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Cefndir 

Mae trefniadau derbyn cydlynol yn ffordd o wneud cais am le mewn ysgol sy’n caniatáu i 
rieni wneud cais am ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd), ysgolion sefydledig ac ysgolion 
cymunedol gan ddefnyddio un ffurflen gais.  Gall rhieni ddatgan trefn eu dewis wrth wneud cais 
ac, unwaith y bydd ceisiadau wedi’u prosesu yn unol â’r meini prawf derbyn perthnasol, dim ond y 
lle ysgol uchaf y maent yn gymwys i’w gael a gynigir iddynt.  

Ar hyn o bryd, gall rhieni sy’n gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd dderbyn sawl cynnig a gall 
benderfynu pa ysgol yw eu dewis ar ôl i gynigion gael eu gwneud.

Mae trefniant derbyn cydlynol yn dal i ganiatáu i rieni wneud cais i gael eu derbyn i’r un nifer o 
ysgolion, ond mae’n gofyn i rieni enwebu trefn eu dewis ar adeg y cais. 

Mae Cyngor Caerdydd wedi llwyddo i gydgysylltu derbyniadau gyda thair ysgol uwchradd bartner 
ers blwyddyn dderbyn 2018/2019. Cynhaliwyd cynllun peilot fel rhan o drefniadau derbyn i 
ysgolion 2018-2020, gyda derbyniadau cydlynol rhwng pob ysgol uwchradd gymunedol, Ysgol 
Uwchradd yr Eglwys Newydd (ysgol sefydledig), Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo 
Sant (gwirfoddol a gynorthwyir) ac Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi (a gynorthwyir yn 
wirfoddol). 

Roedd y peilot yn llwyddiannus gyda’r holl Awdurdodau Derbyn a oedd yn cymryd rhan yn adrodd 
bod y broses yn fuddiol yn gyffredinol.  Mae pob un o’r ysgolion uchod wedi penderfynu aros fel 
partner o fewn y trefniadau derbyniadau cydlynol.  Mae pob un o’r ysgolion yn parhau i fod yn 
gyfrifol am ymgynghori ar ei drefniadau derbyn a’u pennu. 

Mae’r Cyngor hefyd yn ceisio ehangu’r trefniadau cydlynol ar gyfer ysgolion uwchradd drwy 
gynnwys Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf yn y broses o fis Medi 2023. 

Mae’r Cyngor hefyd wedi cydlynu trefniadau derbyn i ysgolion cynradd gydag Ysgol Gynradd yr 
Eglwys yng Nghymru Llaneirwg ers mis Medi 2021 ac o fis Medi 2023 bydd ugain ysgol gynradd 
ffydd arall yn rhan o’r trefniadau cydlynol.

Mae’r Cyngor nawr yn ceisio ehangu’r trefniadau cydlynol ymhellach ar gyfer ysgolion uwchradd 
drwy gynnwys Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog yn y broses o fis Medi 2024 ymlaen.
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Beth rydym yn cynnig ei wneud?
• Cynnwys Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog o fewn y broses dderbyn ysgol uwchradd gydlynol ar gyfer 

grŵp oedran Blwyddyn 7 o fis Medi 2024.

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth? 

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r cynigion i gydgysylltu trefniadau derbyn gydag ysgolion uwchradd partner 
yng Nghaerdydd.

Mae rhagor o wybodaeth am drefniadau derbyn i ysgolion ar gael ar wefan y Cyngor: www.caerdydd.gov.
uk/trefniadauderbyn

Os na allwch gyrchu’r dogfennau ar-lein, bydd copïau print ar gael drwy’r post ar gais. Gallwch ofyn am 
gopi drwy e-bostio ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu drwy ffonio 029 2087 2720. 

Rydym wedi trefnu cyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau galw heibio y gallwch fynd iddynt os hoffech i ni 
esbonio’r newidiadau arfaethedig i chi.   Gallwch hefyd ofyn cwestiynau. 

Os hoffech fynd i gyfarfod ar-lein, cysylltwch â ni drwy e-bost: ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk gan 
ddweud pa gyfarfod yr hoffech fynd iddo.  Byddwn wedyn yn darparu dolen a chyfarwyddiadau ar gyfer 
mynd i’r cyfarfod.  

Sut gallaf roi fy marn? 

• Gallwch lenwi’r ffurflen ymateb ar dudalen 13 y llyfryn hwn.

• Gallwch fynychu sesiwn galw heibio 

• Gallwch roi eich barn ar www.caerdydd.gov.uk/trefniadauderbyn

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yw 16 Ionawr 2023. 

Yn anffodus ni all y Cyngor ystyried ymatebion sy’n dod i law wedi’r dyddiad hwn.
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Eglurhad o’r Termau a ddefnyddir yn y ddogfen hon  
Awdurdod Derbyn – Yn gyfrifol am osod a chymhwyso trefniadau derbyn ysgol.  Cyngor Caerdydd yw’r 
Awdurdod Derbyn ar gyfer ysgolion cymunedol ac ysgolion gwirfoddol a reolir. Corff Llywodraethu’r 
ysgol yw’r awdurdod derbyn ar gyfer ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir. 

