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I bwy y mae’r adran hon?  
• Disgyblion sy’n symud i Gaerdydd o Awdurdod Lleol neu wlad arall
• Disgyblion sy’n byw yng Nghaerdydd sydd am symud o un ysgol i un arall

I wneud cais am le mewn Ysgol Gymunedol yng Nghaerdydd, bydd angen i rieni 
gwblhau Ffurflen Derbyniadau Yn Ystod y Flwyddyn.

wch gael y ffurflen gais gan unrhyw rai o’r canlynol:
• O wefan Cyngor Caerdydd: www.caerdydd.gov.uk
• Hybiau’r Cyngor 

Y Cyngor ei hun sy’n delio â derbyniadau i Ysgolion Cymunedol gan mai’r Cyngor yw’r 
Awdurdod Derbyn ar gyfer yr holl Ysgolion Meithrin, Cynradd ac Uwchradd Cymunedol 
a gynhelir. Byddwn yn ceisio cynnig lle i’ch plentyn mewn ysgol gynradd neu uwchradd 
o fewn pellter rhesymol o’i gartref. Fodd bynnag, dim ond mewn ysgolion sydd â lleoedd 
ar gael y gallwn gynnig lle. 

A oes unrhyw rai o’r canlynol yn berthnasol i chi?
Mae modd datrys nifer o broblemau sydd gan rieni a phlant heb fod angen symud 
ysgol. Mae yna nifer o risgiau o symud ysgol, gan gynnwys y canlynol: 
1. Tarfu ar addysg a chynnydd academaidd y plentyn
2. Tarfu ar amgylchedd cymdeithasol a grwpiau ffrindiau’r plentyn 
3. Tarfu ar amser hamdden a gweithgareddau allgyrsiol y plentyn
4.  Mae’n debygol y bydd yn rhaid iddo deithio pellter hir i gyrraedd ysgol sydd â 

lleoedd ar gael
5.  Mae’n debygol y bydd yn rhaid iddo newid opsiynau TGAU mewn ysgol newydd. 

Bydd hyn o bosibl yn lleihau nifer y cymwysterau y gall eu hennill.



58

CEISIWCH OSGOI GWNEUD CAIS I SYMUD YSGOL LLE Y BO’N BOSIBL.   

Gallai siarad â’ch plentyn a staff ei ysgol bresennol osgoi’r angen i’ch plentyn symud. Mae’n bwysig i chi 
ystyried ai symud ysgol yw’r dewis gorau i’ch plentyn. Os yw eich cais i symud ysgol am unrhyw un o’r rhesy-
mau a restrir isod, dylech gymryd y camau a nodir:

Rhesymau posibl

Anfodlon â’r ysgol

Plentyn yn peidio â 
mynychu’r ysgol

Bwlio a lles emosiynol yn yr 
ysgol

Problemau heb eu datrys

Osgoi gwahardd

Anghenion Dysgu 
Ychwanegol neu 
Anghenion Addysgol 
Arbennig (AAA)

Camau i’w cymryd

Trafodwch eich pryderon â’r Pennaeth 
Blwyddyn, Athro Dosbarth neu’r 
Pennaeth. Os ydych yn teimlo nad 
yw’r ysgol wedi ymateb yn briodol, 
dylech godi’r mater gyda Bwrdd y 
Llywodraethwyr. Rhaid i’r cwynion hyn 
cael eu cymryd o ddifri. 

Trafodwch â’ch plentyn i weld pam 
nad yw’n mynd i’r ysgol. Siaradwch ag 
athrawon eich plentyn. A oes pynciau y 
mae’n poeni amdanynt? 

Cysylltwch â’ch ysgol a gofynnwch am 
gopi o’i pholisïau diogelu, bwlio neu 
les emosiynol. Os teimlwch nad yw’r 
polisïau hyn wedi cael eu dilyn, dylech 
roi gwybod i’r ysgol.  Mae cyfrifoldeb ar 
bob ysgol i fynd i’r afael â bwlio, ac mae 
gan bob ysgol yr adnoddau i ddelio â’r 
broblem. Os teimlwch nad ydynt wedi 
gwneud hyn, cysylltwch â’r Pennaeth 
neu Fwrdd y Llywodraethwyr. Os yw’r 
bwlio’n arbennig o ddifrifol, dylech 
gysylltu â’r heddlu. 

