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ddarparu
gwybodaeth ynghylch gofal plant yn Nhorfaen, yn cynnwys manylion ynglŷn â
lleoliadau a chostau.
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Cymorth gyda Chostau Gofal Plant
Canfu Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Torfaen 2017 nad oedd rhai rhieni
yn gwybod a oeddent yn gymwys i dderbyn help gyda chostau gofal plant. Gall
rhieni / gofalwyr gael rywfaint o arian tuag at gostau gofal plant, fodd bynnag,
mae hyn yn dibynnu ar nifer o feini prawf cymhwysedd ac mae maint y cymorth
a dderbynnir yn medru amrywio rhwng teuluoedd.
Gall rhieni / gofalwyr fod yn gymwys i gael help tuag at gostau gofal plant os
yw’r gofal plant maent yn ei ddefnyddio wedi’i gofrestru. Mae Arolygiaeth Gofal
Cymru (AGC) yn gyfrifol am gofrestru a rheoleiddio gofal plant yng Nghymru.
Gall rhieni / gofalwyr wirio gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd os
yw eu darparwr gofal plant wedi’i gofrestru gydag AGC a gallant ofyn am y rhif
cofrestru yn uniongyrchol gan y darparwr a ddewiswyd ganddynt.
Mae’r cyllid presennol sydd ar gael i rieni / gofalwyr a chyllid arfaethedig yn
ystod 2018 yn cynnwys;

•
•
•
•

Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith
Talebau Gofal Plant
Credyd Cynhwysol
Cynllun Gofal Plant Di-dreth

Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith
Mae Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith yn help ariannol tuag at gostau
gofal plant. Mae hyn yn cael ei dalu i’r person sy’n bennaf gyfrifol am ofalu am
y plentyn neu’r plant, ochr yn ochr â thaliadau Credyd Treth Plant ac elfennau
eraill y Credyd Treth Gwaith. Mae Elfen Gofal Plant y Credyd Treth Gwaith yn
dibynnu ar incwm y cartref. Fodd bynnag, gall symiau a dderbynnir fod yn
wahanol oherwydd y nifer o blant sy’n defnyddio gofal plant neu os oes gan y
plentyn / plant anabledd.
Pe byddent yn gymwys, gallai rhieni / gofalwyr dderbyn hyd at 70% o’u costau
gofal plant, fodd bynnag, ni ellir ond ei hawlio os ydynt yn derbyn Credyd Treth
Gwaith.
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Mae terfyn i gyfanswm y swm sydd ar gael i rieni cymwys, fel a ganlyn:

•

£175 yr wythnos mewn costau ar gyfer un plentyn a £300 am ddau o blant
neu fwy. Nid yw unrhyw gostau gofal plant y mae rhieni/gofalwyr yn eu
talu’n fwy na’r symiau hyn, yn cael eu defnyddio i gyfrifo.

•

Felly gallai rhieni/gofalwyr cymwys hawlio £122.50 (70% o £175 ar gyfer un
plentyn) neu £210 (70% o £300 ar gyfer dau blentyn) tuag at eu costau gofal
plant bob wythnos. Rhaid i rieni/gofalwyr dalu unrhyw gostau gofal plant
sy’n fwy na’r swm hwn.

I ganfod a ydych yn gymwys i dderbyn Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith/
Credyd Cynhwysol ffoniwch Linell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900.

Talebau Gofal Plant
Mae Talebau Gofal Plant yn gynllun gan y Llywodraeth sy’n cael ei gynnig trwy
gyflogwyr. Mae’n caniatáu i rieni / gofalwyr sy’n gweithio dalu eu costau gofal
plant o gyflog cyn treth.
Mae talebau gofal plant yn cael eu gweinyddu trwy gwmni talebau (fel arfer
drwy gynllun ‘aberthu cyflog’), a gallai helpu rhieni / gofalwyr i arbed hyd at
£933.00 y flwyddyn mewn treth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol (yn seiliedig
ar uchafswm yr arbedion sydd ar gael ar gyfer trethdalwr ar y gyfradd sylfaenol).
Mae talebau Gofal Plant yn cael eu cymryd o gyflog cyn taliadau Treth ac
Yswiriant Gwladol. Mae’r swm hwn wedi’i eithrio rhag Treth a chyfraniadau
Yswiriant Gwladol hyd at werth £55 yr wythnos. Mae cyflogwyr yn arbed arian
drwy beidio â thalu treth ac yswiriant gwladol ar yr un swm. Os yw rhieni /
gofalwyr yn talu treth ar gyfradd uwch, gall y swm sydd wedi’i eithrio fod yn
is. Nodwch, rhaid bod y gofal plant a delir amdano mewn talebau gofal plant,
wedi ei gofrestru neu ei gymeradwyo.
Bydd Talebau Gofal Plant yn cael eu diddymu’n raddol erbyn 2018 pan
gyflwynir Gofal Plant Di-dreth. Fodd bynnag, gall rhieni / gofalwyr sy’n parhau
i ddefnyddio talebau gofal plant, wneud hynny nes bod eu cyflogwr yn rhoi’r
gorau i gynnig y cynllun, ac nid oes angen o reidrwydd i newid i Ofal Plant Di34

dreth.

Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Mae Gofal Plant Di-dreth yn fenter gan y Llywodraeth a fydd yn cael ei gyflwyno
yn raddol i deuluoedd sydd â phlant dan 12 oed (hyd at 17 oed i blant ag
anabledd), os ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwyster.
Bydd rhieni / gofalwyr sy’n talu am ofal plant cofrestredig yn gallu agor cyfrif arlein y gallant dalu i mewn iddo i dalu am gost gofal plant cofrestredig. Am bob
80c y bydd rhieni / gofalwyr yn eu rhoi i mewn i’r cyfrif, bydd y Llywodraeth yn
ychwanegu 20c. Gallai hyn o bosib, rhoi cyfle i rieni / gofalwyr arbed uchafswm
o £2,000 y flwyddyn, am bob plentyn (£4,000 am blentyn ag anabledd).
I fod yn gymwys, mae’n rhaid i i rieni / gofalwyr fod yn gweithio ac yn ennill o
leiaf £125.28 yr un bob wythnos. Mae’r cap incwm ar gyfer gwneud cais am Ofal
Plant Di-dreth ar hyn o bryd wedi ei seilio ar £100,000. Bydd rhieni/gofalwyr
hunangyflogedig hefyd yn gallu gwneud cais i hawlio Gofal plant di-dreth, nad
yw’n cael ei gynnig ar hyn o bryd drwy gynlluniau talebau gofal plant.
Gall pobl eraill fel aelodau’r teulu neu gyflogwyr hefyd dalu i mewn i’r cyfrif,
felly’n caniatáu hyblygrwydd i rieni / gofalwyr dalu arian i mewn i’r cyfrif ar
gyfer adegau pan fydd anghenion gofal plant yn fwy. Os yw amgylchiadau
rhieni / gofalwyr yn newid, gallant dynnu’r arian a gynilwyd, llai’r cyfraniadau
gan y llywodraeth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.gov.uk/help-withchildcare-costs/tax-free-childcare

Credyd Cynhwysol
Mae Credyd Cynhwysol ar gael i hawlwyr newydd a gall helpu tuag at gost
gofal plant i rhieni / gofalwyr sy’n ennill cyflog (os ydynt yn rhan o gwpl, rhaid i
rhieni / gofalwyr fod yn ennill cyflog) a defnyddio gofal plant cofrestredig.
Gall Credyd Cynhwysol helpu teuluoedd i dalu hyd at 85% o’u costau gofal
plant a gellir hawlio uchafswm o £646 ar gyfer un plentyn y mis, neu £1108
ar gyfer dau blentyn (GOV.UK) os ydynt yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol,
fodd bynnag, bydd hyn yn seiliedig ar feini prawf cymhwysedd a bydd y swm a
ddyfernir yn seiliedig ar amgylchiadau’r teulu.
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Bydd teuluoedd yn gallu hawlio am un cynllun yn unig i helpu gyda chostau
gofal plant.
I gael gwybod mwy am Dalebau Gofal Plant, Credydau Treth, Gofal Plant
Di-dreth a gofal plant cofrestredig, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i
Deuluoedd Torfaen ar Radffôn 0800 0196 330 neu e-bostiwch fis@torfaen.gov.uk

Y Cynnig Gofal Plant
Mae Torfaen yn Awdurdod Lleol Sy’n Weithredwr Cynnar (EILA) yng Nghynnig
Gofal Plant Llywodraeth Cymru. Bydd y Cynnig Gofal Plant yn cael ei gyflwyno yn
Nhorfaen o fis Medi 2018.
Mae’r Cynnig Gofal Plant yn cynnwys 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal
plant a ariennir, a hynny i rieni plant 3 a 4 oed sy’n gymwys ac yn gweithio, am
gyfnod o hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd y 30 awr yn cynnwys cyfuniad o’r
ddarpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen (FPN) sydd ar gael i bob plentyn 3 a 4 oed
a’r gofal plant a ariennir yn ychwanegol i deuluoedd cymwys.

Faint o oriau o ofal plant?
Mae’r cynnig yn uchafswm o 30 awr o addysg a gofal plant cyfunol. Cyfrifir nifer
yr oriau o ofal plant a ariennir trwy ddefnyddio’r ddarpariaeth FPN gyfredol yn yr
awdurdod lleol fel sylfaen, fel na fydd yr un cyfanswm cyfunol yn fwy na 30 awr.
Nid yw’n ofynnol i rieni ddefnyddio’u hawl am addysg gynnar fel rhagofyniad i
ddefnyddio elfen gofal plant y cynnig, fodd bynnag, bydd eu hawl yn cynnwys yr
oriau hyn p’un a ydynt yn manteisio arnynt ai peidio.

Pwy fydd yn darparu’r Cynnig?
Gall pob lleoliad gofal plant cofrestredig yn medru darparu’r cynnig. Ni ellir
cymryd y cynnig mewn unrhyw leoliad neu gydag unrhyw berson nad yw
wedi’i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), (neu Ofsted yn Lloegr).
Caniateir i rieni cymwys dderbyn eu gofal plant mewn unrhyw leoliad gofal
plant cofrestredig sy’n addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed y tu
mewn neu’r tu allan i’r sir (gan gynnwys Lloegr), cyn belled â bod y lleoliad yn
ddarparwr cofrestredig ac wedi cytuno i gymryd rhan yn y cynnig.
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Pryd y gall teuluoedd fanteisio ar y Cynnig?
Bydd y cynnig yn dechrau o’r tymor ar ôl pen-blwydd plentyn yn dair oed hyd
nes y cynigir lle addysg amser llawn iddynt - gan gyd-fynd â’r ddarpariaeth
FPN. Gall rhieni fanteisio ar y cynnig gofal plant ar unrhyw adeg yn ystod y
cyfnod hwn, cyn belled â’u bod yn gymwys i wneud hynny. Dylai rhieni allu
cael mynediad i’r cynnig o ba bynnag bwynt y dymunant yn ystod y tymor
hwnnw, ar yr amod bod eu plentyn yn gymwys o ddechrau’r tymor hwnnw,
neu’n gynharach. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy’n symud i mewn i ardal neu’n
dechrau gweithio. Ni fydd plant bellach yn gymwys i dderbyn y cynnig gofal
plant o’r man lle y cynigir lle addysg llawn amser iddynt gan eu hawdurdod
lleol.

Pwy all fanteisio ar y cynnig?
I fanteisio ar yr elfen gofal plant o’r cynnig rhaid bod rhieni a gwarcheidwaid yn:

•
•
•

Byw mewn ardal ddynodedig
Rhaid bod ganddynt blentyn cymwys o fewn yr ystod oedran;
Rhaid eu bod yn gweithio neu’n hunangyflogedig ac yn byw yng Nghymru
yn barhaol.

•

Rhaid bod y ddau riant yn gweithio os yw’n deulu dau riant, neu’r rhiant
sengl os yw’n deulu un rhiant;

•

Rhaid ennill isafswm wythnosol sydd yn gyfwerth â 16 awr yr wythnos a
hynny ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r cyflog byw cenedlaethol (tua
£111 a £115 yr wythnos ar y cyfraddau presennol 21-24 yn ôl eu trefn).

Bydd angen i rieni brofi eu bod yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos, trwy
eu henillion. Os yw rieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu’r gofal am
y plentyn yn gyfartal, bydd y rhiant â’r gofal pennaf yn gymwys i dderbyn y
cynnig (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster).
Os yw rhieni’n rhannu’r gofal yn gyfartal, bydd angen enwebu un rhiant fel
rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.
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Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy’n byw yn y cartref
fodloni’r meini prawf cymhwyster er mwyn i blentyn sy’n byw yn y cartref
hwnnw fanteisio ar y Cynnig.

A oes terfyn ar y nifer o leoliadau y gellir manteisio ar y
cynnig mewn unrhyw ddiwrnod?
Bydd y cynnig yn caniatáu i blant gael mynediad at uchafswm o ddau leoliad
gofal plant cofrestredig yn ogystal â’u lleoliad Meithrin Cyfnod Sylfaen mewn
unrhyw ddiwrnod penodol. Yn ystod cyfnod y gwyliau gall plentyn felly gael
mynediad at uchafswm o ddau leoliad cofrestredig o dan y cynnig.

A oes terfyn o ran y diwrnodau, amserau’r dydd a nifer yr
oriau y gellir manteisio ar y cynnig?
Gall rhieni ddefnyddio elfen gofal plant y cynnig ar unrhyw adeg y maen nhw’n
dymuno. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwyr gofal
plant sy’n gallu bodloni eu gofynion.

A all rhieni gronni eu horiau?
Na. Rhoddir cyfanswm o 30 awr yr wythnos i rieni o ddarpariaeth Feithrin
Cyfnod Sylfaen gyfunol a gofal plant gyda rhieni yn dewis faint o’r 30 awr i’w
gymryd. Bydd unrhyw oriau na ddefnyddir mewn wythnos yn diflannu.

Sut fydd y cynnig yn gweithio y tu allan i’r tymor?
Bydd y cynnig gofal plant yn cynnwys hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae
Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen ar gael am hyd at 39 wythnos y flwyddyn,
felly bydd rhieni cymwys yn gallu cael mynediad at 30 awr o ofal plant am 9
wythnos arall yn y flwyddyn.
Gall rhieni cymwys gael mynediad i’w 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau pryd
bynnag maen nhw’n dewis. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i
ddarparwr sy’n cynnig y ddarpariaeth sy’n gweddu orau i’w hanghenion.
At ddibenion y cynlluniau peilot bydd angen i rieni gael mynediad i’w
darpariaeth mewn blociau o wythnos. Ni ellir cronni oriau gofal plant ar draws
wythnosau.
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Cyfnod Eithrio / Eithriadau i Gymhwyso
Os bydd rhiant yn methu â bod yn gymwys, rhoddir cyfnod eithrio dros dro o 8
wythnos yn ystod y cyfnod hwnnw a byddant yn gallu parhau i gael mynediad
i’r cynnig.
Yr unig eithriadau i’r ddau riant (mewn teulu dau riant) sy’n gorfod bodloni’r
meini prawf enillion yw os bydd:

•

un rhiant yn gweithio (ac yn ennill yr hyn sy’n gyfystyr ag o leiaf 16 awr
yr wythnos ar CBC neu ICC) ac mae gan un rhiant gyfrifoldebau gofalu
sylweddol yn seiliedig ar dderbyn budd-daliadau penodol am ofalu; neu os

•

yw’r ddau riant yn gweithio (ac yn ennill yr hyn sy’n gyfystyr ag o leiaf 16
awr yr wythnos ar CBC neu ICC ) ond bod un neu’r ddau ohonynt i ffwrdd o’r
gwaith dros dro ar gyfnod mamolaeth, tadolaeth neu gyfnod mabwysiadu;
neu

•

os yw’r ddau riant yn gweithio (ac yn ennill yr hyn sy’n gyfystyr ag o leiaf 16
awr yr wythnos ar CBC neu ICC) ond bod un neu’r ddau ohonynt i ffwrdd o’r
gwaith dros dro ac yn derbyn tâl salwch statudol;

•

os yw un rhiant yn gweithio (ac yn ennill yr hyn sy’n gyfystyr ag o leiaf 16 awr
yr wythnos ar CBC neu ICC) a bod un rhiant yn anabl neu’n methu gweithio
ac yn derbyn budd-daliadau penodol;

•

os yw rhiant wedi dechrau gweithio’n hunangyflogedig, a’i fod o fewn y
cyfnod cychwyn cychwynnol. Bydd angen i rieni gofrestru eu busnes gyda
CThEM a dangos tystiolaeth eu bod yn hunangyflogedig cyn iddynt fod yn
gymwys.

Dylai gofalwyr sy’n perthyn, allu manteisio ar y cynnig ar yr amod eu bod yn
bodloni’r meini prawf enillion, yn byw mewn ardal beilot ac yn gofalu am
blentyn o’r oed cywir i dderbyn y cynnig. Mae gofalwyr sy’n perthyn yn deulu
a ffrindiau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn nad yw’n
blentyn iddynt, oherwydd:

•

nad oes gan y plentyn rhieni neu nad yw’r rhieni sydd ganddo yn medru
gofal amdano;

•

mae’n debygol y byddai’r plentyn, fel arall, yn derbyn gofal gan yr awdurdod
lleol oherwydd pryderon ynghylch lles y plentyn.
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Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol sy’n
Weithredwr Cynnar i ganfod a ffurfio’r cynnig terfynol fydd yn cael ei ledaenu
ledled Cymru o Fedi 2020.
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Torfaen:
Rhadffôn: 0800 0196 330
www.torfaenfis.org.uk
E-bost: FIS@torfaen.gov.uk
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Addysg drwy gyfrwng y Gymraeg
Os hoffech i’ch plentyn dderbyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, rydym yn
darparu addysg ragorol drwy gyfrwng y Gymraeg yn Nhorfaen. Os yw eich
plentyn o oed meithrin, mae uned feithrin yn rhan o Ysgol Gymraeg Cwmbrân,
Ysgol Bryn Onnen ac Ysgol Panteg a hefyd yn Ysgol Feithrin Pontnewydd
(cysylltwch â Kath ar 07773246611) ac Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl (cysylltwch â
Helen ar 01495 755616).
Mae yna dair Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen, Ysgol Bryn
Onnen sy’n gwasanaethu gogledd y fwrdeistref, Ysgol Gymraeg Cwmbrân
yng Nghwmbrân ac Ysgol Panteg yn Nhref Gruffydd sy’n gwasanaethu canol
Torfaen. Ysgol Gyfun gyfrwng Gymraeg yw Ysgol Gyfun Gwynllyw sydd yn
derbyn disgyblion o Dorfaen, Blaenau Gwent a Sir Fynwy ar hyn o bryd.
Nid oes rhaid i rieni fod yn siaradwyr Cymraeg er mwyn galluogi eu plant i elwa
ar Addysg Cyfrwng Cymraeg. Gall plant drosglwyddo i Ysgolion Cynradd
Cyfrwng Cymraeg o’r sector meithrin cyfrwng Saesneg. Os oes gennych unrhyw
gwestiynau gallwch gysylltu â phenaethiaid ein hysgolion cyfrwng Cymraeg yn
uniongyrchol a byddant yn hapus i siarad â chi. Neu fel arall, fe allwch gysylltu
â’r Gwasanaeth Cyflawn Addysg (GCA). Rhif ffôn:- 01633 415470 (Tîm Cymorth
Busnes).
Darperir cludiant i ddisgyblion sy’n mynychu Ysgol Cyfrwng Cymraeg yn unol â
pholisi cludiant yr Awdurdod.
Mae manylion pob Ysgol Cyfrwng Cymraeg ar dudalennau 86, 87 a 90.
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Corff Llywodraethu Ysgol Uwchradd
Gatholig Sant Alban
Polisi Derbyn
Mae Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Alban yn rhan o’r Eglwys Gatholig. Mae’n
ysgol a reolir yn wirfoddol yn Archesgobaeth Caerdydd a chaiff ei chynnal gan
Awdurdod Lleol Torfaen. Corff Llywodraethu Sant Alban yw’r Awdurdod Derbyn
ar gyfer yr ysgol hon.
Ein nod yw darparu Addysg Gristnogol o safon uchel yn seiliedig ar
ddysgeidiaeth Crist yn yr Efengylau, lle mae pob unigolyn yn aelod gwerthfawr
o’n cymuned, ac yn gallu datblygu ei dawn/ddawn i’r eithaf. Ein nod yw
hyrwyddo ffydd ac ymrwymiad crefyddol ym mhob aelod o’n cymuned, a
hynny’n, yn unol â defodau, arferion a dysgeidiaeth yr Eglwys Gatholig.