ADY – Anghenion Dysgu Ychwanegol. Gallai hyn fod oherwydd anawsterau dysgu, anableddau corfforol 
neu broblemau ymddygiadol. (Cyfeirir weithiau at ADY fel Anghenion Addysgol Arbennig).

Archesgobaeth Gatholig - ardal eglwys, sy’n cynnwys plwyfi lleol, o dan arweinyddiaeth 
Archesgob Catholig.

Ysgol Gymunedol – ysgol gynradd neu uwchradd a gynhelir lle mae’r Cyngor sydd yn trefnu 
derbyniadau i ysgolion.

Ysgol Sefydledig – ysgol gynradd neu uwchradd a gynhelir lle mae Corff Llywodraethu’r ysgol yn 
gweinyddu derbyniadau i’r ysgol. Mae adeiladau a thir yr ysgol yn eiddo i’r corff llywodraethol neu gan 
sefydliad elusennol.

Corff Llywodraethu – Grŵp o bobl sy’n gyfrifol am redeg ysgol. Maent yn gosod cyfeiriad strategol ac 
yn anelu at hyrwyddo safon uchel o gyflawniad addysgol.

Awdurdod Lleol - sefydliad sydd yn swyddogol gyfrifol am yr holl wasanaethau a chyfleusterau 
cyhoeddus mewn ardal benodol. Yng Nghaerdydd yr awdurdod lleol yw Cyngor Caerdydd.

Ysgol a Gynhelir - Ysgol sy’n cael ei hariannu gan yr awdurdod addysg lleol (ALl). 

Diwrnod Cynnig - dyddiad cyson pan fydd pob Awdurdod Derbyn yn rhoi gwybod i deuluoedd am 
ganlyniad eu ceisiadau ysgol.

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir – ysgol gynradd neu uwchradd a gynhelir lle mae Corff Llywodraethu’r 
ysgol yn gweinyddu derbyniadau i’r ysgol.  Mae’r rhain fel arfer yn ysgolion ffydd lle mae adeiladau’r 
ysgol a’r tir yn eiddo i’r eglwys.
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Derbyniadau Ysgol Uwchradd Cydlynol

Pam ein bod yn cynnig y newidiadau hyn? 

Mae’r trefniadau derbyn cydlynol ar gyfer derbyn i addysg uwchradd wedi bod o fudd i’r ysgol, rhieni a 
disgyblion fel ei gilydd. 

Mae’r Cyngor ac Archesgobaeth Gatholig Caerdydd yn awyddus i ehangu’r trefniadau derbyn cydlynol er 
mwyn cynnwys mwy o ysgolion.

Mae Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog wedi cytuno i ymgynghori ar fod yn rhan o’r trefniadau 
derbyn cydlynol.

Cynllunio a chyllideb 

Mae trefniadau derbyn cydlynol rhwng ysgolion cymunedol ac ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir yn 
golygu mwy o sicrwydd ynghylch nifer y disgyblion Blwyddyn 7 sy’n symud i ysgol.  Pe bai disgybl yn 
derbyn lle mewn un ysgol ni fydd yn gallu dal lle hefyd mewn ysgol arall o fewn y bartneriaeth hon.

Mae hyn yn golygu y gallai ysgolion gynllunio ymlaen llaw ar gyfer y flwyddyn ysgol yn well. Er enghraifft, 
os yw’r ysgol yn gwybod faint o ddisgyblion fydd yn cofrestru ym Mlwyddyn 7, yna bydd mewn sefyllfa 
well i reoli trefniadau dosbarthiadau a staffio.

Trosglwyddo i addysg uwchradd

Treialwyd trefniadau derbyn cydlynol yn ysgolion uwchradd Caerdydd ar gyfer derbyniadau Blwyddyn 
7 yn 2018, 2019 a 2020 a’u cadw ar gyfer derbyn yn 2021, 2022 a 2023. Mae’r trefniadau cydlynol yn 
berthnasol i bob ysgol gymunedol, Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi, Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng 
Nghymru Teilo Sant ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd.  Cafodd y trefniadau eu hehangu i gynnwys 
Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf o dderbyniadau Medi 2023.

O dan y trefniadau presennol, mae disgyblion sy’n dymuno gwneud cais ar gyfer yr ysgolion hyn yn 
llenwi Ffurflen Gais Gyffredin ar-lein drwy wefan y Cyngor. Yn ogystal, mae’n rhaid i ddisgyblion sy’n 
gwneud cais ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi, Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru 
Teilo Sant  neu Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru, Esgob Llandaf hefyd gyflwyno ffurflen atodol yn 
uniongyrchol i’r ysgol.

O dan y cynigion, byddai Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog hefyd yn rhan o’r trefniadau cydlynol. 

Byddai disgyblion sy’n gwneud cais am le yn yr ysgolion o fewn y broses gydlynol yn cael cynnig lle yn yr 
ysgol dewis uchaf y maent yn gymwys iddi yn unig.   
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Dyrannu lleoedd 

Mae gwneud cais drwy’r Ffurflen Gais Gyffredin yn golygu bod y Cyngor yn gwybod beth yw trefn 
dewisiadau’r rhieni.  Felly, pan fydd yr ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir a’r ysgolion sefydledig yn anfon 
eu rhestr yn ôl trefn o ymgeiswyr i’r Cyngor, mae’n bosibl dyrannu lleoedd yn unol â’r dewis a nodwyd. 
Nid yw hyn yn gwarantu y dyrennir lle.  Mewn rhai achosion, gallai disgybl barhau i fod yn aflwyddiannus 
wrth geisio cael lle mewn unrhyw ysgol ar ôl i’r meini prawf gordanysgrifio gael eu cymhwyso. 