Trefnwch apwyntiad i siarad â’r 
Pennaeth. Os nad yw hyn yn gweithio, 
gallwch wneud cwyn i Fwrdd y 
Llywodraethwyr. Mae cyfrifoldeb 
ar yr ysgol a’i harweinwyr i ddatrys 
problemau eich plentyn.

Siaradwch ag athro eich plentyn 
/ Pennaeth Blwyddyn / Pennaeth. 
Holwch a oes gan eich plentyn Gynllun 
Cymorth Bugeiliol neu a yw wedi’i nodi 
yn ddisgybl ag Anghenion Addysgol 
Arbennig. Gofynnwch am adolygiad o’r 
Cynllun Cymorth Bugeiliol.

Siaradwch â’r athro sy’n gyfrifol am 
Anghenion Arbennig (y Cydlynydd AAA) 
yn yr ysgol. Cysylltwch â’r Tîm Gwaith 
Achos AAA (Ffôn: 029 2233 0711).

Cyngor y gallwn ei roi

O’n profiad ni, nid yw symud oherwydd 
anfodlonrwydd â’r ysgol yn datrys y 
broblem. Mae’r un broblem yn codi yn 
aml yn yr ysgol newydd, felly dylid ceisio ei 
datrys cyn i chi symud.

Rhaid i blant fynd i’r ysgol. O’n profiad ni, 
gall siarad â’ch plentyn a’r ysgol helpu 
i nodi’r broblem a’ch galluogi i gymryd 
camau i’w datrys. Mae rhagor o gyngor ar 
gael gan y Gwasanaeth Lles Addysg (Ffôn: 
029 2087 3619).

Ein cyngor ni yw na ddylech symud ysgol 
oherwydd bwlio neu broblemau lles 
emosiynol. Mae cyfrifoldeb ar bob ysgol 
i ddiogelu lles corfforol ac emosiynol ei 
disgyblion. Os nad yw hyn wedi’i wneud yn 
achos eich teulu chi, dylech godi’r mater 
â’r ysgol. Gall yr ysgol: 
• Symud y plentyn i ddosbarth arall
• Trafod
• Trefnu cyfarfodydd â theuluoedd 
 

Dylai rhieni drafod y problemau gyda’u 
hysgol bresennol. Ni fyddai’n briodol 
disgwyl i’ch plentyn symud neu ‘droi dalen 
newydd’ gan fod yr ysgol yn methu â 
datrys eich pryderon.

Os yw’r ysgol wedi codi pryderon ynghylch 
ymddygiad eich plentyn, ein cyngor ni yw 
na ddylech ei symud i ysgol arall. Ni ddylai 
unrhyw ysgol fod yn awgrymu hyn i’ch 
plentyn. Gallai hyn waethygu’r broblem. 
Os oes angen cymorth arnoch gyda hyn, 
cysylltwch â ni. 

Dylai rhieni drafod â thîm cymorth 
bugeiliol yr ysgol. 
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Os, ar ôl gweithio gydag ysgol bresennol eich 
plentyn, eich bod yn teimlo o hyd fod angen 
gwneud cais i newid ysgol eich plentyn, gwnewch 
apwyntiad gyda’ch ysgol bresennol. Yn y cyfarfod 
hwn dylech drafod y rhesymau dros symud, 
cwblhau ffurflen gais a chasglu gwybodaeth am 
newid ysgol eich plentyn. 