Nifer Derbyn
Y Nifer Derbyn o’r newydd o fis Medi 2017 yw 145 yn ôl cyfarwyddebau
Llywodraeth Cymru/yr Awdurdod Lleol.

Disgyblion Â Datganiad Anghenion Addysgol Ychwanegol
Bydd plant â datganiad AAY sy’n enwi’r ysgol yn cael eu derbyn cyn ymgeiswyr
eraill.

Meini prawf Gordanysgrifio a Threfn Blaenoriaeth
Pan fydd nifer y ceisiadau yn hafal i neu’n llai na’r nifer derbyn, bydd yr
holl ddisgyblion yn cael eu derbyn. Pan fydd nifer y ceisiadau yn fwy na’r
rhif derbyn, defnyddir y meini prawf canlynol ar gyfer pob cais, yn nhrefn
blaenoriaeth:
1. P
 lant sy’n derbyn gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant sydd
wedi derbyn gofal, sydd wedi eu bedyddio yn yr Eglwys Gatholig neu a
dderbyniwyd i’r ffydd drwy gymundeb lawn gyda’r Eglwys Gatholig.
2. P
 lant sydd wedi eu bedyddio’n aelodau yn yr Eglwys Gatholig, neu sydd wedi
cael eu derbyn i mewn i lawn gymundeb â’r Eglwys Gatholig, sydd ar hyn o
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bryd yn mynychu Ysgol Gynradd Gatholig, ac sydd â brawd neu chwaer (gweler
y diffiniad) yn mynychu Uwchradd Gatholig Sant Alban, Pont-y-pŵl pan fyddant
yn ymuno.
3. Plant sydd wedi eu bedyddio’n aelodau yn yr Eglwys Gatholig, neu sydd wedi eu
derbyn i lawn gymundeb â’r Eglwys Gatholig, ac sy’n mynychu Ysgol Gynradd
Gatholig ar hyn o bryd.
4. Plant sydd wedi eu bedyddio’n aelodau o’r Eglwys Gatholig neu wedi eu derbyn
drwy lawn gymundeb â’r Eglwys Gatholig, nad ydynt ar hyn o bryd yn mynychu
Ysgol Gynradd Gatholig, ond y bydd ganddynt frawd a/neu chwaer yn mynychu
Ysgol Uwchradd Sant Alban, Pont-y-pŵl pan fyddant yn ymuno.
5. Plant sydd wedi eu bedyddio’n aelodau o’r Eglwys Gatholig neu wedi eu derbyn
drwy lawn gymundeb â’r Eglwys Gatholig, nad ydynt ar hyn o bryd yn mynychu
Ysgol Gynradd Gatholig.
6. Plant sy’n derbyn gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant sydd wedi
derbyn gofal, nad ydynt wedi eu bedyddio’n aelodau o’r Eglwys Gatholig ac nad
ydynt wedi eu derbyn drwy lawn gymundeb â’r Eglwys Gatholig.
7. Plant nad ydynt wedi eu bedyddio’n aelodau o’r Eglwys Gatholig ac nad ydynt
wedi eu derbyn drwy lawn gymundeb â’r Eglwys Gatholig, sydd ar hyn o bryd
yn mynychu Ysgol Gynradd Gatholig, y bydd ganddynt frawd a/neu chwaer
(gweler y diffiniad) yn mynychu Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Alban, Pont-ypŵl pan fyddant yn ymuno.
8. Plant nad ydynt wedi eu bedyddio’n aelodau o’r Eglwys Gatholig, ac sydd heb
eu derbyn drwy lawn gymundeb â’r Eglwys Gatholig, sydd yn mynychu Ysgol
Gynradd Gatholig ar hyn o bryd.
9. Plant sy’n mynychu Ysgolion Cynradd Cristnogol Gwirfoddol a Gynorthwyir,
sydd naill ai wedi eu bedyddio neu eu cysegru yn unol ag arferion traddodiad
eu ffydd Gristnogol, a ganddynt frawd a/neu chwaer (gweler y diffiniad) yn
mynychu Ysgol Uwchradd Sant Alban, Pont-y-pŵl pan fyddant yn ymuno.
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10. P
 lant sy’n mynychu Ysgolion Cynradd Cristnogol Gwirfoddol a Gynorthwyir
eraill, sydd naill ai wedi cael eu bedyddio neu ymgysegru’n unol ag arferion
traddodiad eu ffydd Gristnogol.
11. P
 lant sy’n mynychu Ysgolion Cynradd Cristnogol Gwirfoddol a Gynorthwyir
eraill, fydd â brawd a/neu chwaer (gweler y diffiniad) yn mynychu Ysgol
Uwchradd Gatholig Sant Alban, Pont-y-pŵl pan fyddant yn ymuno.
12. P
 lant sy’n mynychu Ysgolion Cynradd Cristnogol Gwirfoddol a Gynorthwyir
eraill.
13. P
 lant y mae eu rhieni yn ceisio addysg mewn ysgol ffydd, lle mae’r plentyn
wedi ei fedyddio neu’i gysegru’n unol ag arfer eu traddodiad ffydd, ac a
fydd â brawd neu chwaer (gweler y diffiniad) yn mynychu Ysgol Uwchradd
Gatholig Sant Alban, Pont-y-pŵl pan fyddant yn ymuno, ac sy’n meddu ar
lythyr o gefnogaeth gan eu Gweinidog Cristnogol neu Grefydd.
14. P
 lant y mae eu rhieni yn ceisio addysg mewn ysgol ffydd, lle mae’r plentyn
wedi ei fedyddio neu’i gysegru’n unol ag arfer eu traddodiad ffydd ac sy’n
meddu ar lythyr o gefnogaeth gan eu Gweinidog Cristnogol neu Grefydd.
15. P
 lant y mae eu rhieni yn ceisio addysg mewn ysgol ffydd, a fydd â brawd
neu chwaer (gweler y diffiniad) yn mynychu Ysgol Uwchradd Gatholig Sant
Alban, Pont-y-pŵl pan fyddant yn ymuno, a chanddynt lythyr o gefnogaeth
gan Weinidog eu Crefydd.
16. P
 lant y mae eu rhieni yn ceisio addysg mewn ysgol ffydd, a chanddynt lythyr
o gefnogaeth gan Weinidog eu Crefydd.
17. P
 lant o ffydd arall y mae eu rhieni yn ceisio addysg mewn ysgol ffydd, ac a
fydd â brawd neu chwaer (gweler y diffiniad) yn mynychu Ysgol Uwchradd
Gatholig Sant Alban, Pont-y-pŵl pan fyddant yn ymuno, a chanddynt lythyr
o gefnogaeth gan Weinidog yr Efengyl neu Arweinydd Ffydd.
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18. Plant o ffydd arall y mae eu rhieni yn ceisio addysg mewn ysgol ffydd, a
chanddynt lythyr o gefnogaeth gan Weinidog yr Efengyl neu Arweinydd
Ffydd.
19. Plant y mae eu rhieni yn ceisio addysg mewn ysgol ffydd.

Torri’r Ddadl
Pan fydd lleoedd ar gael i rai ymgeiswyr, ond nid yr holl ymgeiswyr mewn
unrhyw gategori a rhestrir uchod, rhoddir y flaenoriaeth i’r rheini sydd yn byw
bellaf o ysgol arall (h.y. Ysgol Gatholig Wirfoddol a Gynorthwyir) sydd â lle.
Mesurir y pellter yn ôl y llwybr gyrru byrraf rhwng cyfeiriad y cartref a phrif
giât yr ysgol arall, a hynny yn ôl Google Maps. FE FYDD angen tystiolaeth o’r
cyfeiriad.

Nodiadau
a. Rhaid cynnwys tystiolaeth ysgrifenedig gyda’r ffurflen gais ymhob achos sy’n
nodi bedydd neu gysegru ymhob un o’r categorïau uchod.
b. Ymhob un o’r categorïau uchod, diffinnir unrhyw gyfeiriad at frawd a/neu
chwaer fel: Plant sydd â brawd a/neu chwaer ar y gofrestr yn Ysgol Uwchradd
Gatholig Sant Alban yn y mis Medi y byddai’r ymgeisydd yn cychwyn yn yr
ysgol. Rhoddir blaenoriaeth drwy gyfeirio at y brawd neu chwaer ieuengaf
yn yr ysgol, lle bydd gan yr ieuengaf y flaenoriaeth uchaf. Rhaid nodi unrhyw
gysylltiad brawd neu chwaer ar y ffurflen gais. At ddibenion derbyn, mae
brawd a/neu chwaer yn blentyn sy’n frawd / chwaer, hanner brawd / chwaer
(plant sy’n rhannu un rhiant cyffredin), llys frawd / chwaer lle mae dau
blentyn yn perthyn drwy briodas. Mae’r diffiniad hwn hefyd yn cynnwys plant
sydd wedi’u mabwysiadu neu eu maethu yn yr un cyfeiriad.
c. Wrth gymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio, os yw’r plentyn olaf i gael ei
dderbyn yn un o enedigaethau lluosog, bydd y llywodraethwyr yn derbyn y
brawd/brodyr/chwaer chwiorydd eraill.
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Y Weithdrefn Apelio
Os gwrthodir derbyn plentyn i’r ysgol, bydd y Corff Llywodraethu yn ysgrifennu
at y rhieni yn rhoi manylion llawn ynglŷn â pham y gwrthodwyd y cais, o
ystyried y meini prawf a gyhoeddwyd.
Mae gan rieni’r hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad i wrthod cais. Rhaid
anfon y bwriad i apelio yn ysgrifenedig, o fewn pedwar diwrnod ar ddeg ar ôl
derbyn y llythyr gwrthod, at Glerc y Llywodraethwyr, d/o yr Ysgol. Caiff yr apêl
eichlywed gan Banel Apeliadau Annibynnol.

Rhestr Aros
Bydd rhestr aros yn cael ei chynnal tan 30 Medi. Os daw lle ychwanegol ar gael,
bydd y llywodraethwyr yn ystyried y rheiny ar y rhestr aros ar sail y meini prawf
gordanysgrifio a gyhoeddwyd ac nid ar y dyddiad y derbyniwyd y cais. Nid yw
rhoi enw plentyn ar y rhestr aros yn atal rhieni rhag ymarfer eu hawl i apelio yn
erbyn y penderfyniad i beidio â chynnig lle.

Ceisiadau Hwyr
Bydd Pwyllgor Derbyniadau’r Llywodraethwyr yn defnyddio’r meini prawf
uchod wrth fynd ati i ystyried ceisiadau hwyr. Os yw pob lle yn llawn, cynigir
cyfle i rieni rhoi enw eu plentyn ar y rhestr aros. Nid yw hyn yn atal rhieni rhag
defnyddio’u hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad i beidio â chynnig lle.

Sut i wneud cais?
GGall unrhyw riant wneud cais i’w blentyn / phlentyn gael ei dderbyn i’r ysgol.
Mae ffurflen gais ar gael gan Swyddfa’r Ysgol. Bydd pob cais yn cael ei ystyried
yn ôl y polisi hwn gan Is-bwyllgor Derbyn y corff llywodraethu.
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Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir gan yr Eglwys
yng Nghymru Henllys
Polisi Derbyn a Gweithdrefnau
Mae Corff Llywodraethu Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Henllys yn croesawu
ceisiadau gan rieni sy’n dymuno i’w plant gael eu haddysgu mewn ysgol
Anglicanaidd.
Mae’r ysgol yn darparu ar gyfer plant y mae eu cyfeiriad cartref yn nalgylch yr
ardal a chaiff ei diffinio fel Bywoliaeth Reithorol Cwmbrân. Mae map a manylion
pellach am yr ardal Bywoliaeth Reithorol Cwmbrân ar gael gan yr ysgol ac
anfonir y rhain allan gyda’r ffurflen gais. (gweler Nodyn 1).

Capasiti
Capasiti’r ysgol yw nifer y lleoedd sydd yn yr ysgol i ddisgyblion. Mae’r
Awdurdod Lleol yn cytuno ar y nifer sydd yn cael ei chyfrifo yn ôl cyfarwyddyd
Llywodraeth Cymru ‘Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru’. Nifer neu capasiti
Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Henllys yw 210.

Nifer Derbyn
Y nifer derbyn (ND) yw’r uchafswm y gall yr ysgol ei dderbyn yn ei dosbarth
derbyn. Ni wrthodir lle i ddisgyblion tan fod y Nifer Derbyn wedi ei gyrraedd. Yn
achos y Dosbarth Derbyn yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Henllys, y nifer yw
30.
Is-bwyllgor o Gorff Llywodraethu’r ysgol sydd yn cael ei adnabod fel y ‘Pwyllgor
Derbyn’ sydd yn gyfrifol am y trefniadau derbyn. Mae’r ysgol yn gweithio’n agos
gyda’r Awdurdod Lleol i gydlynu dyddiadau cau ar gyfer derbyn ceisiadau ac
anfon llythyrau ar draws yr Awdurdod Lleol.

Y Broses Ymgeisio
Fe fydd yr ysgol yn anfon ffurflenni cais i’r rhieni sydd wedi dangos diddordeb,
yn y mis Tachwedd, blwyddyn cyn y flwyddyn y derbynnir i’r Derbyn. Pan fydd
darpar rieni yn dychwelyd y ffurflenni cais i’r ysgol bydd angen iddynt ddangos
llungopïau o’r dystysgrif geni a’r Dystysgrif Bedydd os yw’n briodol.
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Amserlen
Caiff yr holl geisiadau a dderbyniwyd hyd at ac ar y dyddiad cau eu hystyried
gyda’i gilydd. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw hanner dydd ar
y dydd Gwener olaf ym mis Ionawr, ac fe gaiff rhieni eu hysbysu erbyn 16 Ebrill
2019 fan bellaf. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn llythyrau yn apelio yn erbyn
penderfyniad i beidio â chynnig lle yw pythefnos ar ôl y dyddiad hysbysu.
Bydd rhieni (gweler Nodyn 2 am y diffiniad) yn cael cyfnod penodol o fewn
yr hwn y cânt dderbyn cynnig. Os nad yw rhieni yn ymateb, gofynnir iddynt
ymateb eto, a’u hysbysu bryd hynny y bydd y lle yn cael ei dynnu’n ôl os nad
ydynt yn ymateb.

Ceisiadau Hwyr
Bydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried ar ôl
rhoi ystyriaeth i’r ceisiadau a ddaeth i law erbyn y dyddiad cau yn unig. Mae
hyn yn golygu, os nad oes lleoedd ar ôl ar ôl ystyried yr holl geisiadau cyn y
dyddiad cau, hyd yn oed os ydych yn bodloni meini prawf uwch na’r rheini a
dderbyniodd cynnig o le, mi fyddwch yn aflwyddiannus.

Mae gan rieni hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad i beidio
â chynnig lle
YYn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir gan yr Eglwys yng Nghymru Henllys mae
disgyblion yn cael eu derbyn i’r Dosbarth Derbyn ar ddechrau’r flwyddyn ysgol
(1 Medi - 31 Awst) y maen nhw’n cael eu pen-blwydd yn bump oed.

Derbyn y tu allan i’r rownd arferol
Dylai ceisiadau i dderbyn ar unrhyw adeg ac eithrio’r adeg arferol i’r Dosbarth
Derbyn gael eu nodi ar ffurflen gais yr ysgol, sydd ar gael gan yr ysgol, a dylid
ei hanfon yn uniongyrchol i’r ysgol. Gofynnir i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth
o’u cyfeiriad. Cynigir lleoedd yn amodol ar y lle sydd ar gael yn y dosbarth
perthnasol.

Meini Prawf Gordanysgrifio
Pan fydd nifer y ceisiadau a ddaw i law hyd at, ac yn cynnwys y dyddiad cau
ar gyfer ceisiadau, yn llai na’r nifer derbyn neu’n gyfartal ag ef, cynigir lle i bob
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plentyn yn y Dosbarth Derbyn.

Pan fydd nifer y ceisiadau yn fwy na’r nifer derbyn, dyrennir lleoedd yn unol â’r
meini prawf gordanysgrifio a ganlyn:
Bydd plant sydd â datganiadau anghenion addysgol arbennig sy’n enwi Ysgol
Henllys, yn cael eu derbyn ar unwaith cyn yr eir ati i ddilyn y meini prawf
gordanysgrifio.
1.	Plant Sy’n Derbyn Gofal, neu blant fu’n derbyn gofal yn flaenorol (gweler Nodyn 3
am ddiffiniad), sydd wedi eu bedyddio yn y ffydd Anglicanaidd.
2.	Plant sydd wedi cael eu bedyddio, y mae eu teulu yn addoli’n gyson/rheolaidd
mewn eglwys (weler Nodyn 4) sydd yn rhan o Fywoliaeth Reithorol Cwmbrân ac yn
byw ym Mywoliaeth Reithorol Cwmbrân. Rhoddir blaenoriaeth i frodyr a chwiorydd
(gweler Nodyn 5)
3.	Plant sydd wedi cael eu bedyddio yn y ffydd Anglicanaidd, y mae eu teuluoedd yn
addoli’n gyson/rheolaidd mewn eglwys (gweler Nodyn 4) sydd yn rhan o Fywoliaeth
Reithorol Cwmbrân ac sydd yn byw y tu allan i Fywoliaeth Reithorol Cwmbrân.
(gweler Nodyn 4 am ddiffiniad). Rhoddir blaenoriaeth i frodyr a chwiorydd (gweler
Nodyn 5)
4.	Plant sydd wedi cael eu bedyddio yn y ffydd Anglicanaidd, y mae eu teulu’n
addoli’n gyson/rheolaidd mewn Eglwys Anglicanaidd arall (gweler Nodyn 4 am
ddiffiniad). Rhoddir blaenoriaeth i frodyr a chwiorydd (gweler Nodyn 5)
5.	Plant, y mae eu teulu’n addoli’n gyson/rheolaidd mewn eglwys o wahanol
enwad Cristnogol (gweler Nodyn 4 am ddiffiniad). Rhoddir blaenoriaeth i frodyr a
chwiorydd (gweler Nodyn 5)
6.	Plant sydd wedi eu bedyddio yn y ffydd Anglicanaidd ond nid ydynt yn mynychu’n
rheolaidd, a theuluoedd nad ydynt yn mynychu (gordanysgrifiad i’w gymhwyso yn
y drefn a nodir isod)
7.	Plant heb eu bedyddio sydd: (gordanysgrifiad i’w gymhwyso yn y drefn a nodir isod)

--

Yn Blant Sy’n Derbyn Gofal (gweler Nodyn 3 am ddiffiniad).

--

Â brawd neu chwaer yn yr ysgol (gweler Nodyn 5)

--

Ag anghenion meddygol eithriadol, gyda thystiolaeth ysgrifenedig i’w
cefnogi, a hynny fel arfer gan swyddog meddygol annibynnol neu berson
arall sy’n briodol (gweler Nodyn 4 am ddiffiniad) ac

--

Yn byw ym Mywoliaeth Reithorol Cwmbrân
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Genedigaethau Lluosog (ee Efeilliaid/ Tripledi)
Os yw’r plentyn olaf i gael ei dderbyn yn un o enedigaethau lluosog, yna, wrth
gymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio, bydd yr ALl yn derbyn y brawd/brodyr
neu chwaer/chwiorydd eraill.

Torri’r Ddadl
Pan fydd angen gwahaniaethu rhwng dau blentyn sydd yn bodloni’r meini
prawf, bydd y pellter o gartref y plentyn i brif gatiau’r ysgol yn cael ei
ddefnyddio. Bydd y pellter hwn ar yr heol, yn cael ei fesur yn ôl mapiau Google
a chymerir y bydd y plentyn yn cael ei gludo mewn car i’r ysgol. Rhoddir y
flaenoriaeth i’r plentyn sy’n byw agosaf at yr ysgol.