Drwy ddyrannu dim ond un lle ysgol i bob plentyn, nid yw rhieni’n gallu ‘dal’ cynigion ar gyfer mwy nag 
un ysgol yn y broses gydlynol.  Felly, gellir cynnig lleoedd i fwy o blant yn y rowndiau derbyn cynharach.

Yn y garfan yn 2022, daliodd 309 o blant fwy nag un lle ysgol ar gyfer mynediad i Flwyddyn 7 ar ôl y 
rownd dderbyn gyntaf. O’r plant gafodd gynnig llefydd yn Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog, cafodd 94 
hefyd gynnig o leiaf un lle ysgol arall. Roedd 69 o’r plant hyn yn dal un lle ychwanegol ac roedd 25 yn dal 
dau le ychwanegol.

Mae Tabl 1 yn dangos y llefydd ysgol a gynhaliwyd ar gyfer mynediad i Flwyddyn 7 ym mis Medi 2022, ar 
ôl y rownd gyntaf o dderbyniadau, gan ddisgyblion hefyd â lle yn Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog. Byddai 
cynnig un lle ysgol yn unig i’r disgyblion hyn wedi rhyddhau o leiaf 119 o leoedd ysgol yn y rownd dderbyn 
gyntaf.  Gallai hyn adael llai o blant heb le mewn ysgol a byddai mwy o blant yn cael cynnig lle ysgol 
dewis uwch ar y Diwrnod Cynnig. 

Tabl 1: Llefydd ysgol a gynhaliwyd gan ddisgyblion hefyd yn cynnal lle yn Ysgol Uwchradd Mair 
Ddihalog wrth gael mynediad i Flwyddyn 7 yn 2022

Ysgol Nifer o lefydd sy’n cael eu dal
Ysgol Uwchradd Cantonian 17
Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd 28
Ysgol Uwchradd Cathays 8
Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi 14
Ysgol Uwchradd Fitzalan  18
Ysgol Gyfun Radur 3
Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant 3
Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf  27
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr 1

119
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Beth yw’r Trefniadau Arfaethedig a sut fyddent yn gweithio? 
Ni fyddai’r trefniadau cydlynol presennol gydag Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi, Ysgol Uwchradd 
yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru, Esgob Llandaf nac Ysgol 
Uwchradd yr Eglwys Newydd yn newid.  Byddai disgyblion sy’n gwneud cais ar gyfer Ysgol Uwchradd 
Mair Ddihalog hefyd yn gwneud cais drwy’r Ffurflen Gais Gyffredin ar wefan y Cyngor.  Byddant hefyd yn 
cyflwyno ffurflen atodol yn uniongyrchol i’r ysgol. 

Byddai disgyblion sy’n gwneud cais am le yn Ysgol Uwchradd Gatholig Illtud Sant yn parhau i gyflwyno 
ceisiadau’n uniongyrchol i’r ysgol.

Byddai derbyniadau ysgol uwchradd cydlynol ar gyfer grŵp oedran Blwyddyn 7 yn dilyn yr amserlen a 
amlinellir isod (ar gyfer derbyn mis Medi 2024):

25 Medi 2023 – 20 Tachwedd 2023

• Byddai rhieni/gofalwyr yn llenwi Ffurflen Gais Gyffredin ar-lein.  Byddent yn mynegi hyd at bum dewis 
ar gyfer ysgolion cymunedol a/neu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir. 

• Byddai rhieni/gofalwyr sy’n gwneud cais ar gyfer ysgol wirfoddol a gynorthwyir o fewn y trefniadau 
derbyn cydlynol hefyd yn cwblhau ffurflen gais ategol ar gyfer yr ysgol unigol. Byddai’r ffurflen hon 
yn cael ei dychwelyd yn uniongyrchol i Gorff Llywodraethu’r ysgol ynghyd ag unrhyw gyfeiriadau 
gofynnol, tystiolaeth ddogfennol ac unrhyw wybodaeth arall sydd ei hangen. 

• Byddai ceisiadau drwy’r Ffurflen Gais Gyffredin ar-lein yn cau ar 20 Tachwedd 2023. 

Rhagfyr 2023 - Chwefror 2024

• Byddai ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig yn pob ymgeisydd yn eu trefn yn unol 
â meini prawf derbyn eu hysgol. Ar ôl llunio rhestr o ymgeiswyr yn nhrefn blaenoriaeth, byddent yn 
cyflwyno’r rhestr hon i Gyngor Caerdydd i’w rhoi yn y Gronfa Ddata Derbyniadau Canolog.

• Yna, byddai’r Gronfa Ddata Derbyniadau Canolog yn dyrannu’r lle uchaf a ffefrir y mae plentyn yn 
gymwys i gael ei dderbyn iddo.