Dim ond Rhiant/Rhieni neu Warcheidwad/
Gwarcheidwaid Cyfreithiol all wneud cais. Os 
nad chi yw Rhiant/Rhieni neu Warcheidwad/
Gwarcheidwaid Cyfreithiol y plentyn, rhaid i chi 
drefnu i’r ffurflen gais gael ei chwblhau gan y 
Rhiant/Rhieni neu Warcheidwad/Gwarcheidwaid 
Cyfreithiol neu anfon caniatâd ysgrifenedig 
ganddynt. Os mai chi yw’r Gwarcheidwad/
Gwarcheidwaid Cyfreithiol, bydd angen i chi 
ddangos dogfennaeth swyddogol. Ystyrir unrhyw 
gais nad yw wedi’i gwblhau gan y Rhiant/
Rhieni neu Warcheidwad/Gwarcheidwaid 
Cyfreithiol yn annilys. 

Os yw eich plentyn wedi cyrraedd o wlad y tu allan 
i’r DU o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf mae’n 
rhaid i chi ddangos dogfennaeth yn cadarnhau 
bod eich plentyn yn preswylio yn y DU. Dylid 
dangos copi wedi’i sganio o dudalen llun pasbort 
y DU/AEE eich plentyn, neu os nad yw eich 
plentyn yn hanu o’r DU/AEE, dylid dangos Fisa’r 
DU eich plentyn, neu ddogfennau perthnasol eraill 
wrth iddo gael ei dderbyn i’r ysgol.

Gall Rhiant/Rhieni neu Warcheidwad/
Gwarcheidwaid ofyn am newid ysgol ar unrhyw 
gam o addysg eu plentyn. Gallai fod amrywiaeth 
o resymau dros hyn. Fodd bynnag, oni bai bod yn 
rhaid gwneud hynny gan eich bod yn symud tŷ, 
dylech geisio gweithio gydag ysgol bresennol eich 
plentyn yn hytrach na symud. Ni ddylai unrhyw 
ysgol eich cynghori chi neu eich plentyn i symud. 
Os digwyddith hyn, cysylltwch â ni. 

Gallai fod rhesymau addysgol cryf dros beidio 
â symud y plentyn y mae angen i chi eu 
hystyried, yn arbennig yn achos disgyblion 
Blynyddoedd 10 neu 11. 

DYLAI RHIENI YSTYRIED Y RISGIAU CYN 
GWNEUD CAIS I SYMUD: 
1)  Tarfu ar addysg a chynnydd academaidd 

y plentyn
2)  Tarfu ar amgylchedd cymdeithasol a 

grwpiau ffrindiau’r plentyn 
3)  Tarfu ar amser hamdden a 

gweithgareddau allgyrsiol y plentyn
4)  Mae’n debygol y bydd yn rhaid iddo 

deithio pellter hir i gyrraedd ysgol sydd â 
lleoedd ar gael

5)  Mae’n bosibl y bydd yn rhaid iddo 
newid ei opsiynau TGAU os nad yw’r 
ysgol newydd yn cynnig yr un opsiynau 
academaidd 

Os oes lle ar gael yn y grŵp oedran yn yr ysgol yr 
hoffech i’ch plentyn ei mynychu, awdurdodir i’ch 
plentyn gael ei dderbyn a gofynnir i chi gysylltu 
â’r Pennaeth / Pennaeth Derbyniadau ynglŷn â’r 
dyddiad derbyn. Os nad oes lle ar gael, bydd eich 
plentyn yn cael ei roi ar restr aros a bydd ysgol 
amgen â lleoedd yn cael ei chynnig (neu byddwn 
yn awgrymu bod eich plentyn yn parhau yn ei 
ysgol bresennol). Gweithredir rhestrau aros fesul 
tymor. Er mwyn penderfynu pa blant i’w derbyn 
i Ysgol Gymunedol, mae’r Cyngor yn defnyddio’r 
meini prawf gordanysgrifio a restrir ar dudalennau 
22-24 ar gyfer Ysgolion Cynradd a thudalennau 
32-35 ar gyfer Ysgolion Uwchradd.

n gwneud cais i symud, ystyriwch y canlynol: 
•  Lle gwneir cais gan eich bod yn newid cyfeiriad, 

dylech sicrhau eich bod yn rhoi digon o rybudd 
er mwyn trefnu’r broses symud.

•  Nid yw’r broses symud yn gallu digwydd ar 
unwaith ac ni allwn sicrhau y bydd lleoedd ar 
gael yn eich ysgol ddewis.