Apeliadau
Gall rhieni plant na chynhigiwyd le iddynt yn yr ysgol, apelio gerbron panel
apêl annibynnol. Mae manylion gweithdrefnau apelio ar gael gan yr ysgol a
rhoddir y rhain i rieni sydd yn cael eu gwrthod.

Rhestri Aros
Dodir plant nad ydynt yn cael cynnig lle ar restr aros. Mae’r drefn flaenoriaeth
ar y rhestr aros yr un fath â’r meini prawf os oes mwy o geisiadau na lleoedd.
Ni chymerir i ystyriaeth hyd yr amser ar y rhestr aros. Cedwir y rhestr aros tan
30 Medi 2019. Ar ôl y dyddiad hwn, dylai rhieni wneud cais arall i’w plentyn
fynychu’r ysgol.

Nodiadau Esboniadol
Nodyn 1: Y cyfeiriad cartref yw’r lle y mae’r plentyn yn treulio mwyafrif yr wythnos
ysgol (dydd Llun i ddydd Gwener, yn cynnwys nosweithiau) ar yr adeg y cyflwynir
cais am le yn yr ysgol. Cedwir yr hawl gan yr ysgol i wirio dilysrwydd unrhyw
gyfeiriad a roddir, drwy ofyn am dystiolaeth fel enw ar y Gofrestr Etholwyr, neu fil
cyfleustodau diweddar sydd yn cadarnhau eich enw a chyfeiriad.
Os yw cyfeiriad cartref parhaol y plentyn yn wahanol i’r rhieni (ee os yw ef neu
hi yn byw gyda rhiant-cu), cedwir yr hawl gan yr ysgol i weld dogfennaeth
swyddogol, fel llyfr budd-daliadau neu gerdyn meddygol. Nid yw trefniadau
gofal.
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Os ydych yn symud i’r dalgylch, byddwn yn gofyn am dystiolaeth o hyn, cyn
ystyried eich cais am le. Mae enghraifft o dystiolaeth yn cynnwys llythyr gan eich
cyfreithiwr yn cadarnhau fod gennych gytundeb yn rhwymo mewn cyfraith i
brynu’r tŷ neu gytundeb les ffurfiol.
Nodyn 2: Rhiant yw unrhyw berson sydd â chyfrifoldeb rhieniol neu warchodaeth
gyfreithiol dros y plentyn. Os oes gennych amheuon, cysylltwch â’r ysgol am
gyngor.
Nodyn 3: Plentyn Sy’n Derbyn Gofal yw plentyn sydd yn derbyn gofal gan yr
Awdurdod Lleol yng Nghymru neu Lloegr, yn unol ag Adran 22 Deddf Plant 1989
ac y mae’r Awdurdod Lleol wedi cadarnhau y bydd yn derbyn gofal ar yr adeg y
bydd yn cael ei dderbyn i’r ysgol.
Nodyn 4: Mae addoli cyson/rheolaidd yn cael ei ddiffinio fel addoli ar y Sul o
leiaf unwaith y mis dros y 12 mis blaenorol. Rhaid cael tystiolaeth o hyn ar ffurf
datganiad ysgrifenedig wedi ei lofnodi gan yr offeiriad neu weinidog perthnasol.
Nodyn 5: Mae brodyr a chwiorydd hefyd yn cyfeirio at hanner brawd neu chwaer,
brawd neu chwaer a fabwysiadwyd, llysfrawd neu chwaer, plentyn maeth neu
blentyn i gymar y rhiant/gofalwr sydd eisoes yn yr ysgol ac yn cyd-fyw yn yr un
cyfeiriad.
Nodyn 6: Eglwysi sy’n derbyn athrawiaeth y Drindod Sanctaidd fel y nodir yn y
cyfamod.
Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir gan yr Eglwys yng Nghymru Henllys
Ffordd Tŷ Canol
Henllys
Cwmbrân
Torfaen
NP44 6JA
Ffôn: 01633 877796
Ffacs: 01633 875942
e-bost:head.henllysciwprimary@torfaen.gov.uk
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Ysgol Gynradd Gatholig Our Lady of the Angels
Sefydlwyd Ysgol Gynradd Gatholig Our Lady of the Angels gan yr Eglwys
Gatholig ac mae’n rhan ohoni. Mae’n ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yn
Esgobaeth Caerdydd ac fe’i cynhelir gan ALl Torfaen. Mae’n gwasanaethu
cymuned Gatholig Plwyf Our Lady a Dewi Sant. Corff Llywodraethu Ysgol
Gynradd Gatholig Our Lady of the Angels yw Awdurdod derbyn yr ysgol hon.
Y Nifer Derbyn yw 30 yn y dosbarth/grŵp Derbyn ym mis Medi 2019. Mae’r rhif
Derbyn hwn yn berthnasol i holl grwpiau’r Cyfnod Sylfaen.
Bydd y Corff Llywodraethu yn cyfarfod yn ystod Tymor y Gwanwyn 2019 i
ystyried ceisiadau. Gwnewch yn siŵr bod pob cais am fynediad yn cael ei
gyflwyno erbyn 25 Ionawr 2019.

Meini Prawf Gordanysgrifio yn ôl blaenoriaeth
Os bydd nifer y ceisiadau’n yn fwy na’r Nifer Derbyn, sef 30 lle, bydd pob
ymgeisydd yn cael eu derbyn yn ôl y categorïau a ganlyn, ac yn y drefn hynny:
Ymhob categori isod:a) Rhoddir y flaenoriaeth uchaf i blant sy’n derbyn gofal/Plant sydd wedi derbyn
gofal yn flaenorol
b) Rhoddir yr ail flaenoriaeth i frodyr a chwiorydd. Ystyr brodyr a chwiorydd
yw: Ystyrir brodyr a chwiorydd, pa un ai’n llawn, hanner, llys neu faeth yn
berthnasol os ydynt yn byw gyda’i gilydd yn yr un cyfeiriad a phan fydd
plentyn hŷn wedi’i gofrestru yn yr ysgol pan fydd y plentyn iau yn gymwys
i’w mynychu.
c) Efeilliaid/Genedigaethau Lluosog lle mae teulu o efeilliaid neu dripledi yn
gwneud cais am le ac os yw un brawd neu chwaer wedi derbyn cynnig am
y lle olaf, daw’r rheol ‘disgybl eithriedig’ i rym a chynigir lle i’r gefell/tripledi
eraill.
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1. Plant a fedyddiwyd yn y ffydd Gatholig a sy’n byw ym Mhlwyf Ein
Harglwyddes a Dewi Sant, Cwmbrân
2. Plant Catholig eraill sydd wedi eu bedyddio.
3. Plant o enwadau Cristnogol eraill y mae eu rhieni wedi mynegi dymuniad am
addysg Gatholig.
4. Plant o draddodiadau ffydd eraill y mae eu rhieni wedi mynegi dymuniad am
addysg Gatholig.
5. Gellir derbyn plant ble y gwnaed cais mewn amgylchiadau arbennig, ar
ddisgresiwn y Llywodraethwyr. Dylai pob cais gynnwys llythyr gan y person
proffesiynol priodol. Rhowch fanylion llawn ynglŷn â’r ceisiadau os gwelwch
yn dda. Bydd y Llywodraethwyr yn trin yr holl wybodaeth yn gyfrinachol. Mae
amgylchiadau arbennig yn cynnwys rhesymau meddygol a chymdeithasol.
6. Unrhyw blant arall.
Gofynnir i geisiadau gan blant sydd am gael eu hystyried o dan feini prawf (1) (2)
uchod, ddarparu tystiolaeth
o Fedydd neu dystiolaeth eu bod wedi cael eu derbyn i’r Eglwys Gatholig.
Gofynnir bod ceisiadau gan blant sydd am gael eu hystyried o dan feini prawf (3)
(4) ddarparu llythyr o gefnogaeth gan eu Gweinidog neu Arweinydd Ffydd. Rhaid
i’r llythyr ddangos bod yna gyfranogiad yn y ffydd y mae’r gweinidog/arweinydd
ffydd yn rhoi cyngor yn ei gylch.
I ymgeiswyr sy’n Gristnogion, dylid darparu Tystysgrif Bedydd lle bo hynny’n
bosibl.

Nodiadau:
1. Mae tystiolaeth gan berson proffesiynol ee meddyg, seicolegydd, gweithiwr
cymdeithasol yn hanfodol os oes angen derbyn disgybl dan y meini prawf
‘amgylchiadau arbennig’. Rhaid i’r dystiolaeth nodi’r rhesymau pam mai’r
ysgol dan sylw yw’r ysgol fwyaf addas a’r anawsterau fydd yn codi pe byddai
rhaid i’r plentyn fynychu ysgol arall
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2. Ar ôl ystyried y categorïau uchod, bydd blaenoriaeth yn cael ei seilio ar y pellter
o’r ysgol wedi’i fesur yn ôl y llwybr cerdded agosaf gât flaen yr ysgol ar Heol
Buddug. Bydd y pellter yn cael ei fesur drwy ddefnyddio’r llwybr cerdded byrraf
a’r diogelaf yn ôl System Mapio Gwybodaeth Ddaearyddol Ddigidol Torfaen.

Rhestr Aros
Pan fydd mwy o geisiadau na lleoedd, byddwn yn defnyddio’r meini prawf derbyn.
Bydd enwau’r plant na fydd yn cael eu derbyn yn cael eu rhoi ar restr aros. Fe
fydd yr enwau ar y rhestr aros mewn trefn yn ôl y meini prawf derbyn. Am na
all dyddiad y cais fod yn faen prawf o ran trefnu enwau ar y rhestr aros, fe fydd
ymgeiswyr hwyr yn cael eu slotio i mewn ar y rhestr yn ôl y meini prawf y maen
nhw’n eu bodloni. Felly, mae’n bosibl y gall plentyn sydd yn symud i’r ardal yn
ddiweddarach gael blaenoriaeth dros blentyn sydd wedi bod ar y rhestr ers tro.
Os daw lle ar gael o fewn y nifer derbyn, cynigir lle i blentyn y mae ei enw ar frig y
rhestr. Nid yw hyn yn ddibynnol ar p’un ai yw wedi cyflwyno apêl. Fe fydd y rhestr
aros yn agored tan ddiwedd y flwyddyn ysgol y gwnaed cais amdani.
Mae gan rieni hawl statudol i apelio yn erbyn y penderfyniad i wrthod derbyn
plentyn i’r ysgol. Gwrandewir yr achos gan Banel Adolygu Annibynnol, a ni fydd
gan y Corff Llywodraethu na’r Pennaeth ran ynddo. Bydd manylion y broses
apeliadau ar gael i rieni pan fyddant yn cael gwybod bod lle wedi cael ei wrthod
(neu os byddant yn gwneud cais am wybodaeth o’r fath gan y corff llywodraethu).

54

Ysgol Gynradd Gatholig Padre Pio
Polisi Derbyn
Sefydlwyd Ysgol Gynradd Gatholig Padre Pio gan yr Eglwys Gatholig ac
mae’n rhan ohoni. Mae’n ysgol wirfoddol a gynorthwyir yn Archesgobaeth
Caerdydd, a chaiff ei chynnal gan Awdurdod Lleol Torfaen. Mae’n gwasanaethu
Plwyf Catholig Rhufeinig Alban Sant. Corff Llywodraethu Ysgol Padre Pio yw
awdurdod derbyn yr ysgol.
Ein nod yw darparu Addysg Gristnogol o ansawdd uchel yn seiliedig ar
ddysgeidiaeth Crist yn yr Efengylau, lle mae pob unigolyn yn aelod gwerthfawr
o’n cymuned, ac yn medru datblygu ei ddoniau i’r eithaf. Ein nod yw hyrwyddo
ffydd ac ymrwymiad crefyddol ymhlith aelodau ein cymuned a hynny’n unol â
defodau, arferion a dysgeidiaeth yr Eglwys Gatholig.

Nifer Derbyn
Y Nifer Derbyn o fis Medi 2019 yw 30, yn ôl cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru/
Awdurdod Lleol.

Disgyblion â Datganiadau Anghenion Addysgol Arbennig
Bydd plant sydd a datganiad AAA/ALN sy’n enwi’r ysgol yn cael eu derbyn cyn
unrhyw ymgeiswyr eraill.

Meini Prawf Gordanysgrifio a Threfn yn ôl Blaenoriaeth.
Pan fydd nifer y ceisiadau yn gyfartal â’r nifer derbyn neu’n llai, bydd pob
disgybl yn cale ei dderbyn. Pan fydd nifer y ceisiadau’n uwch na’r nifer derbyn,
defnyddir y meini prawf canlynol yn ôl blaenoriaeth:- Ymhob maen prawf bydd
‘plant sy’n derbyn gofal/fu’n derbyn gofal yn flaenorol’ yn cael blaenoriaeth:1.	Plant wedi’u bedyddio y mae’u rhieni’n Gatholigion mewn gair a gweithred yn
byw ym Mhlwyf Sant Alban, Gogledd Torfaen.
2.	Plant Catholig a fedyddiwyd, â rhieni heb fod yn Gatholigion, yn yr ardal uchod
3.	Plant Catholig a fedyddiwyd, sydd yn byw y tu allan i Blwyf Sant Alban.
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4.	Brodyr a chwiorydd plant sydd eisoes yn yr ysgol
(hy bydd brodyr a chwiorydd, p’un ai’n hanner, llawn, wedi eu maethu neu eu
mabwysiadu yn cael eu hystyried yn berthnasol os ydynt yn byw yn yr un aelwyd
ac os bydd plentyn hyˆn wedi ei gofrestru yn yr ysgol pan fydd yr ieuengaf yn
gymwys i ddechrau)
5.	Plant o unrhyw ffydd Gristnogol arall y mae eu rhieni’n ceisio addysg Gatholig
benodol ar eu cyfer. Dylai’r ceisiadau hyn gynnwys llythyr i’w cefnogi gan
arweinydd eu ffydd
6.	Plant o unrhyw ffydd arall y mae eu rhieni’n ceisio addysg Gristnogol benodol ar
eu cyfer. Dylai’r ceisiadau hyn gynnwys llythyr i’w cefnogi gan arweinydd eu ffydd
7.	Pob plentyn arall

Torri’r Ddadl
Pan fydd lleoedd ar gael i rhai ymgeiswyr ond nid yr holl ymgeiswyr mewn
unrhyw gategori a rhestrir uchod, rhoddir y flaenoriaeth i’r rheiny syd yn byw
agosaf i’r ysgol. Mesurir y pellter yn ôl y pellter cerdded byrraf rhwng cyfeiriad y
cartref a giat yr ysgol, a hynny yn ôl mapiau Google, FE FYDD angen tystiolaeth yn
dangos cyfeiriad.

Nodiadau
a.	a. rhaid cael tystysgrif bedydd ar gyfer yr holl geisiadau gan Gatholigion sydd
wedi cael eu bedyddio
b.	rhaid cael tystysgrif bedydd ar gyfer yr holl geisiadau gan Gatholigion sydd wedi
cael eu bedyddio
c.	Rhieni sy’n Gatholigion mewn gair a gweithred yw’r rheini sy’n mynychu’ Offeren
Sul yn wythnosol fel y cadarnhawyd yn y datganiad gan eu hoffeiriad plwyf.
d.	Os bydd plant sy’n efeilliaid/genedigaethau lluosog yn wynebu’r un meini prawf
gordanysgrifio, a bod y llywodraethwyr yn medru derbyn un ohonynt, bydd y
chwaer/chwiorydd/brawd/brodyr eraill hefyd yn cael eu derbyn.
e.	Ym mhob un o’r categorïau uchod, bydd y Corff Llywodraethu yn ystyried y
plant hynny yr ystyrir bod yr ysgol yn addas ar eu cyfer oherwydd yr anghenion
meddygol neu gymdeithasol sydd ganddynt. Yn y fath achos, rhaid cyflwyno
tystiolaeth gadarn a pherthnasol gan awdurdod priodol, ee ymarferydd
meddygol.
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Gweithdrefn Apelio
Os nad yw eich cais yn llwyddiannus, mae gennych yr hawl i apelio yn erbyn
y penderfyniad. Dylai rhieni sy’n dymuno mynegi’r hawl i apelio gysylltu â’r
ysgol i ofyn am ffurflen apêl a nodiadau cyfarwyddyd ynghylch y weithdrefn
apelio. Dylid dychwelyd y ffurflen apelio o fewn 14 diwrnod o’r dyddiad y
cawsoch wybod bod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus - dylid dychwelyd y
ffurflen apelio at Glerc y Corff Llywodraethu, dan ofal Ysgol Padre Pio. Cynhelir
Panel Apeliadau annibynnol cyn gynted ag y bo’n ymarferol i benderfynu ar
yr apêl - byddwch yn cael o leiaf 14 diwrnod o rybudd ynghylch dyddiad y
Gwrandawiad Apeliadau.

Rhestr Aros
Bydd enwau’r plant na gynigiwyd lle ar eu cyfer yn yr ysgol, yn cael eu rhoi
restr aros. Bydd y rhestr aros yn gweithredu yn ôl y meini prawf gordanysgrifio
a rhestrir uchod. Nid yw cynnwys enw’r plentyn ar restr aros yn sicrhau y daw
lle ar gael. Nid yw hyn yn atal rhieni rhag defnyddio’u hawl i apelio yn erbyn y
penderfyniad i beidio â chynnig lle. Bydd enwau yn aros ar y rhestr aros tan 30
Medi yn y flwyddyn ysgol y maen nhw’n ymgeisio amdani.

Ceisiadau hwyr
Bydd Pwyllgor Derbyniadau’r Llywodraethwyr yn defnyddio’r meini prawf
uchod wrth fynd ati i ystyried ceisiadau hwyr. Os yw pob lle yn llawn, cynigir
cyfle i rieni rhoi enw eu plentyn ar y rhestr aros. Nid yw hyn yn atal rhieni rhag
defnyddio’u hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad i beidio â chynnig lle.

Ceisiadau a Dderbynnir y Tu Allan i’r Gylch Derbyn Arferol
Rhaid cwblhau ffurflen gais ysgol - bydd Pwyllgor Derbyn y Llywodraethwyr
yn ystyried hyn a bydd rhieni’n cael gwybod am y penderfyniad i gynnig neu
wrthod lle o fewn 15 diwrnod ysgol neu 28 diwrnod calendr (p’un bynnag yw’r
cyntaf ).
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Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir gan yr Eglwys
yng Nghymru Ponthir
Pennu Derbyniadau
Corff Llywodraethu’r Eglwys yng Nghymru Ponthir yw’r awdurdod derbyn.
Rhaid cwblhau ffurflen gais a ddarperir gan yr ysgol wrth fynd ati i wneud
cais am le. Y llywodraethwyr fydd yn pennu’r ceisiadau ar amser dynodedig y
cytunwyd arno gyda Chyngor Sir Torfaen.