Dydd Gwener 1 Mawrth 2024

• Byddai disgyblion sy’n gwneud cais am le yn yr ysgolion o fewn y broses gydlynol yn cael cynnig lle yn 
yr ysgol dewis uchaf y maent yn gymwys iddi yn unig.  Byddai ymgeiswyr yn cael gwybod am eu hawl 
i apelio, pe bai unrhyw un o’u ceisiadau ysgol yn aflwyddiannus.  

• Anfonir penderfyniadau drwy e-bost (neu lythyr os ydych wedi gofyn i’ch cynnig gael ei anfon drwy’r 
post).  Gellir eu gweld ar-lein hefyd neu eu rhoi dros y ffôn ar ôl 12pm ar Ddiwrnod y Cynnig. 

15 Mawrth 2024 

• Dyddiad cau i rieni/gofalwyr ymateb i’r Cyngor, naill ai yn derbyn neu wrthod cynnig lle mewn ysgol. 

7



8
Canfod mwy yma

www.caerdydd.gov.uk/trefniadauderbyn

Beth yw manteision derbyniadau cydlynol? 
Byddai disgwyl i’r manteision canlynol ddeillio o drefniadau cydlynol: 

• Byddai mwy o ddisgyblion yn cael cynnig lle yn y rownd gychwynnol o geisiadau, ar 
Ddiwrnod y Cynnig

• Mwy o ddisgyblion yn sicrhau dewis ysgol uwch.

• Mwy o rieni/gofalwyr yn gallu cynllunio ymrwymiadau gwaith a gofal plant yn llawer cynt. 

• Angen i lai o deuluoedd gyflwyno cais derbyn arall mewn cylch derbyn diweddarach. 

• Llai o apeliadau statudol yn yr ysgol.

• Bydd ysgolion yn gallu cynllunio’u cyllidebau, trefn eu dosbarthiadau a’u trefniadau staffio yn well 
gan y bydd ganddynt syniad cliriach o faint o ddisgyblion y byddant yn eu derbyn.

Beth yw anfanteision y trefniadau cydlynol? 
Mae’r system bresennol yn caniatáu i rieni wneud cais i Awdurdodau Derbyn lluosog sydd â’r potensial i 
gynnig nifer o leoedd ysgol i’w plentyn.  Mae hyn yn caniatáu iddyn nhw sicrhau cynigion ar gyfer mwy 
nag un ysgol, gyda chyfnod penderfynu diweddarach lle gallant ddewis pa arlwy ysgol i’w derbyn. 

Gall lleiafrif o rieni deimlo dan anfantais o ganlyniad i hynny. Fodd bynnag, byddent yn dal i gadw’r 
hawl i ddewis rhieni a’r cyfle i osod trefn ar eu dewisiadau ysgol. Byddai’r trefniadau arfaethedig hefyd 
yn cynyddu cyfle pob ymgeisydd o gael cynnig un o’u dewisiadau uwch.

Dewisiadau amgen 
Yr opsiwn arall yw gwneud dim.  Byddai’r trefniadau presennol yn cael eu cadw.  Byddai’r aneffeithlonrwydd 
o fewn y system dyrannu disgyblion bresennol yn parhau.  Byddai llawer o ddisgyblion yn derbyn nifer 
o gynigion o leoedd, tra gallai eraill dderbyn cynigion ar gyfer dewis is neu ddim cynnig o gwbl.  Byddai 
parhau â’r system bresennol yn golygu na all Awdurdodau Derbyn ddyrannu mwy o leoedd i blant yn y 
cylch dyrannu cychwynnol. 
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Beth fyddai’r effaith ar ysgolion? 
Nid yw’r cynnig yn cael unrhyw effaith ar bolisi derbyn ysgol nac yn gosod unrhyw newid i’w 
lywodraethiant. Byddai corff llywodraethu Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog yn dal i ymgynghori ar eu 
trefniadau derbyn eu hunain a phenderfynu arnynt, a byddai’n dal i osod trefn yr ymgeiswyr yn erbyn 
eu meini prawf gordanysgrifio eu hunain. 

Byddai’r Cyngor yn cefnogi yr ysgol drwy ymgymryd â rhai o’i dasgau gweinyddol gan gynnwys mynd 
i’r afael â dilysu a mesuriadau pellter cartref i ysgol, os mai dyma eu dewis.

Ni fydd yn effeithio ar allu rhieni i fynegi eu dewis ar gyfer ysgol gymunedol neu ysgol wirfoddol a 
gynorthwyir wrth gyflwyno cais. 

Felly, rhagwelir na fyddai’n cael fawr ddim effaith, os o gwbl, ar nifer y disgyblion a fydd ar y gofrestr 
mewn ysgolion cymunedol cyfrwng Saesneg neu gyfrwng Cymraeg neu mewn ysgolion gwirfoddol a 
gynorthwyir yn y ddinas. 

Mae’r Cyngor o’r farn bod derbyniadau cydlynol yn helpu ysgolion i gynllunio eu cyllidebau, trefn eu 
dosbarthiadau a’u trefniadau staffio, gan y bydd gan bob ysgol syniad cliriach o ba ddisgyblion y 
byddant yn eu derbyn. 

Sut byddai’r newidiadau’n effeithio ar safonau yn yr ysgolion? 