•  Os nad yw eich plentyn yn mynychu ei ysgol 
bresennol, dylai swyddog presenoldeb yr 
ysgol gysylltu â chi. 

NID AR CHWARAE BACH Y DYLID NEWID YSGOL EICH PLENTYN

GWYBODAETH BWYSIG I’W HYSTYRIED 
CYN GWNEUD CAIS
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•  Dylai disgyblion barhau i fynychu eu hysgol 
bresennol nes y trefnir lleoliad ysgol arall.

•  Efallai y bydd angen cyflwyno prawf 
preswylfa.

Cewch wybod am y penderfyniad cyn gynted â 
phosib, ond dylech nodi y gall hyn gymryd hyd 
at 15 diwrnod ysgol (neu 28 diwrnod calendr 
os yw cais yn cael ei brosesu yn ystod gwyliau 
ysgol). Arhoswch am gadarnhad ysgrifenedig 
o’r penderfyniad ar eich cais.

Os ydych am i’ch plentyn fynychu Ysgol 
Gatholig, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru neu 
Ysgol Uwchradd (Sefydledig) yr Eglwys Newydd, 
bydd rhaid i chi gael ffurflen gais gan yr ysgol 
briodol. Cyrff Llywodraethu’r ysgolion hyn sy’n 
ystyried ceisiadau am le yn yr ysgolion. Ceir 
manylion a manylion cyswllt ar gyfer pob Ysgol 
Gatholig, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru ac Ysgol 
Uwchradd yr Eglwys Newydd ar dudalennau 
110-124.

Pan fo plentyn yn Derbyn Gofal gan yr 
Awdurdod Lleol (fel y diffinnir gan Adran 
22 Deddf Plant 1989), dylai’r Gweithiwr 
Cymdeithasol/Gofalwr Maeth hefyd gysylltu â’r 
Tîm Cyswllt Addysg (Plant sy’n Derbyn Gofal), 
Neuadd y Sir, CF10 4UW. Y rhif ffôn yw (029) 
2078 8493.

Dan Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 
1998 rhaid i blant 5, 6 a 7 oed gael eu 
haddysgu mewn dosbarthiadau nad ydynt yn 
cynnwys mwy na 30 disgybl fesul athro ysgol. 
Ni fydd y Cyngor yn derbyn mwy o ddisgyblion 
i ysgol na nifer derbyn yr ysgol honno, nac 
yn mynd heibio’r uchafswm maint dosbarth 
statudol (30) lle bo hynny’n berthnasol. 

Ym mhob achos bydd Pennaeth yr ysgol 
bresennol a’r ysgol nesaf yn cael gwybod am y 
cais a’r rhesymau drosto. Mewn rhai achosion, 
caiff ceisiadau eu cyfeirio at Banel Mynediad 
Teg y Cyngor i’w hystyried.

Pan gaiff trefniant i symud ysgol ei 
gymeradwyo mewn achosion nad ydynt yn 
ymwneud â newid cyfeiriad, bydd hynny’n 
digwydd ar ddechrau’r tymor ysgol nesaf er 
mwyn sicrhau cyn lleied â phosibl o darfu ar 
addysg eich plentyn chi ac addysg plant eraill.

Caiff ceisiadau sy’n dod i law mewn perthynas â 
disgyblion sy’n destun Datganiad o Anghenion 
Addysgol Arbennig eu hanfon at y Tîm Gwaith 
Achos Anghenion Addysgol Arbennig a fydd yn 
delio â nhw. Y rhif ffôn yw (029) 2233 0711.

Os yw eich cais yn aflwyddiannus, gallwch 
apelio i’r Panel Apeliadau Statudol Annibynnol. 
Byddwch chi, yr ysgol a’r Cyngor yn rhwym 
wrth unrhyw benderfyniad a wneir gan y Panel. 
Os na fydd yr apêl yn llwyddiannus, ni chaiff 
ceisiadau pellach am le yn yr un ysgol eu 
hystyried ar gyfer yr un flwyddyn academaidd 
oni fydd y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol 
Oes yn penderfynu bod newidiadau sylweddol 
a pherthnasol i amgylchiadau’r rhieni neu’r 
ysgol. Yn achos Ysgol Gatholig, Ysgol yr Eglwys 
yng Nghymru neu Ysgol Uwchradd (Sefydledig) 
yr Eglwys Newydd, byddai unrhyw apêl yn cael 
ei gwneud i Banel Apeliadau’r ysgol benodol. 
I gael rhagor o wybodaeth am y broses apelio 
ewch i dudalennau 62-67.