Meini Prawf Gordanysgrifio yn ôl blaenoriaeth
Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu hyd at nifer derbyn yr ysgol, sef 16. Bydd rhaid
derbyn plant â datganiad anghenion addysgol arbennig sydd yn enwi Ysgol
Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Ponthir fel yr ysgol fwyaf priodol ar eu cyfer.
Rhaid hefyd derbyn Plant Sy’n Derbyn Gofal a Phlant Sydd Wedi Derbyn Gofal
sydd naill ai yng ngofal yr awdurdod lleol neu sydd wedi bod yng ngofal yr ALl.
Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na’r nifer derbyn, defnyddir y meini prawf a
ganlyn yn ôl y drefn ganlynol.
Ymhob un o’r categorïau a ganlyn, rhoddir y flaenoriaeth i blant sydd yn byw
agosaf i’r ysgol, a hynny yn ôl pellter cerdded diogel. Os na ellir penderfynu ar
lwybr cerdded diogel ar gyfer ymgeisydd, defnyddir y llwybr gyrru byrraf.
At ddiben y polisi hwn, ystyr ‘pellter cerdded diogel’ yw’r llwybr sy’n defnyddio
palmentydd a llwybrau troed, a hynny wedi ei fesur o ddrws blaen cartref y
plentyn i brif fynedfa (gât) yr ysgol.
1.	Plant sy’n byw yn nalgylch dynodedig yr ysgol sef Ponthir a Llanfrechfa, fel y’u
diffinnir yn ôl ffiniau ardal gweinyddol llywodraeth leol. Mae map yn dangos
ffiniau dalgylch yr ysgol i’w weld yn yr ysgol. Bydd yr ysgol hefyd yn cysylltu
â’r ALl i fesur y pellter i’r ysgol dan ddefnyddio system yr ALl, sef “map info”.
2.	Y plant hynny, y bydd eu brodyr a neu chwiorydd dal i fod yn mynychu’r ysgol
pan fydd ef neu hi yn ymuno. At diben y polisi hwn, mae brawd neu chwaer
hefyd yn cyfeirio at hanner brawd neu chwaer, llysfrawd neu chwaer neu
blentyn sydd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol (hy ‘plentyn maeth’),
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3. Plant y mae eu rhieni yn addoli’n rheolaidd yn Eglwys yr Holl Seintiau,
Llanfrechfa. Nodwch os gwelwch yn dda nad yw derbyn plentyn i ysgol yn
gwarantu y bydd lle ar gael yn y dyfodol ar gyfer plant eraill yn y teulu.
4.	Plant y mae eu rhieni’n addoli’n rheolaidd mewn Eglwys Anglicanaidd arall.
5.	Plant y mae eu rhieni yn addoli’n rheolaidd mewn Eglwys unrhyw enwad
arall. At ddiben y polisi hwn, ystyr ‘rhiant’ yw rhiant naturiol neu riant
mabwysiadol, llys riant neu riant ‘maeth’. Ystyr ‘addoli cyson/rheolaidd’ yw
mynychu gwasanaeth o leiaf unwaith y mis dros y 12 mis blaenorol. Rhaid
cael tystiolaeth o hyn ar ffurf datganiad ysgrifenedig wedi ei lofnodi gan yr
offeiriad neu weinidog perthnasol. Yn achos plant o enedigaethau lluosol
(ee efeilliaid/tripledi) bydd yr ysgol yn derbyn y brawd/brodyr, chwaer/
chwiorydd eraill.

Hysbysu Ymgeiswyr
Bydd canlyniadau’r holl geisiadau yn cael eu cyhoeddi’n ysgrifenedig ar y
dyddiad cynnig perthnasol.

Apeliadau Derbyn
Fe all Rhieni/Gwarcheidwaid y plant nas dderbyniodd lle, apelio o fewn 14
diwrnod o’r dyddiad y gwrthodwyd eu cais am le mewn ysgol. Dylid gwneud
hynny i Glerc y Panel Apêl Annibynnol, d/o Yr Ysgol. Mae apeliadau yn ystod y
broses derbyn fesul amserlen yn cael eu clywed cyn pen 30 diwrnod o’r dyddiad
cau penodol i dderbyn apeliadau, a’r apeliadau a ddaw i law y tu allan i’r broses
honno, cyn pen 30 diwrnod ysgol o dderbyn yr apêl.

Rhestr Aros
Os oes mwy o geisiadau na lleoedd unwaith y bydd lleoedd wedi eu neilltuo yn
ystod y rownd derbyn arferol, rhoddir enwau ar restr aros a fydd yn parhau’n
agored tan 30 Medi yn y flwyddyn ysgol berthnasol. Os daw lleoedd ar gael,
rhaid eu dyrannu i’r rheiny ar y rhestr aros ar y sail a nodir uchod.
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Derbyn ar bob adeg arall
I.	Mae’r ddeddfwriaeth bresennol yn datgan na ddylai unrhyw ddosbarth yng
Nghyfnod Allweddol 1 gynnwys dros 30 o blant. Dymuniad Llywodraeth
Cymru a Chorff Llywodraethu’r Ysgol yw nad yw meintiau dosbarthiadau yng
Nghyfnod Allweddol 2 yn cynnwys dros 30 o blant.
II.	Os daw cais i law am le mewn dosbarth yng Nghyfnod Allweddol 1 a’r dosbarth
hwnnw yn llawn fe fydd y panel yn cwrdd i ystyried y cais. Hysbysir y rhieni
ynghylch y cyfyngiadau statudol sydd yn berthnasol ar gyfer y cyfnod allweddol
hwn. Os yw’r rhieni yn dymuno, roddir enw eu plentyn ar restr aros. Mae gan
III. Os daw cais i law am le mewn dosbarth yng Nghyfnod Allweddol 2 a’r
dosbarth hwnnw yn llawn fe fydd y panel yn cwrdd i ystyried y cais, gan
gyfeirio at y Polisi Derbyn. Rhoddir gwybod i rieni, yn ysgrifenedig ynghylch
penderfyniad y panel. Os bydd y penderfyniad yn mynd yn erbyn y rhieni,
gellir rhoi enw’r plentyn ar restr aros. Mae gan rieni hawl i apelio yn erbyn y
penderfyniad i beidio â chynnig lle i’w plentyn.
IV. Os daw lleoedd ar gael a bod plant ar y rhestr aros, bydd cynigir lle/oedd ar sail
y meini prawf gordanysgrifio.
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Ysgol Feithrin ac Ysgol Gynradd Gatholig
Dewi Sant
Cafodd Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant ei sefydlu gan yr Eglwys Gatholig
ac mae’n rhan ohoni. Mae’n ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yn Archesgobaeth
Caerdydd ac fe’i cynhelir gan ALl Torfaen. Mae’n gwasanaethu cymuned
Gatholig Ein Harglwyddes a Dewi Sant Cwmbrân. Corff Llywodraethu Dewi Sant
yw Awdurdod Derbyn yr ysgol hon. Y Rhif Derbyn yw 30 yn y dosbarth/grŵp
Derbyn ym mis Medi 2019. Mae’r rhif Derbyn hwn yn berthnasol i’r holl grwpiau
blwyddyn. Bydd y corff llywodraethu yn cyfarfod yn Nhymor y Gwanwyn i
ystyried pob cais. Gwnewch yn siwr bod pob cais am le yn cael eu cyflwyno
erbyn 25 Ionawr 2019.

Disgyblion sydd â datganiad Anghenion Addysgol Arbennig/
Anghenion Dysgu Ychwanegol
Bydd plant sydd â datganiad AAA/ADY sy’n enwi’r ysgol yn cael eu derbyn cyn
ymgeiswyr eraill.

Meini Prawf Gordanysgrifio a Threfn Blaenoriaeth
Pan fydd bydd nifer yr ymgeiswyr yn uwch na’r nifer derbyn, sef 30 o leoedd,
cynigir lle i ymgeiswyr yn y categorïau a nodir isod, yn ôl blaenoriaeth:a) Rhoddir y flaenoriaeth uchaf i blant sy’n derbyn gofal a phlant sydd wedi
derbyn gofal yn flaenorol.
b) Rhoddir y flaenoriaeth nesaf i frodyr a chwiorydd.
Brodyr a chwiorydd yw: Bydd brodyr a chwiorydd, boed hanner, llawn, llys
neu a fabwysiadwyd yn cael eu hystyried yn berthnasol pan yn byw yn yr
un cartref a ble bydd plentyn hŷn dal i fod wedi’i gofrestru yn yr ysgol pan
fyddai’r un iau yn gymwys i fynychu.
c) Efeilliaid / Genedigaethau Lluosog
Pan fydd teulu o efeilliaid neu dripledi yn gwneud cais am le ac os cynigiwyd y
lle olaf i un brawd neu chwaer, bydd y rheol “disgybl disgwyliedig” yn dod i rym
a chynigir lle i’r efaill/ tripledi arall/eraill.a)
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1.	Plant sydd wedi’u bedyddio yn Eglwys Gatholig ym mhlwyf Ein Harglwyddes
a Dewi Sant, Cwmbrân.
2.	Plant eraill sydd wedi eu bedyddio yn y ffydd Catholig.
3.	Plant o enwadau eraill y mae eu rhieni wedi mynegi dymuniad am addysg
Gatholig
4. Plant o draddodiadau ffydd eraill y mae eu rhieni wedi mynegi dymuniad
penodol am addysg Gatholig ar gyfer eu plant
5.	Gall plant y mae cais yn cael ei wneud mewn amgylchiadau arbennig,
gael eu derbyn yn ôl doethineb y Llywodraethwyr. Rhaid i bob cais
gynnwys llythyr gan y person proffesiynol priodol. Rhowch fanylion llawn
ynglŷn â cheisiadau. Bydd y Llywodraethwr yn trin yr holl wybodaeth yn
gyfrinachol. Mae amgylchiadau arbennig yn cynnwys rhesymau meddygol a
chymdeithasol
6.	Pob plentyn arall
Gofynnir bod cais gan blant sy’n cael eu hystyried o dan feini prawf (1) - (2)
uchod, yn cyflwyno tystiolaeth o Fedydd neu dderbyniad i mewn i’r Eglwys
Gatholig ynghyd â chadarnhad gan offeiriad y plwyf eu bod yn addoli’n
rheolaidd yn eu man addoli wythnosol.
Gofynnir bod ceisiadau gan blant i gael eu hystyried o dan feini prawf (3) a
(4), yn cyflwyno llythyr o gefnogaeth gan eu Gweinidog neu Arweinydd Ffydd
lle nad oes tystiolaeth o dystysgrif Bedydd. Dylai’r llythyr ategol ddangos
cyfranogiad yn ffydd y gweinidog / arweinydd ffydd dan sylw.
O ran ceisiadau gan Gristnogion, rhaid darparu Tystysgrif Bedydd lle bo hynny’n
bosibl.
Mae tystiolaeth ategol broffesiynol gan ee meddyg, seicolegydd, gweithiwr
cymdeithasol, yn hanfodol os oes angen mynediad dan faen prawf 5. Rhaid i’r
dystiolaeth nodi’r rhesymau penodol pam mai’r ysgol dan sylw yw’r ysgol fwyaf
addas a’r anawsterau fyddai’n codi pe byddai rhaid i blentyn fynychu ysgol arall.
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Torri’r Ddad
Ar ôl ystyried y categorïau uchod, bydd y flaenoriaeth a roddir yn seiliedig ar
y pellter o’r ysgol a hynny drwy fesur y llwybr cerdded agosaf sydd ar gael o
ddrws ffrynt yr ysgol i ddrws ffrynt y disgybl. Mesurir y pellter yn ôl System
Mapio Gwybodaeth Ddigidol Awdurdod Lleol Torfaen. Bydd angen tystiolaeth
o’r cyfeiriad.

Meithrin
Atgoffir rhieni nad yw cynnig lle mewn dosbarth meithrin yn sicrhau y bydd
y plentyn yn derbyn lle yn awtomatig yn y dosbarth Derbyn a bydd angen i
rieni ailymgeisio am le yn mewn dosbarth Derbyn. Nid oes gan ymgeiswyr
aflwyddiannus y gwrthodir lle iddynt mewn dosbarth Meithrin, yr hawl i apelio
yn erbyn y penderfyniad.

Rhestr Aros
Pan fydd gennym fwy o geisiadau na lleoedd, bydd plant sydd wedi bod yn
aflwyddiannus o ran cael lle yn yr ysgol yn cael eu cynnwys ar restr aros. Bydd
yr enwau ar restr aros hyn yn ymddangos yn ôl y meini prawf gordanysgrifio.
Nid yw dyddiad y cais yn faen prawf ar gyfer trefn yr enwau ar y rhestr aros. Os
bydd ceisiadau hwyr yn cyrraedd yr ysgol byddant yn cael eu hasesu yn erbyn
y meini prawf gordanysgrifio a’u cynnwys yn unol â hynny. Felly mae’n bosibl y
bydd plentyn sy’n symud i mewn i’r ardal yn ddiweddarach yn cael blaenoriaeth
uwch nag un sydd wedi bod ar y rhestr aros am beth amser. Os bydd lle ar gael
o fewn y nifer derbyn, cynigir lle i’r plentyn y mae ei enw ar frig y rhestr. Nid yw
hyn yn ddibynnol ar y ffaith bod apêl wedi ei gyflwyno.
Bydd y rhestr aros yn gweithredu tan ddiwedd y flwyddyn ysgol y mae’r cais yn
berthnasol iddo.
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Apeliadau
Os nad yw eich cais yn llwyddiannus, mae gennych yr hawl i apelio yn erbyn
y penderfyniad. Dylai rhieni sy’n dymuno mynegi’r hawl i apelio gysylltu â’r
ysgol i ofyn am ffurflen apelio a nodiadau cyfarwyddyd ar y weithdrefn apelio.
Dylid dychwelyd y ffurflen apêl o fewn 14 diwrnod o dderbyn hysbysiad bod
eich cais wedi bod yn aflwyddiannus - dylai’r ffurflen apêl gael ei dychwelyd
at Glerc y Corff Llywodraethu, dan ofal Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant.
Bydd Panel Apeliadau Annibynnol yn cael ei alw cyn gynted ag sy’n ymarferol i
benderfynu ar yr apêl - byddwch yn cael o leiaf 14 diwrnod o rybudd ynghylch
Gwrandawiad yr Apêl.

Ceisiadau Sy’n Dod i Law y Tu Allan i’r Rownd Derbyn Arferol
Rhaid llenwi ffurflen gais am ysgol - bydd hyn yn cael ei ystyried gan
Bwyllgor Derbyniadau’r Llywodraethwyr a bydd rhieni yn cael gwybod am y
penderfyniad i gynnig neu wrthod lle o fewn 15 diwrnod ysgol neu 28 diwrnod
calendr (pa un bynnag sydd gyntaf ).
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Helpu plant gydag Anghenion Addysgol
Ychwanegol
Pwy yw plant ag anghenion ychwanegol?
Fel rhieni, rydym yn gwybod fod pob plentyn yn wahanol. Mae plant yn dysgu
mewn gwahanol ffyrdd ac ar wahanol gyflymder. Bydd rhai o’r gwahaniaethau
hyn yn ei gwneud yn anoddach iddynt ddysgu a gellir dweud fod ganddynt
anghenion dysgu ychwanegol.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n poeni am fy mhlentyn?
Fel rhiant, chi fydd yn adnabod eich plentyn orau. Os oes gennych unrhyw
bryderon ynglŷn ag addysg neu ymddygiad eich plentyn, dylech drafod eich
pryderon gyda’r athro dosbarth, y Pennaeth neu’r darparwr blynyddoedd
cynnar yn gyntaf. Mae’n hollbwysig eich bod yn trafod eich pryderon gyda’r
ysgol. Gallwch gysylltu â’r Prosiect Cynghori Anghenion Arbennig (SNAP),
gwasanaeth cymorth annibynnol i rieni, a fydd bob amser yn hapus i roi cyngor
i chi.
Llinell gymorth: 08451203730 e-bost: helpline@snapcymru.org
Bydd cryn lawer o blant yn cael anhawster â’u dysgu â’u hymddygiad ar ryw
bwynt yn ystod eu bywyd ysgol ac rydym yn cynllunio’n agos ar gyfer y rhain
drwy’r ‘Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig’. Mae’r Cod Ymarfer yn
dweud wrthym mai’r ffordd orau i helpu eich plentyn yw i bawb gydweithio â’i
gilydd. Chi yw’r ‘cynorthwyydd’ mwyaf pwysig, ond mae eraill:-

•
•
•
•
•
•
•

Meddygon/Pediatryddon
Therapyddion (fel Therapi Iaith a lleferydd/Galwedigaethol)
Ymwelwyr Iechyd
	Seicolegwyr
Athrawon arbenigol
Cynorthwywyr Cymorth Dysgu
Swyddogion o’r Adran Addysg
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Ni fydd yr holl bobl yn gysylltiedig ar yr un pryd, ond maent ar gael os bydd
angen. Mae’n bosibl y bydd ysgol eich plentyn eisiau rhoi enw eich plentyn ar
gofrestr Anghenion Addysgol Arbennig a gedwir yn yr ysgol. Nid oes angen
poeni am hyn, mae’n helpu’r ysgol i benderfynu sut orau i helpu eich plentyn i
ddysgu.
Efallai y bydd yr ysgol yn siarad gyda chi am lunio Cynllun Addysg Unigol (IEP) ar
gyfer eich plentyn, sy’n cynnwys targedau i helpu eich plentyn.
Efallai y bydd ysgol eich plentyn eisiau siarad gyda chi am wneud cais am ‘asesiad
ffurfiol’ gan yr Awdurdod Addysg Lleol. Mae’n ffordd i’r ysgol hysbysu’r Awdurdod
Lleol bod ganddynt bryderon ynglŷn â chefnogi addysg eich plentyn. Fel rhiant,
gallwch hefyd ysgrifennu at yr Awdurdod Lleol a gofyn am “asesiad ffurfiol” ar
gyfer eich plentyn. Bydd rhywun o’r Gwasanaeth Cynhwysiant ar gael i egluro
beth mae hyn yn ei olygu.
Dylid nodi bod rhaid derbyn plant â datganiad ADY i’r ysgol sydd wedi ei henwi ar
eu datganiad.

Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mae’r gwasanaeth hwn yn hyrwyddo cynhwysiant ac yn cefnogi ysgolion i fod
yn effeithiol fel bod holl ddisgyblion Torfaen, waeth beth yw eu cefndiroedd,
amgylchiadau neu anawsterau unigol, yn gallu manteisio i’r eithaf ar eu haddysg.

Beth yw rôl swyddogion sydd yn gyfrifol am ADY (Anghenion
Dysgu Ychwanegol)
Mae swyddogion ADY yn gysylltiedig â phob ysgol i ddarparu cefnogaeth,
cyngor, arweiniad i’r ysgol ac asiantaethau allanol ar brosesau a gweithdrefnau
sy’n ymwneud ag ADY (anghenion dysgu ychwanegol). Maent yn gweithio gyda
rhieni / gofalwyr a’r holl asiantaethau sy’n ymwneud â phobl ifanc i hyrwyddo
cynhwysiant a sicrhau bod anghenion unigol disgyblion yn cael eu diwallu,
waeth beth yw eu cefndiroedd unigol, eu hamgylchiadau neu eu hanawsterau a’u
bod yn gallu manteisio i’r eithaf ar eu haddysg.
Arweinir y gwasanaeth hwn gan Tracy Tucker, Rheolwr Anghenion Dysgu
66

Ychwanegol. Gellir cysylltu â hi ar 01495 766998.

