
  CORFF LLYWODRAETHU YSGOL GYNRADD GATHOLIG SANT 

FFRANSIS 

  
 

DEDDF SAFONAU A FFRAMWAITH YSGOLION 1998 
 

CYNNIG I SEFYDLU MEITHRINFA YN 

  YSGOL GYNRADD GATHOLIG SANT FFRANSIS 
 

HYSBYSIR DRWY HYN, yn unol ag Adran 28(2) (b) Deddf Safonau a Fframwaith 

Ysgolion 1998, a Rheoliadau Addysg (Cynigion Trefniadaeth Ysgolion) (Cymru) 

1999 (O.S. 1999/1671)), bod Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig Sant 

Ffransis, Wilson Road, Trelái, Caerdydd, CF5 4JL (“yr Ysgol” o hyn ymlaen), ar ôl 

ymgynghori â’r rheini yr ystyriai’n berthnasol, yn cynnig rhagnodi addasiad i’r Ysgol 

drwy ymestyn yr ystod oedran o 4-11 i 3-11.   

 

Mae hyn i’w gyflawni drwy ddarparu 24 o leoedd meithrin Cyfwerth ag Amser Llawn 

(neu 48 o leoedd meithrin rhan amser). Bydd hyn yn galluogi hyd at 48 o blant 3-4 

oed (o’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed) i gael addysg feithrin ran amser 

yn yr Ysgol.   

 

Bydd rhaid i rieni plant sy’n cael eu derbyn i addysg feithrin wneud cais am le yn yr 

Ysgol o hyd os ydynt am i'w plentyn drosglwyddo i'r dosbarth derbyn. Nid yw 

mynychu'r feithrinfa yn sicrhau mynediad i’r Ysgol.   

 

Corff Llywodraethu’r Ysgol sy’n gyfrifol am dderbyn disgyblion i’r Ysgol a gosod y 

meini prawf derbyn.  

 

Yn y flwyddyn gyntaf pan gaiff y cynnig ei weithredu, bydd yr Ysgol yn parhau i 

dderbyn 55 o ddisgyblion 4/5 oed. 

 

Bwriedir gweithredu’r cynnig o 1 Medi 2013. 

 

O fewn cyfnod o 1 mis ar ôl dyddiad cyhoeddi’r cynnig hwn, hynny yw erbyn 15 

Mehefin 2013, gall unrhyw berson wrthwynebu’r cynnig.  Dylid anfon 

gwrthwynebiadau i’r cyfeiriad canlynol: 
 

Is-adran Rheolaeth ac Effeithiolrwydd Ysgolion,  

Yr Adran Addysg a Sgiliau, 

Llywodraeth Cymru, 

Parc Cathays,  

Caerdydd,   

CF10 3NQ 

  

Bydd Gweinidogion Cymru yn anfon unrhyw gopïau o wrthwynebiadau a gafwyd yn 

ystod y cyfnod gwrthwynebu (nas tynnwyd yn ôl yn ysgrifenedig) i Gorff 

Llywodraethu’r Ysgol er mwyn iddynt wneud sylwadau arnynt.   

 

Bydd Corff Llywodraethu’r Ysgol yn anfon at Weinidogion Cymru, cyn pen 2 

wythnos ar ôl diwedd y cyfnod gwrthwynebu, unrhyw sylwadau mewn cysylltiad â'r 

gwrthwynebiadau a dderbyniwyd. 

 

 



 

 

Bydd rhaid i’r cynnig (oni chaiff ei dynnu'n ôl) gael cymeradwyaeth Gweinidogion 

Cymru os,  

 

a) o fewn 2 fis o anfon copi o'r cynnig at Weinidogion Cymru, byddant 

yn ein hysbysu bod angen cymeradwyaeth o’r fath; neu 

  

 b) cyflwynwyd unrhyw wrthwynebiad o fewn y cyfnod gwrthwynebu ac 

nad yw    wedi’i dynnu’n ôl yn ysgrifenedig yn ystod y cyfnod 

hwnnw. 

 

Lle nad oes angen cymeradwyaeth o’r fath ar y cynnig, bydd Corff Llywodraethu’r 

Ysgol yn penderfynu a ddylid ei weithredu.  Bydd y penderfyniad hwnnw yn cael ei 

wneud o fewn 4 mis ar ôl anfon copi o'r cynnig at Weinidogion Cymru ac wedi hynny 

bydd y penderfyniad yn cael ei wneud yn hysbys i Weinidogion Cymru. 

 

Dyddiedig 16 Mai 2013 

 

 

Llofnod:         Yr Athro Maurice Scanlon 

___________________________________________________________________ 

Cadeirydd y Llywodraethwyr, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Ffransis 

 

NODYN ESBONIADOL 

 

(Nid yw hwn yn rhan o’r Hysbysiad ond ei nod yw egluro’i ystyron cyffredinol) 

 

Cynigir bod yr ystod oedran y mae Ysgol Gynradd Gatholig Sant Ffransis yn darparu 

ar ei gyfer yn cael ei ymestyn o 4-11 i 3-11 drwy gynnwys dosbarth meithrin â 24 o 

leoedd meithrin Cyfwerth ag Amser Llawn (neu 48 o leoedd meithrin rhan amser).   

 

Bydd hyn yn galluogi hyd at 48 o blant 3-4 oed (o’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 

dair oed hyd nes eu bod yn dechrau yn y dosbarth derbyn) i gael addysg feithrin ran 

amser yn yr ysgol.  Bydd y Corff Llywodraethu, fel awdurdod derbyn Ysgol Gynradd 

Gatholig Sant Ffransis, yn rhoi gwybod i rieni na fydd mynychu'r feithrinfa yn golygu 

y bydd plentyn yn gallu hawlio lle yn nosbarth derbyn yr ysgol gynradd.   

 

Bydd yr ysgol yn cyhoeddi meini prawf derbyn ar gyfer y feithrinfa a bydd y meini 

prawf cynradd ar gael yn llyfryn “Derbyn i Ysgolion” Cyngor Caerdydd.   

 

Bydd unrhyw drefniadau ar gyfer cludo disgyblion i’r ysgol gynradd yn cael eu 

gwneud yn unol â pholisïau presennol y Cyngor ar gludo plant i'r ysgol. 

 

Y bwriad yw gweithredu’r cynnig hwn pan fydd y feithrinfa yn agor ar 1 Medi 2013. 

 

Pe bai’r cynnig yn cael ei weithredu, disgwylir i’r Corff Llywodraethu, mewn 

cydweithrediad â Chyngor Sir Caerdydd, gynnal ymgynghoriad ar wahân i leihau 

Nifer Safonol yr ysgol gynradd (nifer y disgyblion a all gael eu derbyn i’r Dosbarth 

Derbyn).  Cynigir i’r lleihad ddod i rym o 1 Medi 2015. 

 