Safonau

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo’n glir i barhau i fuddsoddi mewn ysgolion yng Nghaerdydd 
a’u gwella er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau posibl i’w fywyd (www.
addewidcaerdydd.co.uk). 

Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda chyrff llywodraethu ysgolion i sicrhau bod y safonau’n uchel, yr 
addysgu’n dda a’r arweinyddiaeth a’r llywodraethiant yn gryf.

Nid yw’r Cyngor yn disgwyl i’r cynnig gael unrhyw effaith negyddol ar ansawdd safonau addysg yn 
unrhyw un o’r ysgolion sydd ynghlwm â’r broses dderbyn gydlynol. 

Profiadau dysgu ac addysgu 

Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda chyrff llywodraethu ysgolion i sicrhau bod y safonau yn uchel, yr 
addysgu’n dda a’r arweinyddiaeth a’r llywodraethiant yn dda.

Nid yw’r Cyngor yn disgwyl i’r cynnig hwn gael unrhyw effaith negyddol ar ansawdd safonau addysg 
neu gyflawni Cyfnodau Allweddol 3-4.
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Gofal, cymorth ac arweiniad

Mae gan bob ysgol ystod addas o bolisïau a darpariaeth ar waith i hybu iechyd a lles disgyblion.

Mae ysgolion wedi ymrwymo i feithrin cymuned ysgol lle mae dysgu’n cael ei werthfawrogi a disgyblion 
yn cyflawni eu potensial mewn amgylchedd hapus a diogel lle maent yn dangos parch a goddefgarwch 
tuag at eraill. 

Byddai’r Cyngor yn gweithio gyda thîm arwain pob ysgol i sicrhau bod pawb yn yr ysgol yn deall eu 
cyfrifoldeb am helpu i wella a chynnal gofal, cymorth ac arweiniad.

Arwain a Rheoli 

Cyrff llywodraethu sy’n gyfrifol am bennu a chymhwyso’r trefniadau derbyn ar gyfer ysgolion 
gwirfoddol a gynorthwyir.  Ni fyddai hyn yn newid o dan y trefniadau derbyn cydlynol. 

Nid oes unrhyw wybodaeth sy’n awgrymu y byddai’r cynigion yn cael effaith negyddol ar 
arweinyddiaeth a llywodraethiant ysgolion nac yn effeithio ar ganlyniadau addysgol.

Beth fyddai’r effaith ar ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol? 

Mae ysgolion yng Nghaerdydd yn derbyn cyllid dirprwyedig i’w galluogi i ddarparu cymorth ychwanegol 
ac ymyriadau â ffocws ar gyfer disgyblion sydd ag ADY. 

Cynigir darpariaeth ysgol i ddisgyblion ag ADY mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Caerdydd sy’n 
cefnogi anghenion disgyblion a nodwyd.  Mae hyn yn cynnwys lleoliadau â chymorth mewn ysgolion 
prif ffrwd a lleoedd mewn Canolfannau Adnoddau Arbenigol (CAA) ac ysgolion arbennig.

Rheolir derbyniadau i ddarpariaeth arbenigol gan y Cyngor, yn amodol ar ddatganiad o Anghenion 
Addysgol Arbennig (AAA) neu Gynllun Datblygu Unigol (CDU).  

Nid oes unrhyw gynlluniau i wneud unrhyw newidiadau i’r ffordd y caiff plant eu derbyn i 
ddarpariaeth ADY. 

Nid oes gwybodaeth ar gael sy’n awgrymu y câi’r cynigion effaith negyddol ar y ddarpariaeth ADY. 
Byddai ysgolion yn parhau i ddarparu cymorth ADY i ddisgyblion fel sy’n briodol yn ôl yr angen.

Beth fyddai’r effaith ar ddisgyblion sy’n cael Prydau Ysgol am Ddim? 

Mae peth o’r arian a gaiff ysgolion wedi ei seilio ar nifer y disgyblion yn yr ysgol sy’n derbyn Prydau 
Ysgol am Ddim. Byddai’r holl ysgolion yng Nghaerdydd yn cael arian ar gyfer y disgyblion hyn.

Nid oes gwybodaeth ar gael sy’n awgrymu y byddai’r cynigion yn effeithio’n negyddol ar ddisgyblion 
sy’n cael Prydau Ysgol am Ddim. 
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Beth fyddai’r effaith ar ddisgyblion sydd â’r Saesneg fel Iaith Ychwanegol?

Nid oes gwybodaeth ar gael sy’n awgrymu y byddai’r cynigion yn effeithio’n negyddol ar sut caiff 
disgyblion sydd â’r Saesneg fel Iaith Ychwanegol eu cefnogi. Byddai pob ysgol yng Nghaerdydd yn 
parhau i gynnig cymorth sy’n briodol i anghenion pob disgybl yn unigol. 

Beth fyddai’r effaith ar ddisgyblion o Leiafrif Ethnig? 

Nid oes gwybodaeth ar gael sy’n awgrymu y byddai’r cynigion yn cael effaith negyddol ar y 
ddarpariaeth ar gyfer unrhyw grŵp ethnig.