Gwasanaeth Seicoleg Addysg
Mae seicolegwyr addysg (SA) yn gweithio ar ran plant a phobl ifanc yn yr
ystod oed 0-25 oed. Mewn partneriaeth â’r plant a’r bobl ifanc, eu rhieni/
gofalwyr, staff yr Adran Addysg, staff yr ysgol a staff o asiantaethau eraill, mae
seicolegwyr addysg yn darparu cefnogaeth pan fydd pryder yn cael ei fynegi
am ddatblygiad addysgol, emosiynol neu gymdeithasol person ifanc. Maent yn
cynnal ymgynghoriadau, cwblhau asesiadau, cynnig cyngor ar reoli anawsterau
a medrant hefyd weithio’n unigol (ar sail tymor byr iawn) gyda rhai disgyblion.
Maent hefyd yn cynnig cyfleoedd hyfforddi proffesiynol i’r bobl sy’n gweithio
gyda phlant a phobl ifanc.
Fel arfer, mae seicolegwyr addysg yn gweld plant yn yr ysgol yn dilyn ymyrraeth
gynharach a gwblhawyd mewn partneriaeth gan ysgolion a rhieni/gofalwyr.
Fodd bynnag, gellir cysylltu â’r Gwasanaeth yn uniongyrchol ar 01495 748413 neu
anfon e-bost at:- jennifer.Price@torfaen.gov.uk

Gwasanaeth Cymorth ar gyfer Awtistiaeth
Nod y Gwasanaeth Cymorth ar gyfer Awtistiaeth yw darparu cefnogaeth
i blant a’u teuluoedd drwy archwilio i’w sefyllfa bresennol drwy ddefnyddio
dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Gall y gwasanaeth weithredu fel pont
rhwng y teulu a’r ysgol i sicrhau bod rhieni yn bartneriaid yn addysg eu plant.
Mae’r Gwasanaeth Cymorth awtistiaeth yn darparu cymorth yn dilyn diagnosis a
thrwy drawsnewidiadau – gallai hyn fod o leoliad cyn-ysgol i leoliad Blynyddoedd
Cynnar, ysgol gynradd i ysgol uwchradd, neu ysgol uwchradd i addysg ôl-16.
Mae pob math o hyfforddiant ar gael i rieni ac ysgolion i godi ymwybyddiaeth
ynghylch awtistiaeth a’r strategaethau ymarferol y gellir eu defnyddio yn y cartref
a’r ysgol.
Gall gweithwyr proffesiynol atgyfeirio plant a phobl ifanc (hyd at 16 oed) i’r
Gwasanaeth Cymorth ar gyfer Awtistiaeth, a hynny gyda chaniatâd y rhieni. I gael
gwybodaeth bellwch cysylltwch â Cheryl Deneen, Swyddog Cymorth Awtistiaeth,
ar 01495 766967 neu e-bostiwch cheryl.deneen@torfaen.gov.uk
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Gwasanaeth Cymorth Synhwyraidd a
Chyfathrebu
Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnwys timau ymgynghorol arbenigol i blant sydd
yn fyddar, â nam ar y golwg, yn cael anhawster cyfathrebu a rhyngweithio neu
sydd â nam amlsynhwyraidd. Rydym wedi ein lleoli yn Nhŷ Aberhonddu yng
Nghwmbrân ac yn gweithio mewn ysgolion a nodwyd ym Mlaenau Gwent,
Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Mae’r gwasanaeth yn darparu ei
gefnogaeth i’r pum awdurdod lleol yng Nghonsortiwm De-ddwyrain Cymru
drwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth â’r Awdurdodau Addysg Lleol. Manylion
cyswllt:
Tŷ Aberhonddu, Clos William Brown, Parc Busnes Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen,
NP44 3AB
Rhif ffôn: 01633 645420
Mae’r Gwasanaeth hwn yn cynnwys tri thîm:

1) ComIT (Tîm Ymyrraeth Cyfathrebu)
Mae ComIT (Tîm Ymyrraeth Cyfathrebu) yn wasanaeth ysgol a sefydlwyd gan
bum awdurdod Consortiwm De Ddwyrain Cymru ar gyfer plant ag Anawsterau
Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu.
Nod ComIT yw anelu i ddiwallu anghenion ychwanegol plant a phobl ifanc 3-16
oed sydd wedi derbyn diagnosis anghlinigol a chanddynt anghenion Lleferydd,
Iaith a Chyfathrebu sylfaenol, pan fo’r angen hwnnw yn cael effaith ddifrifol ar
allu’r plentyn i ddysgu.
Mae’r Tîm yn cynnwys Pennaeth y Gwasanaeth, Pennaeth Cynorthwyol
y Gwasanaeth, Athrawes Ymgynghorol, Therapydd Iaith a Lleferydd a
Chynorthwywyr Addysgu Arbenigol. Mae gan bob awdurdod Arweinydd
Proffesiynol penodol sy’n cysylltu gyda’r Tîm ac yn nodi ysgolion a disgyblion
priodol i dderbyn ymyrraeth gan ComIT. Gall y tîm weithio’n unigol neu gyda
grwpiau o blant drwy ddefnyddio prosesau adnabod a chefnogaeth drylwyr. Nid
yw’n ofynnol bod gan blentyn datganiad i gael mynediad at Ymyrraeth ComIT.
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Nid yw ComIT yn derbyn ceisiadau uniongyrchol i weithio gyda phlant o
ysgolion unigol neu rieni. Daw’r rhain i ComIT drwy’r SENCo / Cydlynydd AAA yr
ysgol i Arweinydd Proffesiynol yr Awdurdod.
Mae’r Gwasanaeth yn darparu:

•

Cefnogaeth i ddisgyblion ac ysgolion drwy gyngor a gwybodaeth ar
agweddau o Iaith a Lleferydd

•

Darparu atebion llwyddiannus, adnoddau a strategaethau trwy waith unigol
a gwaith grŵp.

•
•

Cyngor a gwybodaeth i rieni ar agweddau o Leferydd, Iaith a Chyfathrebu.
Cydgysylltu a hyfforddiant gyda gweithwyr proffesiynol eraill, gan gynnwys
therapi Lleferydd.

•

Hyfforddiant HMS i staff ysgolion i feithrin gallu.

Manylion Cyswllt:
Rhif ffôn: 01633 624285
E-bost: ComIT@torfaen.gov.uk

2) Gwasanaeth Nam ar y Golwg Gwent (GVIS)
Mae Gwasanaeth Nam ar y Golwg Gwent (GVIS) yn wasanaeth addysg
arbenigol, ranbarthol. Ei nod yw cefnogi cynhwysiad llwyddiannus i blant a
phobl ifanc sydd â nam ar eu golwg (NG) neu nam amlsynhwyraidd (NA) yn eu
cymunedau lleol, meithrinfeydd, ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig. Mae
rhaglenni cyn-ysgol hefyd yn cael eu darparu mewn lleoliadau cyn-ysgol, yn
Nhŷ Aberhonddu neu yn y cartref.
Mae’r Gwasanaeth yn anelu i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn
cyflawni eu potensial o fewn eu hysgolion lleol ochr yn ochr â’u brodyr a
chwiorydd a ffrindiau. Mae ymrwymiad i anghenion y plentyn / pobl ifanc, sy’n
cael ei ystyried yn brif ffocws i’w gwaith. Mae’n gweithio mewn partneriaeth
â phlant a phobl ifanc â NG NA, rhieni, ysgolion, gwasanaethau gyrfaoedd /
addysg ac asiantaethau meddygol i ddiwallu anghenion unigol a ganfuwyd
drwy’r broses asesu.
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Mae Gwasanaeth Nam ar y Golwg Gwent yn croesawu ymholiadau ac atgyfeiriadau
gan unrhyw un sydd â chyswllt â phlant a phobl ifanc, ac yn gofidio am y posibilrwydd
eu bod yn colli golwg neu fod ganddynt ddau nam synhwyraidd. Yn dilyn cais am
asesiad o’r golwg neu brawf amlsynhwyraidd, bydd un o’r cydlynwyr addysgu a
dysgu cymwysedig y gwasanaeth yn asesu anghenion y plentyn / person ifanc. Gellir
ymgynghori â rhieni, gweithwyr proffesiynol yn y byd addysg ac yn dilyn yr asesiad
i ganfod a oes unrhyw bryderon neu anghenion ychwanegol. Yna gellir gwneud
penderfyniad ynghylch a oes angen cymorth ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc.
Mae’r gefnogaeth yn amrywio yn ôl anghenion unigol pob plentyn neu berson ifanc
a gall hyn amrywio o gymorth wythnosol i gefnogaeth llawn amser yn yr ystafell
ddosbarth i blentyn neu berson ifanc sydd ag ychydig iawn o olwg / dim golwg o
gwbl sy’n defnyddio Braille i gael mynediad i’r cwricwlwm.
Mae’r gwasanaethau a gynigir gan Wasanaeth Nam ar y Golwg Gwent yn cynnwys (fel
y bo’n briodol):

•

cymorth a chyngor o enedigaeth i reoli nam ar y golwg / nam amlsynhwyraidd
plant

•

‘grŵp cyfleoedd’ wythnosol ar gyfer plant cyn oed ysgol, sy’n cael ei gynnal yn Nhŷ
Aberhonddu, lle mae plant yn derbyn rhaglenni strwythuredig.

•

rhieni / gofalwyr yn cyfarfod yn anffurfiol ac mae hyn yn helpu i leddfu’r unigedd
sydd mor aml yn digwydd pan fydd gan blentyn anabledd llai cyffredin

•
•
•
•
•

hyfforddiant symudedd a symudedd â chymorth
darparu a chynnal a chadw offer arbenigol
cysylltu â mudiadau statudol a gwirfoddol eraill
asesu cryfderau ac anghenion unigol y plant
cymorth yn yr ysgol i’r plentyn/person ifanc i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau a
hyderi gael mynediad annibynnol i’r cwricwlwm

•

clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau – sy’n cael eu cynnal yn Nhŷ Aberhonddu,
lle y gall plant/pobl ifanc â NG/ NS gwrdd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o
weithgareddau allgyrsiol, difyr

Manylion Cyswllt:
Rhif Ffôn: 01633 645420
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E-bost: gwentvisualimpairmentservice@caerphilly.gov.uk

3) Gwasanaeth Cymorth Nam ar y Clyw
Mae’r Gwasanaeth Nam ar y Clyw (GNC) yn wasanaeth addysgol a gynhelir
gan Dorfaen, ond mae’n cwmpasu pum awdurdod lleol, Torfaen, Sir Fynwy,
Casnewydd, Blaenau Gwent a Caerffili. Nod y gwasanaeth yw cynorthwyo pob
plentyn a pherson ifanc y canfuwyd bod ganddynt nam ar eu clyw, er mwyn iddynt
gyflawni eu potensial yn llawn a chael y sgiliau angenrheidiol ar gyfer bywyd.
Mae’r tîm yn cynnwys athrawon cymwys i’r Byddar a Chynorthwywyr Dysgu Lefel
Uwch Arbenigol. Mae’r gwasanaeth yn darparu hyfforddiant arbenigol a chyngor
i ysgolion a lleoliadau cyn-ysgol ar sgiliau cyfathrebu, datblygiad iaith a rheoli
plant â nam ar eu clyw, yn ogystal ag arweiniad a chefnogaeth i deuluoedd plant
sydd â nam ar eu clyw. Lle bo’n briodol, mae’r Gwasanaeth Nam ar y Clyw hefyd yn
darparu dyfeisiau gwrando cynorthwyol megis cymhorthion radio, ar fenthyg.
Mae mwyafrif helaeth y plant yn cael eu hatgyfeirio at y gwasanaeth gan yr adran
Iechyd, fodd bynnag, rydym hefyd yn gallu rhoi cyngor a chyfeirio rhieni neu bobl
broffesiynol sydd ag unrhyw bryderon ynghylch clyw plentyn neu berson ifanc. Ar
ôl atgyfeirio, cysylltir â Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol i drafod
y plentyn neu’r person ifanc. Yna gellir trefnu ymweliad ysgol i asesu’r disgybl ac i
gasglu mwy o wybodaeth.
Os yw’r plentyn cyn oed ysgol, efallai y bydd yr ymweliad a’r cymorth yn cael
ei ddarparu yng nghartref y teulu. Yn dilyn yr atgyfeiriad at y gwasanaeth, gall
plant a’u teuluoedd fynychu grŵp cyn-ysgol wythnosol yn Nhŷ Aberhonddu yng
Nghwmbrân, sy’n gyfle gwych i gwrdd â theuluoedd eraill sydd â phlant â nam ar
eu clyw.Mae’r Gwasanaeth Nam ar y Clyw yn defnyddio’r Fframwaith Cymhwysedd
Partneriaeth Cenedlaethol Nam ar y Synhwyrau, yn offeryn ar gyfer Gwasanaethau
Synhwyraidd sy’n anelu i arwain penderfyniadau wrth ddyrannu cymorth i blant
a phobl ifanc unigol. Mae cefnogaeth y gwasanaeth yn ddeinamig ac yn annog
cysylltiadau agos gyda’r cartref, yr ysgol ac asiantaethau eraill. Ein nod yw adeiladu
gallu mewn ysgolion i ddiwallu anghenion disgyblion a darparu cefnogaeth
benodol mewn ymateb i anghenion sy’n newid.
Manylion Cyswllt:
Rhif Ffôn: 01633 624270
E-bost: HearingImpairedGroup2@torfaen.gov.uk
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Y Gwasanaeth Lles Addysg
Beth yw gwaith Swyddogion Lles Addysg?
• Cynnig cyngor annibynnol am ddim i rieni, plant a phobl ifanc mewn
cysylltiad â’r swyddogion cynhwysiant

•

Gweithio gydag ysgolion Torfaen i gefnogi disgyblion a sicrhau eu bod
yn derbyn addysg addas o ystyried oed, gallu, cymwysterau ac unrhyw
anghenion addysgol arbennig

•

Gweithio gyda’r gymuned fusnes ac eraill i gynghori ar gyflogi plant a’i
rheoleiddio

Sut mae’r Swyddogion Lles Addysg yn gweithio?
• Gall ysgolion ofyn i’r swyddog ymweld â phlentyn yn y cartref neu yn yr
ysgol

•
•
•

Gall plant drafod problemau gyda’u Swyddog Lles Addysg
Gall rhieni ofyn am gymorth, cyngor neu gefnogaeth swyddog
Mae’n bosibl y gall Swyddogion Lles Addysg fod yn gyfrifol am achosion
cyfreithiol pan fydd rhieni yn methu yn eu dyletswydd gyfreithiol i sicrhau
bod eu plentyn yn mynychu’r ysgol. (Deddf Addysg 1998

Beth yw rôl Swyddogion sydd â chyfrifoldeb am ADY
(Anghenion Dysgu Ychwanegol)?
Mae Swyddogion Cynhwysiant â chyswllt agos gyda phob ysgol i gynnig
cymorth, cyngor arweiniad i ysgolion ac asiantaethau allanol a hynny ynghylch
prosesau a gweithdrefnau’n ymwneud ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Maent
yn gweithio gyda rhieni/gofalwyr a’r holl asiantaethau sydd yn gysylltiedig â
phobl ifanc, i hybu cynhwysiant a sicrhau bod anghenion unigol y disgyblion yn
cael eu diwallu, waeth beth yw eu cefndir unigol, amgylchiadau neu anawsterau
a sicrhau eu bod yn manteisio i’r eithaf o’r hyn y maen nhw’n ei ddysgu.

Absenoldeb o’r ysgol (hysbysiadau cosb benodedig)
Fframwaith Gyfreithiol
Mae’r gyfraith yn grymuso Swyddogion Dynodedig yr Awdurdod Lleol (ALl),
penaethiaid, yn cynnwys y dirprwyon a enwebwyd ganddynt, a’r Heddlu i
gyflawni Hysbysiadau Cosb Benodedig i rieni plant sydd yn absennol o’r ysgol
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heb ganiatâd, yn ardal Consortiwm De Ddwyrain Cymru.

Cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig
• Dim ond pan fydd achosion o absenoldebau heb ganiatâd y ceir cyflwyno
Hysbysiad Cosb Benodedig;

•

Bydd Hysbysiadau Cosb Benodedig yn cael eu cyfyngu i un hysbysiad fesul
rhiant disgybl mewn blwyddyn academaidd;

•

Os yw absenoldebau mwy nag un disgybl mewn teulu yn wael, gellir
cyflwyno hysbysiadau i fwy nag un plentyn.

•

Ni fydd cyfyngiadau ar nifer yr adegau y gellir rhybuddio rhiant ynghylch y
posibilrwydd o dderbyn Hysbysiad Cosb Benodedig

Ystyrir bod Hysbysiadau Cosb Benodedig yn briodol pan:
• Bydd disgybl yn colli o leiaf 10 sesiwn (5 diwrnod ysgol) oherwydd
absenoldeb heb ganiatâd yn ystod blwyddyn academaidd. Nid oes rhaid i’r
rhain fod yn olynol;

•

Absenoldebau heb ganiatâd am o leiaf 10 sesiwn (5 diwrnod ysgol)
oherwydd gwyliau yn ystod y tymor neu oedi cyn dychwelyd i’r ysgol yn
dilyn gwyliau; neu

•

Cyrraedd yr ysgol yn hwyr, yn gyson, hy ar ôl i’r gofrestr gau, yn y tymor
presennol. Mae“yn gyson”yn golygu cyrraedd o leiaf 10 sesiwn yn hwyr;

•

Triwantiaeth, pan fydd yr Heddlu yn dod i gyswllt â’r heddlu neu’r cyhoedd yn.

Ymateb i geisiadau i gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig
Yn dilyn y rhybudd sy’n cael ei gyflwyno gan yr ysgol neu’r Heddlu, mae gan rieni
gyfnod o 15 diwrnod ysgol i ymateb. Yn ystod y cyfnod hwn, rhaid sicrhau nad
yw’r disgybl yn absennol heb ganiatâd. Gellir cynnwys y wybodaeth hon yn y
rhybudd ysgrifenedig, os yw’r fath lythyr yn cael ei gyflwyno.
Bydd y Gwasanaeth Lles Addysg yn ymateb i geisiadau gan ysgolion a’r Heddlu
o fewn 10 diwrnod ysgol o ddyddiad y cais. Pan fydd yr All yn fodlon bod yr holl
feini prawf wedi eu bodloni, bydd hysbysiad cosb benodedig yn cael ei gyflwyno.
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Hysbysiadau Cosb Benodedig ar gyfer gwyliau heb
ganiatâd
Pan bydd Hysbysiad Cosb Benodedig yn cael ei gyflwyno mewn ymateb i absenoldeb
hab ganiatad sy’n gysylltiedig a gwyliau, neu os yw mewn perthynas â throsedd dan
adran 108, Deddf Addysg Ac Arolygiadau 2006, ni fydd y llythyr rhybudd ffurfiol a’r
cyfnod o 15 diwrnod i ddangos gwelliant, yn berthnasol mwyach.

Yr Hawl i Apelio
Nid oes hawl statudol i apelio, ond pan fydd rhiant yn herio Hysbysiadau Cosb
Benodedig, mae modd iddynt gwyno i’r Gwasanaeth Lles Addysg a/neu dewis
wynebu achos gerbron y Llys Ynadon dan adran 444 Deddf Addysg 1998, pan
fydd modd cynnal gwrandawiad llawn i glywed yr holl faterion sy’n gysylltiedig
â’u Hysbysiad Cosb Benodedig.

Talu Hysbysiadau Cosb Benodedig
Os bydd yr Hysbysiad Cosb Benodedig yn cael ei dalu o fewn 28 niwrnod, bydd
y swm sy’n daladwy yn £60, neu £120 os yw’n cael ei dalu o fewn 42 niwrnod. Ni
dderbynnir tâl gan rieni ar ôl 42 niwrnod a ni ellir ei dalu mewn rhandaliadau.

Peidio â Thalu Hysbysiadau Cosb Benodedig
Bydd peidio â thalu Hysbysiad Cosb Benodedig yn arwain at erlyniad am y
cyfnod y mae’r Hysbysiad Cosb Benodedig yn ei gwmpasu dan Adran 444
Deddfa Addysg 1998.
Mae gwybodaeth bellach ar gael yn y ddogfen Cod Ymddygiad Lleol –
Hysbysiadau Cosb Benodedig mewn Addysg. Cyswllt: http://www.torfaen.gov.
uk/en/ EducationLearning/SchoolsColleges/AttendanceBehaviourWelfare/
NonAttendance
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Disgyblion sydd wedi’u gwahardd
Y defnydd o wahardd
Dylid cymryd y penderfyniad i wahardd plentyn am gyfnod penodol neu
barhaol yn unig:-

•
•

Mewn ymateb i enghraifft ddifrifol o dorri polisi ymddygiad yr ysgol
Os byddai caniatáu i’r disgybl aros yn yr ysgol yn achosi niwed difrifol i
addysg neu les y disgybl neu eraill yn yr ysgol

Y penderfyniad i wahardd
Y Pennaeth neu rywun penodedig fel y Pennaeth dros dro sydd â’r grym i
wahardd disgybl o’r ysgol. Ni ddylid gwneud penderfyniad byrbwyll i wahardd,
oni bai bod risg uniongyrchol i ddiogelwch eraill yn yr ysgol neu’r disgybl dan
sylw.