OEDDECH CHI’N GWYBOD Y 
GALLAI ADDYSG GYMRAEG 

FOD YN OPSIWN I CHI?Mae gennym Uned Drochi 
lwyddiannus iawn sydd wedi cefnogi plant at 

ruglder yn effeithiol dros 
1-2 dymor fel y gallant 
symud i Ysgol Gymraeg. 
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SUT MAE LLEOEDD YSGOL YN CAEL EU DYRANNU

Mae’r siart llif hwn yn dangos sut mae’ch cais yn cael ei brosesu: 

1. Rhieni’n cwblhau cais Trosglwyddo Yn Ystod y Flwyddyn

Y camau a gymerwn Camau pellach a gymerwn i brosesu eich cais 

2. Byddwn yn 
gwirio’r cais i 
sicrhau ei fod wedi’i 
lenwi’n gywir a bod 
yr holl wybodaeth 
gennym 

3. Byddwn yn 
edrych i weld ar 
gyfer pa ysgol y 
mae’r cais

4. Byddwn yn 
edrych ar y cais 
a’r dystiolaeth a 
gyflwynwyd ac yn 
penderfynu pa Feini 
Prawf Derbyn sy’n 
berthnasol

5. Byddwn yn 
cynnig lle mewn 
ysgol yn seiliedig 
ar argaeledd yn 
yr ysgol a’r Meini 
Prawf Derbyn

6. Bydd eich plentyn yn cael dyddiad dechrau gan yr ysgol newydd

Os yw’r ffurflen yn 
anghyflawn neu’n 
anghywir, byddwn 
yn ei hanfon 
yn ôl atoch i’w 
chwblhau

Mae angen i rieni 
gwblhau ffurflen 
gwybodaeth am 
y disgybl wedi’i 
llofnodi gan y 
Pennaeth  

Cofiwch gynnwys eich 
rhif ffôn a chyfeiriad 
e-bost. Os oes gennym 
ddiweddariad neu os 
bydd angen rhagor 
o wybodaeth arnom, 
byddwn yn cysylltu 
â chi

Os yw’r cais ar 
gyfer ysgol ffydd, 
dywedwn wrth rieni 
am wneud cais yn 
uniongyrchol i’r 
ysgol

Os yw’r cais 
ar gyfer Ysgol 
Gymunedol yng 
Nghaerdydd, 
byddwn ni’n ei 
brosesu

Os yw’r Ysgol 
Gymunedol yng 
Nghaerdydd yn llawn, 
byddwn yn cysylltu â’r 
rhiant i roi gwybod lle 
mae lleoedd ar gael

Byddwn yn gwirio a 
oes gan y plentyn 
ddatganiad 
o Anghenion 
Addysgol Arbennig 
neu a yw’n Blentyn 
sy’n Derbyn Gofal

Byddwn yn 
gwneud cynnig os 
oes lle ar gael yn 
yr ysgol

Os nad oes lleoedd 
ar gael yn eich 
dewis ysgol cewch 
eich rhoi ar y rhestr 
aros  

Bydd yr ysgol y 
rhoddwyd lle i chi 
ynddi yn adolygu 
eich cais a’ch 
taflen Gwybodaeth 
Disgybl

Os yw eich plentyn 
o’r tu allan i’r DU, 
bydd angen i chi 
ddarparu copi o 
Fisa’r DU a phasbort 
eich plentyn 

Bydd yr ysgol y 
cynigiwyd lle ynddi 
yn trefnu cyfweliad 
â’r disgybl. Gwneir 
hyn i’w helpu i ddeall 
anghenion y plentyn