Materion Ariannol 
Mae’r Cyngor o’r farn y bydd ysgolion yn gallu cynllunio eu cyllidebau ysgol yn well ar gyfer 
blynyddoedd academaidd sydd i ddod gan y bydd ganddynt syniad cliriach o ba ddisgyblion y byddant 
yn eu derbyn.  Mae cyfran fawr o gyllideb ysgol yn seiliedig ar nifer y plant sydd ar y gofrestr. 

Materion Adnoddau Dynol
Mae’r Cyngor o’r farn nad yw’r cynnig hwn yn debygol o effeithio ar staffio ysgolion.  Byddai arferion 
gweithio yn newid, ond efallai na fyddant yn lleihau. 

Materion Trafnidiaeth 
Mae’r Cyngor o’r farn nad yw’r cynnig hwn yn debygol o effeithio ar draffig.  Nid yw’n ymwneud ag 
unrhyw newid o ran cyflenwi lleoedd ysgol nac unrhyw newid i ddalgylchoedd ysgolion. 

Trefniadau Teithio Dysgwyr
Dan y cynigion hyn, nid oes cynlluniau i newid polisi’r Cyngor ar gludo plant i ac o ysgolion. Gellir gweld 
polisi trafnidiaeth y Cyngor ar gyfer plant ysgol ar wefan y Cyngor (www.caerdydd.gov.uk).

Effaith y cynigion ar y Gymraeg
Nid yw’r Cyngor yn disgwyl unrhyw effaith negyddol ar y Gymraeg o’r cynnig hwn. 

Gan fod rhai ysgolion Cymraeg wedi adrodd am anawsterau wrth gynllunio cyllidebau oherwydd bod 
rhieni’n cael cynnig lle mewn ysgol ond yn ddiweddarach yn cymryd lle mewn ysgol arall, disgwylir y 
byddai’r cynigion yn cael budd cadarnhaol yn gyffredinol.
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Mae Cydraddoldeb yn Bwysig
Mae Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (EAG) yn broses sy’n edrych ar bolisi, prosiect neu gynllun i wneud 
yn siŵr nad yw’n gwahaniaethu yn erbyn rhywun ar sail y nodweddion gwarchodedig a nodwyd yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010 (oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a 
mamolaeth, hil, crefydd/cred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol).

Mae’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb cychwynnol wedi’i wneud.  Daeth i’r casgliad na fyddai’r 
newidiadau a gynigir yn effeithio’n negyddol ar unrhyw grŵp penodol mewn cymdeithas.  Lle nodir yr effeithir 
ar grwpiau penodol, nodwyd camau lliniaru.

Caiff yr asesiad ei adolygu ar ôl yr ymgynghoriad ac ar adegau allweddol os aiff y cynnig yn ei flaen.

Bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol ar blant yng Nghaerdydd yn cyflawni eu potensial yn llawn drwy 
hyrwyddo a gwella mynediad at ddysgu yn y ddinas, gan roi’r dechrau gorau i blant drwy ddarparu gwell 
profiad i blant sy’n dechrau yn yr ysgol neu sy’n mynd i’r Ysgol Uwchradd am y tro cyntaf. 

Bydd hyn o ganlyniad i allu staff yr ysgol i wneud y mwyaf o arbedion effeithlonrwydd y broses dderbyn er 
mwyn rhoi dechrau mwy effeithiol i blant er mwyn eu galluogi i wireddu eu potensial mwyaf yn gynharach yn 
hytrach nag yn hwyrach.

Bydd y Cyngor (Yr Awdurdod Derbyn ar gyfer Ysgolion Cymunedol) a Chyrff Llywodraethu (Yr Awdurdod 
Derbyn ar gyfer Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir ac Ysgolion Sefydledig) yn parhau i gryfhau eu 
partneriaeth wrth sicrhau canlyniadau cadarnhaol i’r ddinas a’i dinasyddion; gan gydweithio ag agenda a 
rennir i sicrhau arbedion cost ac effeithlonrwydd sylweddol.

Effaith Gymunedol 
Mae’r Cyngor o’r farn nad yw’r cynnig hwn yn debygol o gael effaith negyddol ar unrhyw gymuned yng 
Nghaerdydd.  
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Camau nesaf, sut gallwch fynegi eich barn a’r ffurflen adborth 

Beth sy’n digwydd nesaf? 

Bydd y Cyngor yn casglu ac yn crynhoi’r adborth a ddaw o’r ymgynghoriad hwn. Yna bydd swyddogion 
y Cyngor yn adrodd hyn i Gabinet y Cyngor i hysbysu aelodau etholedig o farn rhanddeiliaid, fel rhan 
o’r Trefniadau Derbyn i Ysgolion arfaethedig 2024-2025. Unwaith y bydd y Cabinet wedi penderfynu 
ar y Trefniadau Derbyn, bydd y Polisi Derbyn ar gael i unrhyw un ei weld/lawrlwytho ar wefan y Cyngor.  
Cewch hefyd gopi trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt yn y ddogfen hon.

Cyfnod ymgynghori   

Mae’r cyfnod ymgynghori ar gyfer y cynigion hyn yn dechrau ar 28 Tachwedd 2022 ac yn dod i ben 
ar 16 Ionawr 2023.  