Cyfnod y gwaharddiad
Mae Rheoliadau o dan Ddeddf Addysg 2002 yn caniatáu i Benaethiaid wahardd
disgybl am un neu fwy o gyfnodau heb fod yn fwy na 45 diwrnod ysgol
mewn unrhyw flwyddyn ysgol. Fodd bynnag, dylai cyfnodau gwaharddiad
unigol fod am y cyfnod byrraf posibl i sicrhau manteision y gwaharddiad heb
greu canlyniadau addysgol andwyol. Ym mhob achos o fwy na diwrnod o
waharddiad, dylai Penaethiaid drefnu fod gwaith yn cael ei ddarparu a’i farcio.
Dylai rhieni drefnu i gasglu a dychwelyd y gwaith a rhaid i’r ysgol sicrhau bod
rhagor o waith ar gael nes bydd y disgybl yn dychwelyd i’r ysgol.

Gwaharddiadau amser cinio
Gall ymddygiad rhai plant fod yn arbennig o anodd yn ystod cyfnod amser
cinio. Mewn sefyllfa o’r fath, gall fod yn bosibl trwy drafod a chytuno gyda’r
rhiant i drefnu i’r disgybl fynd adref am ginio. Os nad yw hyn yn ymarferol, mae
darpariaeth yn bodoli i wahardd y disgybl am gyfnod yr amser cinio, gan osod
y cyfrifoldeb cyfreithiol dros blentyn ar y rhiant. Dylid defnyddio gwaharddiad
amser cinio fel mesur tymor byr yn unig. Os yw plentyn yn gymwys i gael Prydau
Ysgol am Ddim, dylid gwneud trefniadau i ddarparu’r pryd a gall hyn olygu cinio
pecyn.
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Gwaharddiad parhaol
Mae gwaharddiad parhaol yn gam difrifol iawn. Mae’n gydnabyddiaeth gan yr
ysgol ei bod wedi dihysbyddu pob strategaeth gyfer delio gyda’r plentyn ac nad
yw’n gallu derbyn y plentyn yn ei chymuned mwyach.

Disgyblion ag Anghenion Addysgol Ychwanegol Anghenion
Dysgu Ychwanegol (AAY/ADY)
Heblaw am dan yr amgylchiadau mwyaf eithriadol, dylai ysgolion osgoi
gwahardd disgyblion â datganiad AAY yn barhaol. Yn y rhan fwyaf o achosion,
bydd y Pennaeth yn ymwybodol bod yr ysgol, pa un ai’n brif ffrwd neu’n
arbennig, yn cael anhawster yn rheoli ymddygiad plentyn, ymhell cyn i’r sefyllfa
gyrraedd y pwynt ble mae angen ystyried gwahardd. Dylai ysgolion geisio pob
dull ymarferol i gynnal datganiadau, gan gynnwys cysylltu â’r Awdurdod Lleol,
ac os oes angen, trefnu adolygiad statudol o’r datganiad.

Hysbysu’r ‘person perthnasol’ ynglŷn â‘r gwaharddiad
O dan y rheoliadau a ddaeth i rym ym mis Ionawr 2004, mae’r ‘person
perthnasol’ yn golygu:-

•

Y rhiant, os oedd y disgybl yn ddeg oed neu iau ar y diwrnod cyn dechrau’r
flwyddyn ysgol y cafodd hi/ef ei g/wahardd

•

Y rhiant a’r disgybl os yw’r disgybl o oed ysgol orfodol ac yn un ar ddeg oed
neu’n hŷn ar y diwrnod cyn dechrau’r flwyddyn ysgol y cafodd hi/ef ei g/
wahardd

•
•

	Y disgybl os yw dros oed ysgol orfodol (16 fel arfer)
Dylai Pennaeth sy’n gwahardd disgybl sicrhau yr hysbysir y person
perthnasol ar unwaith, dros y ffôn yn ddelfrydol. Dylid anfon llythyr o fewn
un diwrnod ysgol yn dilyn yr hysbysiad ffôn cyntaf. Dylai gwaharddiadau
ddechrau ar y diwrnod ysgol nesaf fel arfer. Dylid goruchwylio disgyblion
sydd mewn perygl o gael eu gwahardd bob amser a ni ddylid eu hanfon
o’r safle. Os yw’r Pennaeth yn penderfynu ymestyn cyfnod gwaharddiad
penodol, neu droi cyfnod penodol yn waharddiad parhaol (sy’n eithriad),
dylai ef/hi hysbysu’r person perthnasol eto. Rhaid i’r pennaeth drefnu
darparu gwaith cyn gynted ag y bydd disgybl yn cael ei wahardd am gyfnod
penodol.
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Dylai rhieni drefnu casglu a dychwelyd y gwaith, a dylai’r ysgol sicrhau ei fod
yn cael ei farcio a bod rhagor o waith yn cael ei ddarparu nes y bydd y disgybl
yn dychwelyd i’r ysgol. Dylai llythyrau i rieni yn eu hysbysu am y gwaharddiad,
gynnwys y trefniadau ar gyfer gosod a marcio gwaith.

Y Broses apelio
Dylai llythyr gwaharddiad y Pennaeth hysbysu’r person perthnasol am y
gweithdrefnau pe dymunent gynrychioli neu apelio’n yn erbyn y gwaharddiad i
Bwyllgor Disgyblu’r Corff Llywodraethu. Wedi hynny, mae hawl i apelio i’r Panel
Apeliadau Annibynnol ar gyfer gwaharddiadau parhaol ac eto, dylid hysbysu’r
person perthnasol ar yr amser priodol. Ystyr y person perthnasol fel y’i diffinnir
yn y rheoliadau yw:-

•

Y rhiant os oedd y disgybl yn 10 oed neu’n iau ar y diwrnod cyn dechrau’r
flwyddyn ysgol y cafodd ei eithrio

•

Y rhiant a’r disgybl os yw’r disgybl wedi cyrraedd oed ysgol orfodol a’i fod/
bod yn 11 oed neu’n hŷn ar y diwrnod cyn dechrau’r flwyddyn ysgol y cafodd
ei eithrio ynddi

•

Y disgybl os yw dros oed ysgol orfodol (16 fel arfer)

Felly, rhydd hyn yr hawl i bob disgybl a waharddwyd yr hawl i gael gwybod yn
ffurfiol eu bod wedi cael eu gwahardd er mwyn eu galluogi i apelio.
Pan fydd plentyn yn cael ei wahardd yn barhaol o ddwy ysgol neu ragor,
gall ei rieni/rhieni ddatgan eu dewis o ysgol ond diddymir y rheidrwydd i
gydymffurfio â’r dewis hwnnw am gyfnod o ddwy flynedd o ddyddiad yr
eithriad diweddaraf. Mae rhai eithriadau i hyn, felly am ragor o wybodaeth
cysylltwch â Tracy Tucker ar 01495 766998.
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Trefniadau ar gyfer darparu addysg mewn
ysgolion y tu allan i Dorfaen
Mewn ysgolion a gynhelir gan awdurdod arall
Disgwylir i rieni/gofalwyr wneud cais i Brif Swyddog Addysg yr Awdurdod dan
sylw.

Mewn ysgolion nas cynhelir gan awdurdod arall
Mae’n bosib y rhoddir cymorth ariannol i fynychu ysgolion nas cynhelir gan
Awdurdod Addysg arall i blant personél sy’n gwasanaethu mewn gwledydd
tramor lle nad oes cyfleusterau addysgol boddhaol ar gael.

Trefniadau ar gyfer trosglwyddo rhwng ysgolion
Mae newid ysgolion yn gam difrifol i’ch plentyn a dylid rhoi llawer o ystyriaeth
iddo.
Am wybodaeth a chyngor bydd angen i chi gysylltu â Kath Worwood Ffôn:01495 766915, e-bost:-kath.worwood@torfaen.gov.uk a fydd yn anfon ffurflen
drosglwyddo a chanllawiau os yn briodol, y bydd angen ei dychwelyd i’r
cyfeiriad ar y ffurflen.
(D.S.) Tra bydd y trosglwyddiad yn cael ei brosesu, rhaid i’ch plentyn
fynychu ei ysgol bresennol. Bydd absenoldeb yn cael ei gofnodi yn gyfnod
anawdurdodedig a gellir cyfeirio hwn at y Swyddog Lles Addysg. Dylai Rhieni/
Gofalwyr fod yn ymwybodol y darperir cludiant yn unol â pholisi cludiant yr
awdurdod yr unig.
COFIWCH OS GWELWCH YN DDA RHAID I’R AWDURDOD LLEOL
GYMERADWYO TROSGLWYDDIADAU.
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Lleoliadau blynyddoedd cynnar preifat/
gwirfoddol cofrestredig
Lleoliadau Cyfrwng
Cymraeg

Meithrinfa Ddydd Buzzy
Bees
27 Chestnut Green, Cwmbrân

Cylch Meithrin Pontnewydd
Pontnewydd

Cwmbrân NP44 5TH
Ffôn:- 01633 484228

Cwmbrân
NP44 1NZ
Ffôn: 01633 873893

Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl

Grŵp Chwarae Plant
dan 5 Pont-y-moel yng
Ngwmffrwdoer
Canolfan Ebenezer,

Neuadd Sant Iago,

Heol Hanbury

Cae Sant Iago, Pont-y-pŵl.

Pontnewynydd,

NP4 6JT

Pont-y-pŵl. NP4 6QN

Ffôn:- 01495 755616

Ffôn:- 07889 346348

Lleoliadau Saesneg
Meithrinfa Ddydd Belle Vue

Meithrinfa Ddydd Henllys
Hen Ysgol Henllys,

Ffordd Belle Vue

Henllys, Cwmbrân. NP446HU

Cwmbrân NP44 3LF

Ffôn:- 01633 869211

Ffôn:- 01633 489999
www.bellevuenursery.co.uk

Wriggles and Giggles
Y Cyn Gyfnewidfa Ffôn

Meithrinfa Ddydd Building
Blocks

Stryd Buddug, Hen Gwmbrân.
NP44 3JP

Lôn Ynys, Croesyceiliog,

Ffôn:- 01633 876838

Cwmbrân NP44 2LH

www.wrigglesandgiggles.com

Ffôn:- 01633 864313
www.buildingblocksnursery.net
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Meithrinfa Ddydd
Little Stars

Meithrinfa Ddydd Poppies
Tŷ Maesderwen,

Monmouth House,

Ffordd Maesderwen,

Ystâd Parc Mamheilad,

Pont-y-moel, Pont-y-pŵl. NP4 5LE

NP4 0HZ

www.poppiesdaynursery.co.uk

Ffôn:- 01495 755566
www.littlestarsnursery.com

Grŵp Chwarae Llanyrafon

Heol Caerllion

Ffordd Llanyrafon, Cwmbrân.

Ponthir, Casnewydd NP18 1GD

NP44 8RD

Ffôn:- 01633 431300

Ffôn:- 07761 607540

www.serenfach.co.uk

Meithrinfa Ddydd
Osbourne Lodge

Meithrinfa’r Ddwy Sir (CIC)
Yr Hen Ysgol

Ffordd Osbourne, Pont-y-pŵl.

Y Briffordd, Croesyceiliog

NP4 8LQ

Cwmbrân NP44 2HF

Ffôn:- 01495 752234

Ffôn:- 01633 489966

www.osbournelodge-nursery.

www.twocountiesnursery.co.uk

co.uk

Grŵp Chwarae Dan 5 Ponty-moel yn Abersychan
Neuadd Gymuned Brynteg,
Abersychan. NP4 7BG
Ffôn:- 07889 346348

Grŵp Chwarae Dan 5 Ponty-moel
Y Ganolfan Byw Egnïol,
Parc Pont-y-pŵl, Pont-y-pŵl.
NP4 8AT
Ffôn:- 07889 346348
Rheolwr:- Mrs I. Yacomen
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Meithrinfa Ddydd
Seren Fach

Rhestr o ysgolion uwchradd (â’r ysgolion
cynradd perthnasol sy’n eu bwydo)
Dylid nodi nad yw mynychu unrhyw rhai o’r Ysgolion Cynradd yn sicrhau
mynediad i’r Ysgol Uwchradd berthnasol sy’n eu bwydo (gweler tudalennau
21 am drefniadau mynediad). Nid yw derbyn disgybl i ysgol yn sicrhau y bydd
cludiant yn cael ei ddarparu chwaith (gweler tudalennau 100 am drefniadau
cludiant).

Ysgolion uwchradd

Ysgol Gyfun Caerllion
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng

Ysgol Abersychan

Nghymru Ponthir

Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer
Ysgol Gynradd Garnteg

Ysgol Croesyceiliog

Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir

Ysgol Gynradd Croesyceiliog

Treftadaeth Blaenafon

Ysgol Gynradd Llanyrafon
Ysgol Gynradd Maendy

Ysgol Uwchradd Cwmbrân
Ysgol Gynradd Coed Efa

Ysgol Gynradd Pontnewydd
Ysgol Gynradd Llantarnam

Ysgol Gymunedol Ffordd
Blenheim

Ysgol Gorllewin Mynwy

Ysgol Gynradd Greenmeadow

Ysgol Gynradd New Inn

Ysgol Nant Celyn

Ysgol Gynradd Pen-y-garn

Ysgol Gynradd Woodlands

Ysgol Gynradd Tref Gruffydd
Ysgol Gynradd Stryd Siôr

Ysgol Gyfun Gwynllyw
Ysgol Gymraeg Cwmbrân
Ysgol Bryn Onnen

Ysgol Uwchradd Gatholig
Sant Alban

Ysgol Panteg

Ysgol Gynradd Gatholig Our Lady

Hefyd, Ysgolion Cynradd Cyfrwng

of the Angels

Cymraeg o fewn ardaloedd,

Ysgol Gynradd Gatholig Padre Pio

Blaenau Gwent a Sir Fynwy

Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant
O.N. Nid yw Ysgol Gynradd yr
Eglwys yng Nghymru Henllys
wedi’i chysylltu ag unrhyw
ysgol uwchradd benodol.
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Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif
Dylai rhieni/gofalwyr nodi’r camau arfaethedig i’r ddarpariaeth yn Nhorfaen
sy’n rhan o Raglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif y cyngor:

•

Mae Ysgol newydd Croesyceiliog sydd â lle i 1200 o ddisgyblion 11-16 yn
cael ei adeiladu ar hyn o bryd a’r bwriad yw ei hagor ym mis Medi 2019. Y
nifer derbyn (ND) yw 240.

•

O fis Medi 2020 bydd darpariaeth Addysg Ôl-16 yn cael ei chyflwyno mewn
canolfan chweched dosbarth newydd (wedi’i lleoli yng Nghwmbrân). O
ganlyniad, bydd y chweched dosbarth yng Nghroesyceiliog, Ysgol Uwchradd
Cwmbrân ac Alban Sant yn cau gyda’r ysgolion yn newid i ddarparwyr
addysg 11-16.
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Map o Ysgolion Torfaen
Mae’r rhifau ar y map yn dangos lleoliad pob ysgol yn Nhorfaen. Gellir dod o
hyd i’r rhif ar gyfer yr ysgol berthnasol ar ôl enw pob ysgol ar dudalennau 82-91.
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Cyfeirlyfr Ysgolion Torfaen
Rhestr lawn o gyfeiriadau a rhifau ffôn ysgolion yn Nhorfaen.

Ysgolion Arbennig (Ystod oedran 2-19)

O

Ysgol Crownbridge					 1
Turnpike Road, Croesyceiliog, Cwmbrân NP44 2BJ
Ffôn:- 01633 624201 Ffacs:- 01633 624237
Pennaeth:- Mrs L Bush

Ysgolion Cynradd (Ystod oedran 3/4-11oed)				ND
Ysgol Gynradd Gymunedol Blenheim
Heol Blenheim, Sain Derfel, Cwmbrân NP44 4SZ

2
O

Ffôn:- 01633 484655
Ffacs:- 01633 480452
E-bost:- gill.ellis@torfaen.gov.uk
Gwefan:- www.blenheim-road.torfaen.sch.uk
Pennaeth Gweithredol:- Ms G Ellis
CaDd:-43 LlaN:- 43 NDG:- 209 CAP:- 315

 Ysgol Gynradd Coed Efa				
Teynes, Coed Efa, Cwmbrân NP44 4TG

3		
O

60

Ffôn:- 01633 484131
Ffacs:- 01633 489496
Pennaeth Gweithredol:- Ms G Ellis
CaDd:- 61 LlaN:- 60 NDG:- 410 CAP:- 420 AM:- 1 AS:- 0
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ND Nifer Derbyn

Cad – Ceisiadau a dderbyniwyd (Medi 2018)

LlaN Lleoedd a Neilltuwyd (Medi 2018)

ENR – NDG Nifer Disgwyliedig ar y Gofrestr (Medi 2018)

 Canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig Ynghlwm

 Uned Feithrin Ynghlwm

¦ Adran nam ar y clyw

Capasiti’r Ysgol

AW Apeliadau a wnaed

ALl – Apeliadau Llwyddiannus

 Ysgol Gynradd Croesyceiliog			
Heol y Gogledd, Croesyceiliog, Cwmbrân NP44 2LL

4		
O

60

5		
O

45

6		
O

60

7		
O

60

Ffôn:- 01633 624114
Ffacs:- 01633 624120
Pennaeth:- Mr S Bates
CaDd:- 50 LlaN:- 50 NDG:- 407 CAP:- 420 AM:- CAP:-42 0
✦

Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer			
Waunddu, Pontnewynydd, Pont-y-pŵl NP4 6QZ
Ffôn/Ffacs:- 01495 742761
E-bost:- head.cwmffrwdoerprimary@torfaen.gov.uk
Pennaeth:- Mrs S Truelove
CaDd:- 28 LlaN:- 28 NDG:- 201 CAP:- 315

 Ysgol Gynradd Garnteg				
Hillcrest, Garndiffaith, Pont-y-pŵl NP4 7SJ
Ffôn:- 01495 742934
Ffacs:- 01495 742936
E-bost:- head.garntegprimary@torfaen.gov.uk
Pennaeth:- Mrs S Roche
CaDd:- 49 LlaN:- 49 NDG:- 419 CAP:- 420

 Ysgol Gynradd Stryd Siôr			
Ffordd Waunfelin, Pont-y-pŵl NP4 6BX
Ffôn:- 01495 756436 Ffacs:- 01495 767723
E-bost:- head.georgestreetprimary@torfaen.gov.uk
Gwefan:- www.georgestreetprimary.co.uk
Pennaeth:- Mr A Brasington
CaDd:- 70 LlaN:- 60 NDG:- 410 CAP:- 420

ND Nifer Derbyn

Cad – Ceisiadau a dderbyniwyd (Medi 2018)

LlaN Lleoedd a Neilltuwyd (Medi 2018)

ENR – NDG Nifer Disgwyliedig ar y Gofrestr (Medi 2018)

 Canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig Ynghlwm

 Uned Feithrin Ynghlwm

¦ Adran nam ar y clyw

Capasiti’r Ysgol

AW Apeliadau a wnaed

ALl – Apeliadau Llwyddiannus
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Ysgol Gynradd Greenmeadow		
Craig Road, Dôl Werdd, Cwmbrân NP44 5YY

8		
O

39

9		
O

60

O

45

11		
O

58

Ffôn:- 01633 484320
E-bost:- head.greenmeadowprimary@torfaen.gov.uk
Gwefan: www.schoolswire.org
CaDd:-41 LlaN:- 41 NDG:- 332 CAP:- 420

Ysgol Gynradd Tref Gruffydd			
Florence Place, Tref Gruffydd, Pont-y-pŵl NP4 5DN
Ffôn:- 01495 759679 Ffacs:- 01495 757177
E-bost:- head.griffithstownjunior@torfaen.gov.uk
Gwefan:-www.griffithstownprimary.uk.org
Pennaeth:- Mr N Blackburn
CaDd:-41 LlaN:- 41 NDG:- 332 CAP:- 420

 Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam 10		
Llantarnam road, Llantarnam, Cwmbrân NP44 3XB
Ffôn:- 01633 480039
Ffacs:- 01633 480033
E-bost:- llantarnam.cp@torfaen.gov.uk
Gwefan: llantarnam-cp@torfaen.sch.uk
Pennaeth:- Mrs C. Moses
CaDd:- 19 LlaN:-291 NDG:- 162 CAP:- 279

Ysgol Gynradd Llanyrafon			
Ffordd Llanyrafon, Llanyrafon, Cwmbrân NP44 8HW
Ffôn:- 01633 867130
E-bost:- head.llanyravoncp@torfaen.gov.uk
Pennaeth:- Mr W Jones
CaDd:- 58 LlaN:- 58 NDG:- 415 CAP:-407
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ND Nifer Derbyn

Cad – Ceisiadau a dderbyniwyd (Medi 2018)

LlaN Lleoedd a Neilltuwyd (Medi 2018)

ENR – NDG Nifer Disgwyliedig ar y Gofrestr (Medi 2018)

 Canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig Ynghlwm

 Uned Feithrin Ynghlwm

¦ Adran nam ar y clyw

Capasiti’r Ysgol

AW Apeliadau a wnaed

ALl – Apeliadau Llwyddiannus

Ysgol Gynradd Maendy				
Cilgant Wayfield, Cwmbrân NP44 1NH

12
O

32

13		
O

60

14		
O

75

O

67

Ffôn:- 01633 483168
Ffacs:- 01633 489497
E-bost:- haed.maendyprimary@torfaen.gov.uk
Pennaeth:- Mrs J Cresswell
CaDd:- 27 LlaN:- 27 NDG:- 203 CAP:-231

¦Ysgol Gynradd Nant Celyn			
Ffordd Henllys, Cwmbrân. NP44 7DJ
Ffôn:- 01633 624170
Ffacs:- 01633 624169
E-bost:- head.nantcelyn@torfaen.gov.uk
Pennaeth:- Mr J Bussy MA
CaDd:- 52 LlaN:- 52 NDG:- 373 CAP:- 420

 Ysgol Gynradd New Inn				
Golf Road, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl NP4 0PR
Ffôn:- 01495 757649
Ffacs:- 01495 753574
E-bost:- head.newinnprimary@torfaen.gov.uk
Gwefan: www.newinn.torfaen.sch.uk/wb/
Pennaeth:- Mrs K Prendergast
CaDd:- 79 LlaN:- 76 NDG:- 544 CAP:-576 Am:- 2 AS:- 0

 Ysgol Gynradd Gymunedol Pen-y-garn 15		
Ffordd Pen-y-garn, Pen-y-garn, Pont-y-pŵl NP4 8JR
Ffôn:- 01495 742090
Ffacs:- 01495 742215
E-bost:- head.penygarncps@torfaen.gov.uk
Gwefan:- www.penygarn.torfaen.sch.uk
Pennaeth:- Miss L Sellars
CaDd:- 53 LlaN:- 53 NDG:- 389 CAP:-469
ND Nifer Derbyn

Cad – Ceisiadau a dderbyniwyd (Medi 2018)

LlaN Lleoedd a Neilltuwyd (Medi 2018)

ENR – NDG Nifer Disgwyliedig ar y Gofrestr (Medi 2018)

 Canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig Ynghlwm

 Uned Feithrin Ynghlwm

¦ Adran nam ar y clyw

Capasiti’r Ysgol

AW Apeliadau a wnaed

ALl – Apeliadau Llwyddiannus
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Ysgol Gynradd Pontnewydd				
Ffordd Bryn Celyn, Pontnewydd, Cwmbrân NP44 1JW

16
O

55

17		
O

45

Ffôn:- 01633 483307
Ffacs:- 01633 864483
E-bost:- head.pontnewyddprimary@torfaen.gov.uk
Gwefan:- www.pontnewydd.torfaen.sch.uk
Pennaeth:- Mr K Waters
CaDd:- 49 LlaN:- 49 NDG:- 348 CAP:-386

 Ysgol Gynradd Gymunedol Woodlands		
Thornhill Road, Cwmbrân Uchaf NP44 5UA
Ffôn:- 01633 647488
Ffacs:- 01633 647485
Gwefan: www.woodlands-cp.torfaen.sch.uk
Pennaeth:- Mrs J Bates
CaDd:- 54 LlaN:- 54 NDG:- 300 CAP:- 319 AM:2 AS: 0

Ysgolion Cynradd Cyfrwng Cymraeg (Ystod oedran 3-11 oed)

O

 Ysgol Bryn Onnen						 18		
Heol Varteg, Varteg, Pont-y-pŵl NP4 7RT
Ffôn/Ffacs:- 01495 772284
E-bost:- head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk
Gwefan:- www.ysgolbrynonnen.com
Pennaeth:- Mr Rhys Ap Gwyn
CaDd:- 38 LlaN:- 37 NDG:- 205 CAP:- 210
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ND Nifer Derbyn

Cad – Ceisiadau a dderbyniwyd (Medi 2018)

LlaN Lleoedd a Neilltuwyd (Medi 2018)

ENR – NDG Nifer Disgwyliedig ar y Gofrestr (Medi 2018)

 Canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig Ynghlwm

 Uned Feithrin Ynghlwm

¦ Adran nam ar y clyw

Capasiti’r Ysgol

AW Apeliadau a wnaed

ALl – Apeliadau Llwyddiannus

ND

30

 Ysgol Gymraeg Cwmbrân				
Ffordd Henllys, Sain Derfel, Cwmbrân NP44 4HB

19		
O

47

O

60

Ffôn:- 01633 483383
Ffacs:- 01633 485178
E-bost:- head.ysgolgymraegcwmbran@torfaen.gov.uk
Gwefan:- www.ysgolgymraegcwmbran.co.uk
Pennaeth:- Miss C Evans
CaDd:- 42 LlaN:- 50 NDG:- 335 CAP:-360

 Ysgol Panteg							 20		
Station Road, Tref Gruffydd, Pont-y-pŵl. NP4 5JH
Ffôn:- Safle Tref Gruffydd/01495 762581
E-bost:- head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk
Pennaeth :- Mr E Jones
CaDd:- 76 LlaN:- 61 NDG:- 350 CAP:- 420 AM:6 AS:0

Ysgolion Cynradd Gwirfoddol a Reolir (Ystod oedran 3-11 oed)

ND

21		
O

64

 Ysgol Gynradd Wirfoddol a				
Reoli Treftadaeth Blaenafon
Campws Cymunedol Blaenafon
Heol Coed Cae Canol, Blaenafon NP4 9AW
Ffôn:- 01495 766500
Ffacs:- 01495 742435
E-bost:- bhvcprimaryhead@torfaen.gov.uk
Pennaeth:- Mrs J Howells
CaDd:- 53 LlaN:- 53 NDG:- 429 CAP:- 450

ND Nifer Derbyn

Cad – Ceisiadau a dderbyniwyd (Medi 2018)

LlaN Lleoedd a Neilltuwyd (Medi 2018)

ENR – NDG Nifer Disgwyliedig ar y Gofrestr (Medi 2018)

 Canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig Ynghlwm

 Uned Feithrin Ynghlwm

¦ Adran nam ar y clyw

Capasiti’r Ysgol

AW Apeliadau a wnaed

ALl – Apeliadau Llwyddiannus
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Ysgolion Cynradd Gwirfoddol a Gynorthwyir
(Ystod oedran 3/4-11 oed)					

		ND

O

30

O

30

24		
O

30

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Henllys 22		
Ty-Canol Way, Cwmbrân NP44 6JA
Ffôn:- 01633 877796
Ffacs:- 01633 875942
E-bost:- head.henllysciwprimary@torfaen.gov.uk
Pennaeth Gweithredol- Mrs J Bates
CaDd:- 29 LlaN:- 23 NDG:- 190 CAP:- 210

 Ysgol Gynradd Gatholig Our Lady of the Angels 23		
Stryd Buddug, Cwmbrân. NP44 3JR
Ffôn:- 01633 484673
Ffacs:- 01633 485813
E-bost:- head.cwmbranrc@torfaen.gov.uk
Gwefan: www.ourladys.torfaen.sch.uk
Pennaeth:- Mrs S. McCool
CaDd:- 29 LlaN:- 29 NDG:- 200 CAP:- 210

Ysgol Gatholig Padre Pio				
Conway Road, Pont-y-pŵl NP4 6HL
Ffôn:- 01495 742074
E-bost:- head.padrepiorc@torfaen.gov.uk
Pennaeth:- Mr P Welsh
CaDd:- 19 LlaN:-19 NDG:- 206 CAP:- 210
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ND Nifer Derbyn

Cad – Ceisiadau a dderbyniwyd (Medi 2018)

LlaN Lleoedd a Neilltuwyd (Medi 2018)

ENR – NDG Nifer Disgwyliedig ar y Gofrestr (Medi 2018)

 Canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig Ynghlwm

 Uned Feithrin Ynghlwm

¦ Adran nam ar y clyw

Capasiti’r Ysgol

AW Apeliadau a wnaed

ALl – Apeliadau Llwyddiannus

Ysgolion Cynradd Gwirfoddol a Gynorthwyir
(Ystod oedran 3-11 oed)								ND

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng				
Nghymru Ponthir

25		
O

16

26		
O

30

School Close, Ponthir NP18 1GA
Ffôn/Ffacs:- 01633 421651
E-bost:- head.ponthirprimary@torfaen.gov.uk
Gwefan:- www.ponthirchurchschool.co.uk
Pennaeth:- Mrs A Britten
CaDd:- 28 LlaN:-16 NDG:- 108 CAP:- 113

 Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant			
Caldicot Way, Pontnewydd, Cwmbrân NP44 1UF
Ffôn:- 01633 482580
Ffacs:- 01633 868747
E-bost:- head.stdavidsprimary@torfaen.gov.uk
Gwefan:- www.stdavidsrc.torfaen.sch.uk
Pennaeth Dros Dro:- Mrs J Weightman
CaDd:- 30 LlaN:- 30 NDG:- 186 CAP:-210

Ysgolion Uwchradd (Ystod oedran 11-16 oed)				

O

 Abersychan							 27
Incline Road, Abersychan, Pont-y-pŵl NP4 7DF

ND

190

Ffôn/Ffacs:- 01495 773068
E-bost:- head.abersychancomp@torfaen.gov.uk
Gwefan:- www.abersychan.org.uk
Pennaeth:- Mr P. Collins
CaDd:- 128 LlaN:- 129 NDG:- 809 CAP:- 952

ND Nifer Derbyn

Cad – Ceisiadau a dderbyniwyd (Medi 2018)

LlaN Lleoedd a Neilltuwyd (Medi 2018)

ENR – NDG Nifer Disgwyliedig ar y Gofrestr (Medi 2018)

 Canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig Ynghlwm

 Uned Feithrin Ynghlwm

¦ Adran nam ar y clyw

Capasiti’r Ysgol

AW Apeliadau a wnaed

ALl – Apeliadau Llwyddiannus

91

O

251

O

274

Gorllewin Trefynwy					 28		
Heol Blaendar, Pont-y-pŵl NP4 5YG
Ffôn:- 01495 762080
Ffacs:- 01495 762201
E-bost:- head.westmonmouthschool@torfaen.gov.uk
Pennaeth:- Mr G.Whitcombe
CaDd:- 240 LlaN:- 240 NDG:- 898 CAP:- 1265

Ysgolion Uwchradd (Ystod oedran 11-18 oed)
Croesyceiliog							 29		
Woodland Road, Croesyceiliog, Cwmbrân. NP44 2YB			

(Bl 12 - 130)

Ffôn:- 01633 645900
Ffacs:- 01633 645901
E-bost:- head.croesyceiliogcomp@torfaen.gov.uk
Pennaeth:- Mr D. Taylor
CaDd:- 276 LlaN:- 241 NDG:- 1565 CAP:- 1609 AM:16 AS:3

¦Ysgol Uwchradd Cwmbrân				
Ffordd Tŷ Gwyn, Fairwater, Cwmbrân. NP44 4YZ		

30		
O

		

(Bl 12 - 121)

Ffôn:- 01633 643950
Ffacs:- 01633 643951
E-bost:- head.fairwatercomp@torfaen.gov.uk
Gwefan:- www.cwmbranhighschool.co.uk
Pennaeth:- Mrs H Coulson
CaDd:- 215 LlaN:- 211 NDG:- 1120 CAP:- 1248
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ND Nifer Derbyn

Cad – Ceisiadau a dderbyniwyd (Medi 2018)

LlaN Lleoedd a Neilltuwyd (Medi 2018)

ENR – NDG Nifer Disgwyliedig ar y Gofrestr (Medi 2018)

 Canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig Ynghlwm

 Uned Feithrin Ynghlwm

¦ Adran nam ar y clyw

Capasiti’r Ysgol

AW Apeliadau a wnaed

ALl – Apeliadau Llwyddiannus

Ysgolion Uwchradd (Ystod oedran 11-18 oed)			
Ysgol Gyfun Gwynllyw				

31		
O

Heol Folly, Trefddyn, Pont-y-pŵl NP4 8JD					

ND

183
(Bl 12 - 96)

Ffôn:- 01495 750405
Ffacs:- 01495 757414
E-bost:head.ysgolgyfungwynllyw@torfaen.gov.uk
Pennaeth:- Mr s E. Bolton
CaDd:- 149 LlaN:- 149 NDG:- 880 CAP:- 1107

Ysgol Gyfun Caerllion				

32		
O

Cold Bath Road, Caerllion Casnewydd NP6 1NF				

248
(Bl12 - Amh)

Ffôn:- 01633 420106
E-bost:- caerleoncomprehensive@newport.gov.uk
Pennaeth:- Ms L Picton
CaDd:- 341 LlaN:- 248 NDG:- 1210 CAP:- 1240 AM:- 1 AS:- 0
(Er ei bod wedi ei lleoli yng Nghasnewydd, mae dalgylch traws ffiniol yn bodoli ar gyfer
yr ysgol hon) Cynghorir rhieni i wneud cais yn uniongyrchol i Gyngor Dinas Casnewydd
mewn perthynas â derbyniadau i’r ysgol hon.

Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir (Ystod oedran 11-18 oed) ND
Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Alban

33		
O

Y Parc, Pont-y-pŵl NP4 6XG 						

145
(Bl 12 - 143)

Ffôn:- 01495 765800 Ffacs:- 01495 765802
E-bost:- enquiries@stalbans-pontypool.org.uk
Pennaeth:- Mr S Lord
CaDd:- 148 LlaN:- 145 NDG:- 722 CAP:- 1017 Gwrthodwyd: 3

ND Nifer Derbyn

Cad – Ceisiadau a dderbyniwyd (Medi 2018)

LlaN Lleoedd a Neilltuwyd (Medi 2018)

ENR – NDG Nifer Disgwyliedig ar y Gofrestr (Medi 2018)

 Canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig Ynghlwm

 Uned Feithrin Ynghlwm

¦ Adran nam ar y clyw

Capasiti’r Ysgol

AW Apeliadau a wnaed

ALl – Apeliadau Llwyddiannus
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Cyhoeddiadau a Newidiadau
Mae’r llyfryn hwn yn gysylltiedig â threfniadau derbyn y flwyddyn ysgol
2016/2017 ac er bod yr wybodaeth yn gywir ar yr adeg y cafodd ei hargraffu,
mae’r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn cadw’r hawl i wneud unrhyw addasiadau
angenrheidiol er mwyn galluogi iddo gydymffurfio â newidiadau mewn polisi
a/neu ddeddfwriaeth.
Gellir cael gwybodaeth am ysgolion unigol, ynghyd â chopi o brosbectws yr
ysgol gan y Pennaeth. Rhestrir yr ysgolion yng Nghyfeirlyfr yr Ysgolion sy’n
dechrau ar dudalen 82-91.

Cwynion
Mae rheoliadau diweddar a gyflwynwyd dan Ddeddf Addysg 2002 yn mynnu
bod cyrff llywodraethu’r holl ysgolion a gynhelir yng Nghymru, gan gynnwys
ysgolion meithrin, yn sefydlu gweithdrefnau ar gyfer delio â chwynion gan
rieni, disgyblion, aelodau o staff, llywodraethwyr, aelodau o’r gymuned leol ac
eraill.

Cwynion Ynghylch Ysgolion
Os oes gennych gwyn yn ymwneud ag ysgol mae angen i chi gysylltu â’r ysgol
yn uniongyrchol fel ei bod yn cael cyfle i ddatrys y mater.
Gyda’r ysgol a’r corff llywodraethu mae’r cyfrifoldeb statudol ar gyfer ymateb i
gwynion yn ymwneud ag ysgol.
Mae gan bob ysgol yn Nhorfaen bolisi cwyno sy’n cydymffurfio â chanllawiau
Llywodraeth Cymru. Mae’n dri cham ac mae ar gael ar gais gan yr ysgol.
Disgwylir y bydd y rhan fwyaf o gwynion yn cael eu datrys ar Gam A neu B.
Mae Cam C yn golygu y bydd y gŵyn yn cael ei hystyried gan bwyllgor cwynion
y corff llywodraethu. Dyma’r man terfynol y dyfernir cwynion yn ymwneud ag
ysgol.
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Ym mhob achos bydd yr ysgol a’r corff llywodraethu yn sicrhau yr eir i’r afael â
chwynion mewn ffordd ddiduedd, agored a theg.
Mae pryderon a chwynion yn cael eu cymryd o ddifri ac os bu camgymeriadau
bydd gwersi i’w dysgu oddi wrthynt. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:
Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru, Gwasanaeth Cymorth i
Lywodraethwyr Ffôn: 01633 415474.

Cwynion Ynghylch y Gwasanaeth Addysg
Os ydych yn cysylltu â’r Gwasanaeth Addysg am wasanaeth am y tro cyntaf, (ee
gofyn am apwyntiad ac ati) yna nid yw’r polisi cwynion yn berthnasol. Dylech
yn gyntaf roi cyfle i ni ymateb i’ch cais. Os ydych yn gwneud cais am wasanaeth
addysg ac nid ydych yn fodlon ar ein hymateb, gallwch fynegi eich pryder
drwy’r broses gwynion. Mae dau gam, cam un yw datrys y gwyn yn anffurfiol
o fewn 10 diwrnod gwaith a cham 2 yw ymchwiliad ffurfiol o fewn 20 diwrnod
gwaith. Os byddwch dal yn anfodlon mae gennych y dewis i ddwyn eich cwyn
at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Prosbectws Ysgolion
Mae’n ofynnol i gyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir, gyhoeddi prosbectws
ysgol ar gyfer rhieni a darpar rieni. Mae copïau o brosbectws ysgol ar gael o’r
ysgolion a restrir yng Nghyfeirlyfr yr Ysgolion ar dudalennau 82-91.

Polisi Codi a Dileu Tâl
Gellir cael gwybodaeth ynglŷn â ‘pholisi codi a dileu tâl’ yr ysgol gan Bennaeth
yr ysgol dan sylw yn y cyfeiriadau a restrir yng Nghyfeirlyfr yr Ysgolion, sy’n
dechrau ar dudalen 82-91.
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Arolygiadau Ysgolion
Estyn yw swyddfa Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi yng
Nghymru. Mae Estyn yn arolygu darparwyr addysg nas gynhelir, ysgolion
meithrin, cynradd ac uwchradd a chynhelir dan Adran 10, Deddf Arolygiadau
Ysgolion 1996.
Mae pob ysgol yn cael ei harolygu o leiaf unwaith bob chwe blynedd. Mae’r
arolygiadau hyn yn cynnwys pob agwedd o ddarpariaeth ysgol, ar wahân i
addysg enwadol a chynnwys addoli ar y cyd yn yr ysgolion gwirfoddol hynny a
nodwyd yn Adran 23 y Ddeddf. Swyddogaeth arolwg yw adrodd ar:

•
•
•

Y safonau addysgol a chyflawnir yr ysgol;
Ansawdd yr addysg a ddarperir gan yr ysgol;
Ansawdd yr arweinyddiaeth yn yr ysgol ynghyd a dulliau rheoli’r ysgol,
gan gynnwys pa un a reolir yr adnoddau ariannol sydd ar gael i’r ysgol yn
effeithiol; a

•

Datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion yn
yrysgol.