Gweler tudalen 2 am ragor o fanylion am sut i ymateb a mynegi eich barn.

Caiff yr ymatebion o’r ymgynghoriad eu hystyried fel rhan o’r Trefniadau Derbyn i Ysgolion arfaethedig 
ar gyfer 2024-2025.

Penderfynu ar y trefniadau derbyn 

Bydd Cabinet y Cyngor yn pennu’r Trefniadau Derbyn arfaethedig ar gyfer 2024-2025 ym mis 
Mawrth 2023.  

Hysbysiad o’r Penderfyniad 

Ar ôl penderfynu, byddai Cyngor Caerdydd yn rhoi gwybod i randdeiliaid.  Caiff y Polisi Derbyn ei 
gyhoeddi hefyd ar wefan y Cyngor. 
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Cwestiynau Cyffredin

A fydd meini prawf gordanysgrifo Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog yn newid?

Bydd Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog yn parhau i ymgynghori ar, gosod a chymhwyso eu meini prawf 
derbyn eu hunain. Bydd y corff llywodraethol yn rhestru ymgeiswyr am lefydd yn eu hysgol yn seiliedig 
ar eu meini prawf eu hunain.

A fydd trefniadau derbyn cydlynol yn golygu bod fy mhlentyn yn bendant yn cael 
cynnig lle ysgol?

Nid yw’r trefniadau derbyn cydlynol yn gwarantu y bydd lle yn cael ei ddyrannu. Mewn rhai achosion, 
gallai disgybl barhau i fod yn aflwyddiannus wrth geisio cael lle mewn unrhyw ysgol. Fodd bynnag, gan 
nad oes modd dal sawl lle gan un disgybl o dan y trefniadau hyn, mae’ch plentyn yn fwy tebygol o 
gael cynnig un o’i ddewisiadau.

Ydw i’n fwy tebygol o gael lle mewn ysgol os ydw i’n ei rhoi fel fy unig ddewis? 

Nid yw rhestru un ysgol yn unig fel dewis yn ei gwneud yn fwy tebygol y cewch le yn yr ysgol.  Caiff 
ymgeiswyr eu rhoi yn eu trefn yn unol â meini prawf gordanysgrifio’r ysgol.  Anogir rhieni i ddefnyddio 
eu holl ddewisiadau.  Os gellid cynnig lle i ymgeisydd mewn mwy nag un ysgol, rhoddir un cynnig iddo 
ar gyfer yr ysgol dewis uchaf. 

Faint o ysgolion y gallaf wneud cais amdanynt? 

Bydd proses ymgeisio ar-lein y Cyngor yn caniatáu i chi nodi hyd at bum dewis.  Anogir ymgeiswyr i 
ddefnyddio eu holl ddewisiadau.  Gallwch hefyd gyflwyno ceisiadau ychwanegol os ydych yn dymuno 
gwneud hynny. 

Os na fydda i’n cael cynnig lle yn Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog fydda i’n colli 
allan ar le yn fy ysgol dalgylch?

Byddwch yn gallu gwneud cais am Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog a’ch ysgol gymunedol dalgylch 
gan ddefnyddio Ffurflen Gais Cyffredin ar y porth ar-lein. Gallwch rhestru pum ysgol yn ôl eich 
dewis a bydd yn cael cynnig y lle ysgol dewis uchaf yr ydych yn gymwys i’w gael. Felly os nad ydych 
yn cael cynnig lle yn Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog, gallwch barhau i gael cynnig lle yn eich ysgol 
gymunedol dalgylch, os ydych yn gymwys i gael lle unwaith y bydd y meini prawf gordanysgrifio 
wedi’u cymhwyso.
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Dweud eich dweud!
FFURFLEN YMATEB I YMGYNGHORIAD 

Gallwch gwblhau’r ffurflen ymateb hwn ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk/trefniadauderbyn 

Rydym yn cynnig: 

• Cynnwys Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog o fewn y broses dderbyn ysgol uwchradd gydlynol ar 
gyfer grŵp oedran Blwyddyn 7 o fis Medi 2024.

• Rhiant neu Warcheidwad*

 Aelod o Staff*

• Llywodraethwr*

 Arall  (rhowch fanylion) 

• Mam-gu neu Dad-cu*

 Disgybl*  

•  Preswylydd Lleol

*Cadarnhewch pa ysgol(ion) 
rydych yn gysylltiedig â hwy

Dwedwch wrthym a ydych chi’n ymateb fel (ticiwch bob un sy’n berthnasol):

1. Ydych chi’n cefnogi’r cynnig i gynnwys Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog o 
fewn y derbyniadau cydlynol i ysgolion uwchradd.

  Ydw   Nac ydw  Dim barn

Esboniwch pam: 

2. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y Polisi Derbyn i Ysgolion?
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Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yw 16 Ionawr 2023.

Enw
Cyfeiriad
Cod Post

Ni fydd y Cyngor yn gallu ystyried unrhyw ymatebion i’r ymgynghoriad a geir ar ôl y dyddiad hwn.  

Ni fydd yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yn cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig.  

Dim ond ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol y gellir cyflwyno gwrthwynebiadau.