•

Os byddwch angen copi o adroddiad arolygu’r ysgol, mae copïau ar gael
yn uniongyrchol gan yr ysgolion unigol neu gellir eu lawr lwytho o’r adran
Cyfeirlyfr Ysgolion ar y wefan.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn ag arolygiadau ysgolion ar gael oddi ar wefan
Estyn: www.estyn.co.uk

Uned Cyfeirio Disgyblion Torfaen
Yr Awdurdod Lleol sydd yn cynnal yr Uned Cyfeirio Disgyblion. Mae’n darparu
addysg y tu allan i’r ysgol i ddisgyblion a fyddai fel arall, efallai, yn methu derbyn
addysg addas a phriodol.
Mae UCD Torfaen yn cynnig addysg i ddisgyblion ag anawsterau emosiynol
ac ymddygiadol a’r rheiny sydd angen addysg heblaw yn ysgol (EOTAS). Mae’r
ddarpariaeth yn cynnig: prif safle, Tŷ Glyn, sydd yn darparu ar gyfer disgyblion
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yng nghyfnod allweddol 3 a 4, a’r Dafarn Newydd, sydd yn darparu ar gyfer
disgyblion sydd yn bryderus neu’n ymwrthod â’r ysgol.
Gellir atgyfeirio disgyblion ag ystod o anghenion i UCD. Ymhlith y rhain mae:

•

disgyblion sydd wedi cael eu gwahardd o’r ysgol yn barhaol neu ar sail
cyfnod-penodol

•
•
•

merched ysgol beichiog a mamau sydd o oed ysgol
disgyblion pryderus a bregus
disgyblion nad ydynt yn medru mynychu’r ysgol am resymau meddygol, ac
angen math arall o hyfforddiant

•

unrhyw ddisgyblion sydd yn symud i’r awdurdod lleol, sydd wedi bod yn
mynychu darpariaeth debyg

Mae’r UCD yn cynnig cymorth a chyngor i ysgolion ar sail allgymorth lle mae
disgyblion aros yn eu hysgolion. Maen nhw hefyd yn cynnig lleoliadau tymor byr
i ddisgyblion yn un o’r canolfannau hyn. Mae pobl disgybl yn aros ar gofrestr eu
hysgolion tra eu bod yn mynychu’r UCD. Panel yr awdurdod lleol sydd yn cytuno
ar bob lleoliad ac unrhyw allgymorth ac maent yn cael eu monitro’n agos. Mae
cynnydd disgyblion yn cael ei adolygu gyda phartneriaid a’r disgyblion eu hunain
bob hanner tymor. Maent yn mapio cynnydd disgyblion a chynllunio iddynt
ddychwelyd i’r ysgol neu ystyried yr opsiynau gorau i’r person ifanc yn y dyfodol.
Yn ogystal â lleoliadau UCD ac allgymorth, gellir darparu hyfforddiant unigol
oddi ar y safle pan ystyrir mai dyna sy’n briodol i fodloni anghenion penodol y
disgyblion.
Mae’r UCD yn gweithio’n agos mewn partneriaeth gyda holl ysgolion Cynradd
ac Uwchradd Torfaen. Mae’n medru cynnig darpariaeth 5-diwrnod (25 awr)
pan fo hynny’n briodol i anghenion y dysgwr, gyda’r nod o gynnig cwricwlwm
cytbwys. Mae rhaglenni unigol y disgyblion yn canolbwyntio ar hyrwyddo
dealltwriaeth bersonol a datblygu sgiliau mewn rheoli ymddygiad. Mae
pob disgybl yn astudio Mathemateg, Saesneg, Gwyddoniaeth technoleg
gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh), celf, daearyddiaeth, hanes, addysg
gorfforol, ABGI a thechnoleg bwyd.
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Rhoddir cyfle i bob disgybl ddilyn cyrsiau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg,
Cyrsiau BTEC a chymwysterau Sgiliau Allweddol a Hanfodol.
Cefnogir yr UCD gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysgol, y Gwasanaeth Lles
Addysg, a Swyddogion Cynhwysiant. Mae’n ofynnol i ddisgyblion fynychu’r UCD
yn yr un modd a phetai nhw’n mynychu ysgolion prif ffrwd. Mae’r Swyddog
Lles Addysg yn gweithio’n agos gyda’r UCD i fonitro, cofnodi presenoldeb a
chynorthwyo disgyblion a’u teuluoedd.

Bwyta’n Iach Mewn Ysgolion
Mae ein ‘Polisi Bwyta’n Iach mewn Ysgolion’ yno i sicrhau bod eich plentyn yn
cael bwyd maethlon a da yn yr ysgol. Mae gwybodaeth bellach ar gael gan
Lywodraeth Cymru.
Rhif ffôn:- 03000257463
E-bost:-wellbeingservice@gov.wales

Rhaglen Gwella Gwyliau’r Haf
Menter sy’n cael ei redeg ar y cyd â Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â newyn
y tu allan i’r tymor ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â hawl i Brydau Ysgol am
Ddim (FSM) yw rhaglen Gwella Gwyliau Ysgol (SHEP). Mae darparu Prydau Ysgol
am Ddim yn ystod gwyliau’r haf yn cynnig y potensial i helpu teuluoedd incwm
isel hwyluso’r baich ariannol o ddarparu prydau bwyd i’w plant yn ogystal â
chynnig manteision cymdeithasol, maethol ac addysgol.
Dyma’r manylion cyswllt: Rhif ffôn: 01495 742206 E-bost: Julian.davenne@
torfaen.gov.uk
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Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith
Cymru
Mae Ysgol Iach yn un sy’n:
“Hyrwyddo iechyd corfforol, meddyliol a chymdeithasol ei chymuned trwy
weithredu cadarnhaol trwy ddulliau fel polisïau, cynllunio strategol a datblygu
staff, a hynny o ran ei chwricwlwm, ei hethos, yr amgylchedd ffisegol a
chysylltiadau cymunedol.” - Llywodraeth Cymru (LlC) 2014
Mae Cynllun Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru yn gynllun sy’n seiliedig ar
wobrau sy’n arwain at Wobr Ansawdd Cenedlaethol o Ragoriaeth. Fe’i hariennir
gan LC ac fe’i rheolir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn partneriaeth ag
Addysg. Mae’r cynllun yn rhedeg ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol ac mae
97% o ysgolion cynradd ac uwchradd Torfaen yn cymryd rhan.
Mae Cynllun Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru yn cydnabod 7 pwnc iechyd y
mae ysgolion yn mynd i’r afael â hwy trwy gymryd rhan yn y cynllun:

•
•
•
•
•
•
•

Bwyd a Ffitrwydd
Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol
Datblygiad Personol a Pherthnasau
Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau
Amgylchedd
Diogelwch
Hylendid

Os hoffech wybodaeth bellach cysylltwch â Swyddog ABCh ac Ysgolion Iach.
Rhif ffôn: 01495766980 neu 07960489134
E-bost: Alison.Dally@torfaen.gov.uk
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Llaeth a Phrydau Bwyd
Llaeth - Darperir llaeth am ddim i holl blant meithrin a Chyfnod Sylfaen Prydau
- Darperir prif bryd bwyd ym mhob ysgol gynradd ac uwchradd. Y prisiau
cyfredol, sy’n agored i adolygiad (ar gyfer mis Medi 2019), yw:Babanod £2.30
Iau £2.40
Disgyblion Hŷn £2.60
Mae gan bob ysgol uwchradd ei strwythur ei hun ar gyfer prisio bwyd. Mae
gwasanaeth bar bwtri hefyd ym mhob ysgol gyfun. Gall cost y prif bryd gael
ei ddileu’n rhannol neu’n gyfan gwbl mewn rhai achosion. Cyfeirier at ddulliau
talu yr ysgolion unigol.

Prydau Ysgol am Ddim
Mae Deddf Nawdd Cymdeithasol 1986 yn golygu bod gan y Cyngor ganiatâd
i ddarparu prydau am ddim i ddisgyblion pan fydd y teulu’n derbyn:Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, cymorth dan
Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999, Elfen Warantedig Credyd Pensiwn
y Wladwriaeth neu sy’n gymwys o dan reoliadau’n rheoli Credyd Treth Plant
yn unig. Mae hyn yn berthnasol i ddisgyblion mewn ysgolion dydd arbennig
hefyd.
Bydd ceisiadau am brydau ysgol am ddim yn cael eu prosesu gan y Swyddfa
Refeniw a Budd-daliadau, canolfan ddinesig, Pont-y-pŵl.
Gellir dod o hyd i wybodaeth trwy ddilyn y ddolen isod: http: //www..
torfaen.gov.uk/en/EducationLearning/SchoolsColleges/FinancialSupport/
Freeschoolmeals/Free-School-Meals.aspx
Mae’r manylion cyswllt fel a ganlyn:
Rhif Ffōn: 01495 766570/01495 766430
E-bost: benefits@torfaen.gov.uk
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Grant Dillad Ysgol
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno grant newydd i gynorthwyo teuluoedd
ar incwm isel i brynu:

•
•
•

Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
Cit chwaraeon ysgol, gan gynnwys esgidiau;
Gwisgoedd ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys, ond nid
wedi’u cyfyngu i sgowtiaid; geidiaid; cadetiaid; celfyddydau ymladd;
chwaraeon; celfyddydau perfformio neu ddawns;

•
•

Offer ee bagiau ysgol a deunydd ysgrifennu;
Offer arbenigol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau fel
dylunio a thechnoleg; ac

•

Offer ar gyfer teithiau y tu allan i’r ysgol fel dysgu awyr agored, e.e. dillad
gwrth-ddŵr.

•

Rhai pethau eraill sydd angen eu prynu mewn perthynas â gweithgareddau
cyfoethogi, offer arbenigol ac offer ar gyfer teithiau tu allan i oriau ysgol

Mae’r cyllid ar gael i ddisgyblion sydd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am
ddim neu sy’n derbyn gofal, sy’n dechrau:

•
•

Mewn dosbarth derbyn ym mis Medi 2018;
Ym mlwyddyn 7 ym mis Medi 2018

Darperir cyllid o £125 i bob disgybl cymwys.
Bydd taliadau’n cael eu gwneud ar wiriadau cymhwyster awtomatig a bydd y
gwiriadau hyn yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Fel arfer bydd y taliad yn cael ei
wneud i’ch cyfrif banc, efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi i gael y wybodaeth
hon.
Os byddwch chi’n dod yn gymwys yn ystod y flwyddyn ariannol neu os oes
gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â’r Tîm Budd-daliadau ar
01495 742291 neu 742377
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Cludiant i’r Ysgol a Choleg (ac eithrio ar gyfer
ADY)
Meini prawf cyffredinol ar gyfer darparu cludiant am ddim:-

•

Yn gyffredinol, mae cludiant am ddim wedi’i gyfyngu i ddisgyblion sy’n
mynychu ysgol eu dalgylch ac sy’n byw’r pellter angenrheidiol o’r ysgol;

•
•

Mesurir pellteroedd yn ôl y llwybr cerdded byrraf gan ddefnyddio System
Mapio Gwybodaeth Ddigidol rhwng y cartref â’r ysgol. Mae’r pellter yn cael
ei fesur o bwynt lle mae cartref y plentyn yn cwrdd â’r ffordd fawr i fynedfa
agosaf yr ysgol.

•

Bydd cludiant am ddim ar gael ar gyfer plant oed cynradd sydd yn byw dros
2 filltir o’r ysgol dalgylch a phlant oed uwchradd sydd yn byw dros 3 milltir
o’u hysgol dalgylch.

•

Bydd myfyrwyr ôl-16 hefyd yn medru derbyn cludiant o’r cartref i’r ysgol/
coleg os ydynt yn byw dros 3 milltir o’r sefydliad addysgol perthnasol.

•

Pan na fydd yr Awdurdod ym methu â chynnig lle i blentyn yn eu hysgol
dalgylch, darperir cludiant am ddim i’r ysgol agosaf (nid yr ysgol o ddewis)
sydd â lle, yn unol â’r meini prawf pellter fel y soniwyd uchod.

•

Byddai cludiant am ddim hefyd yn cael ei ddarparu petai’r ysgol berthnasol
fyddai’n cael ei mynychu yw’r ysgol agosaf (nid yr ysgol o ddewis) yn unol â’r
meini prawf pellter fel y soniwyd uchod.

•

Llwybrau Cerdded Diogel - Mae’n bosibl y darperir cludiant am ddim hefyd
pan fydd yr Awdurdod yn ystyried bod y llwybr cerdded rhwng y cartref a’r
ysgol yn ddigon peryglus i warantu’r fath ddarpariaeth, er bod y pellter yn
is na’r ffigyrau a nodwyd uchod. Fel rhan o’i asesiad, byddai’r Awdurdod yn
ystyried p’un ai yw’r perygl cymaint, byddai’r rhieni sy’n hebrwng mewn
perygl eu hunain yn y sefyllfa sydd ohoni.

Gellir cael rhagor o fanylion am feini prawf yr Awdurdod ar lwybrau cerdded
diogel i ysgolion trwy gysylltu ar 01495 766919/766918.
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O ran ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, mae cludiant am ddim ar gael i’r ysgol
‘eglwys’ agosaf yn unol â’r meini prawf pellter fel y soniwyd amdano uchod ac
yn unol â’r meini prawf bod rhieni plentyn a/neu eu plentyn yn ymlynu at ffydd
enwadol yr ysgol dan sylw. e.e. wrth fynychu ysgol Gatholig, dylai’r rhiant a/
neu’r plentyn fod wedi’u bedyddio a lle’n bosibl, fod yn Gatholig mewn gair
a gweithred. Bydd y Uned Cludiant Integredig yn ymgynghori â’r Ysgolion
Gwirfoddol a Gynorthwyir yn unigol i gadarnhau’r meini prawf derbyn a
ddefnyddiwyd pan dderbyniwyd y disgybl er mwyn cadarnhau’r hawl.
Cedwir yr hawl gan yr Awdurdod, fodd bynnag, i alw ar y rieni i gyflwyno
tystiolaeth er mwyn pennu’r hawl hwn.
O ran Ysgolion cyfrwng Cymraeg darperir cludiant i’r ysgol Gymraeg agosaf
(nid yr ysgol o ddewis), yn unol â pholisi cludiant yr Awdurdod y cyfeiriwyd
ato’n flaenorol.
Seddau Gwag - Mae’n bosibl y caniateir i ddisgyblion eistedd mewn seddau
gwag ar fysys ysgol fel consesiwn dros dro, er nad ydynt yn bodloni’r meini
prawf y cyfeiriwyd ato uchod. Ni fydd yr Awdurdod yn codi tâl am ddarparu
cludiant mewn achosion o’r fath. Mae’n bosibl y bydd angen tynnu consesiynau
yn eu hôl ar fyr rybudd.
Symud Cartref - Ni fydd disgyblion sy’n mynychu ysgol uwchradd ac yn symud
i gyfeiriad sydd y tu allan i ddalgylch yr ysgol fel arfer yn parhau i dderbyn
cludiant am ddim i’r ysgol honno os yw’n digwydd yn ystod Blynyddoedd 7,8
neu 9 yn yr ysgol honno, hyd yn oed os yw’r meini prawf pellter a nodwyd
uchod yn cael eu bodloni. Ystyrir ceisiadau ar gyfer disgyblion sy’n symud
cartref ym Mlynyddoedd 10 neu 11 os gellir darparu cludiant trwy ddefnyddio
gwasanaethau presennol yn unig.
Cludiant ar gyfer disgyblion oedran uwchradd - Darperir yn bennaf trwy
ddosbarthu tocynnau tymor i alluogi disgyblion ddefnyddio gwasanaethau
bws lleol (glynir at leoedd sefyll cyfreithiol).
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Cludiant i ddisgyblion oed cynradd - Darperir fel arfer ar ffurf cerbydau dan
gontract.
Ni fydd yn bosibl trefnu i deithiau’r cerbydau basio cartrefi’r holl ddisgyblion,
a bydd yn ofynnol felly i rieni wneud trefniadau iddynt gyrraedd y man ‘casglu’
agosaf. Gwneir pob ymdrech fodd bynnag i gadw’r pellter hwn mor fyr â
phosibl ac ni ddylai fod yn fwy na milltir o dan amgylchiadau arferol.
Ymddygiad ar Fysys - Os nad yw ymddygiad disgyblion o safon dderbyniol yn
ystod taith i’r ysgol ac yn ôl, mae’n bosibl y bydd y trefniadau teithio y cytunwyd
arnynt yn cael eu tynnu’n ôl.
Teithio Ôl-16 - Ddylai rhieni fod yn ymwybodol nad yw’n ofynnol yn gyfreithiol
i ddarparu cludiant i ddisgyblion/myfyrwyr sy’n hŷn nag 16. Fodd bynnag,
darperir cludiant am ddim os yw myfyriwr yn byw mwy na 3 milltir o gampws
y coleg neu ddalgylch yr ysgol os yw eu rhieni/gofalwyr (neu’r myfyrwyr eu
hunain) yn derbyn Cymhorthdal Incwm/Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar
Incwm neu’n gymwys o dan y rheoliadau sy’n rheoli Credyd Treth Plant. Bydd
y myfyrwyr 16-18 oed sy’n byw o fewn y pellter gofynnol, ond ble nad yw eu
rhieni (neu eu hunain) yn derbyn y budd-daliadau uchod, yn derbyn grant
blynyddol o £146 (i’w adolygu ym mis Medi 2019) tuag at gostau cludiant.
Gall myfyrwyr sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd angen cludiant
hefyd dderbyn cludiant am ddim ar ffurf cludiant dan gontract yn amodol ar
asesiad.
Am ragor o wybodaeth ynglŷn â hawliau, cysylltwch ar 01495 766918/766919.
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Cyflogi Plant
Mae Is-ddeddfau Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar Gyflogi Plant yn
rheoleiddio’r math o swydd y gall plant ei derbyn a nifer yr oriau y gellir cyflogi
plant o dan
oed gadael ysgol. Mae’n ofynnol i gyflogwyr hysbysu’r Awdurdodau Lleol am
blant a gyflogir ganddynt (Is-ddeddfau 9). Rôl y Swyddogion Lles Addysg yw
monitro’r ffordd y cyflogir plant er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd mewn
ffordd ddiogel a chyfreithiol ac nad yw eu cyflogaeth yn cael effaith andwyol
ar eu hiechyd a’u haddysg. Mae manylion yr oriau y gall plant weithio yn ystod
dyddiadau tymor a gwyliau’r ysgol ar gael gan y Swyddogion Lles a restrir ar
dudalennau. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chyflogi plant neu gefnogaeth
ynglŷn â phresenoldeb yn yr ysgol, cysylltwch ag ysgol eich plentyn neu
ffoniwch:- Vicky Clode, Uwch Swyddog Lles Addysg ar:- 01495 766965.

Arholiadau cyhoeddus
Arholiadau cyhoeddus yw’r rheiny sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n dilyn rhaglenni
astudio gan gyrff dyfarnu allanol fel CBAC, EDEXCEL, RhCA, ac AQA. Mae
ysgolion yn trefnu a gweinyddu ceisiadau i sefyll arholiadau ar gyfer disgyblion,
a darperir i’r rhieni, naill ai copi papur neu gopi electronig o amserlen eu
plentyn i’w helpu i drefnu cyfnodau adolygu a sicrhau bod disgyblion yn
mynychu ar yr adegau cywir.
Dylai rhieni gysylltu ag ysgol eu plentyn mewn perthynas â’i pholisi ar ail sefyll
arholiadau (a’r gost) pe byddai angen yn codi.
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Cyllid Myfyrwyr
Penodwyd Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr gan Lywodraeth Cymru i gyflawni
trefniadau ariannol myfyrwyr yng Nghymru. Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru wedi
eu lleoli yng Nghyffordd Llandudno, a nhw fydd yn gyfrifol am brosesu, asesu
a thalu’r holl geisiadau am gyllid gan fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru yn 2018/19.
Dylid gwneud ceisiadau ar lein ar www.studentfinancewales.co.uk
Mae ystod o wybodaeth a chanllawiau ynghylch cyllid myfyrwyr ar gael i rieni a
myfyrwyr, ar www.studentfinancewales.co.uk
Gellir dilyn Cyllid Myfyrwyr Cymru ar Facebook (facebook.com/SFWales) neu
Twitter (@SF_Wales)
Gellir cysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.
EMA Ffôn: 0300 200 4050
ALG Ffôn: 0300 200 4050
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Nodiadau
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