Os hoffech gael gwybod pan gyhoeddir adroddiad yr Ymgynghoriad, nodwch eich cyfeiriad e-bost. Os na roddwch gyfeiriad 
e-bost i ni, ni fydd modd i ni gysylltu â chi.

Diolch i chi am eich sylwadau.
Dychwelwch y ffurflen hon i’r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion, Ystafell 401, Neuadd y Sir, CF10 4UW erbyn 16 Ionawr 
2023 fan pellaf.

Caiff y wybodaeth rydych wedi’i rhoi ei phrosesu gan Gyngor Caerdydd yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Caiff y wybodaeth 
rydych wedi’i rhoi i ni mewn perthynas â’r ymgynghoriad hwn ei thrin yn gyfrinachol ond gallai gael ei defnyddio gan y Cyngor neu’i datgelu i eraill yn ôl y gyfraith.  Mae 
angen prosesu data personol er mwyn cyflawni tasgau penodol er budd y cyhoedd. Gydag unrhyw ymatebion a ddaw i law, bydd modd gwneud cais amdani o dan y 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid ei gwneud yn gyhoeddus. Wedi dweud hynny, byddai gwybodaeth sy’n cynnwys manylion personol fel 
enw a chyfeiriad unigolyn yn cael ei thynnu allan.
Am ragor o wybodaeth ynghylch sut mae Cyngor Caerdydd yn rheoli gwybodaeth bersonol, gweler ein Polisi Preifatrwydd llawn ar wefan y Cyngor https://www.cardiff.
gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx
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AMDANOCH CHI
Nodwch eich cod post isod i’n galluogi i nodi barn ac anghenion ymatebwyr yn fanylach fesul ardal:-

Faint oedd eich oed ar eich pen-blwydd diwethaf?  

 Dan 16 oed   25-34   45-54  65-74  Mae’n well gennyf beidio â dweud

 16-24  35-44    55-64  75+

Ticiwch unrhyw un o’r canlynol sy’n berthnasol i chi: 

 Byddar/Wedi colli clyw/Yn drwm eich clyw  Nam ar y golwg     Salwch neu gyflwr iechyd hirdymor  

         (e.e. canser, diabetes neu asthma)  

 Anawsterau iechyd meddwl  Defnyddiwr cadair olwyn     Mae’n well gennyf beidio â dweud

 Nam/anawsterau dysgu    Nam symudedd Arall
 

Rhowch fanylion

Beth yw eich grŵp ethnig?  
Pan ddefnyddir y term ‘Prydeinig’, mae hyn yn cyfeirio at y pedair gwlad gartref, sef Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, neu gyfuniad o’r rhain. 
 Gwyn - Cymreig/Seisnig/Albanaidd/o Ogledd Iwerddon/Prydeinig Asiaidd/Asiaidd Cymreig/Prydeinig - Bangladeshaidd
 Gwyn - Gwyddelig      Asiaidd/Asiaidd Cymreig/Prydeinig - Indiaidd
 Gwyn - Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig    Asiaidd/Asiaidd Cymreig/Prydeinig - Unrhyw gefndir arall
  Gwyn - Unrhyw gefndir gwyn arall      Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Cymreig/Prydeinig - Affricanaidd
  Grwpiau Cymysg/Aml-ethnig - Gwyn ac Asiaidd   Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Cymreig/Prydeinig - Caribïaidd 
 Grwpiau Cymysg/Aml-ethnig - Gwyn a Du Caribïaidd   Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Cymreig/Prydeinig - Unrhyw gefndir arall
  Grwpiau Cymysg/Aml-ethnig - Gwyn a Du Affricanaidd   Arabaidd
 Grwpiau Cymysg/Aml-ethnig - Unrhyw un arall    Unrhyw grŵp ethnig arall (rhowch fanylion)
 Asiaidd/Asiaidd Cymreig/Prydeinig - Tsieineaidd     
 Asiaidd/Asiaidd Cymreig/Prydeinig - Pacistanaidd     Mae’n well gennyf beidio â dweud

Ydych chi yn….. ?

 Benyw     Gwryw   Arall   Mae’n well gennyf beidio â dweud

Ydych chi’n eich ystyried eich hun yn berson anabl?   

 Byddwn    Nac oes   Mae’n well gennyf beidio â dweud 

Caiff y wybodaeth rydych wedi’i rhoi ei phrosesu gan Gyngor Caerdydd yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Caiff y wybodaeth 
rydych wedi’i rhoi i ni mewn perthynas â’r ymgynghoriad hwn ei thrin yn gyfrinachol ond gallai gael ei defnyddio gan y Cyngor neu’i datgelu i eraill yn ôl y gyfraith.  
Mae angen prosesu data personol er mwyn cyflawni tasgau penodol er budd y cyhoedd. Gydag unrhyw ymatebion a ddaw i law, bydd modd gwneud cais amdanynt 
o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid eu gwneud yn gyhoeddus. Wedi dweud hynny, byddai gwybodaeth sy’n cynnwys manylion 
personol fel enw a chyfeiriad unigolyn yn cael eu tynnu allan. Am ragor o wybodaeth ynghylch sut mae Cyngor Caerdydd yn rheoli gwybodaeth bersonol, gweler ein 
Polisi Preifatrwydd llawn ar wefan y Cyngor www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx
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