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Cyflwyniad
ANNWYL RIANT/OFALWR
Mae’r llyfryn hwn ar gyfer eich cefnogi yn eich camau nesaf ar yr adeg bwysig yma
ym mywyd eich plentyn.
Mae Sir Fynwy yn falch o’r hyn a gyflawnodd ar gyfer ei holl blant a phobl ifanc.
Anelwn ddarparu cyfleoedd dysgu a phrofiadau sy’n galluogi disgyblion a
myfyrwyr i gyflawni eu potensial ym mhob agwedd o’u bywyd a’r dyfodol.
Mae gan y Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc record ardderchog o gyflawni
canran uchel iawn o ddewisiadau cyntaf ar gyfer lleoedd ysgol. Rydym yn falch o
hyn a dymunwn barhau i weithio gyda chi a’n hysgolion i ddiwallu eich anghenion
lle bynnag sydd modd. Rydym hefyd yn benderfynol i sicrhau y caiff eich teulu
ei gefnogi gyda gwybodaeth glir ar yr adeg bwysig yma pan fydd eich plentyn yn
dechrau’r ysgol. Cynlluniwyd y llyfryn i roi’r manylion rydych eu hangen i sicrhau
fod y broses yn brofiad cadarnhaol o’r cychwyn cyntaf. Bydd staff yn y
Gyfarwyddiaeth yn falch i’ch helpu a’ch cefnogi mewn unrhyw ffordd.
Dylid nodi mai canllawiau cyffredinol yn unig yw’r wybodaeth a gynigir yn y llyfryn
yma. Bob blwyddyn rydym yn rhagamcan y galw am leoedd mewn ysgolion. O
bryd i’w gilydd gall ffactorau allanol ac annisgwyl herio cywirdeb ein
rhagamcaniadau.
I’ch cynorthwyo wrth benderfynu ar eich dewisiadau mae’r llyfryn yn cynnwys
manylion penodol ar ysgolion cynradd ac uwchradd yn Sir Fynwy a’r ardaloedd
cyfagos.
Mae’r cyfnod yma’n garreg filltir i chi a’ch plant. Rydym yma i helpu.
Will Mclean
Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc
Cynghorydd Sir Richard John
Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc
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Dyddiadau Tymhorau 2019/20

Gweler isod ein Dyddiadau Tymhorau Ysgol a Gwyliau a
gadarnhawyd ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20.

Yn Sir Fynwy, rydym yn sicrhau fod ymgynghoriad priodol gyda’n
Hawdurdodau cyfagos yn cael ei gynnal gyda’r bwriad o sicrhau
cydymffurfiad a chysondeb dyddiadau, er nad yw hyn bob amser yn bosibl.
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cysondeb dyddiadau tymhorau yn yr
holl Awdurdodau cyfagos a sut y mae hyn yn berthynol i amrywiaeth o
oblygiadau i rieni, staff a phlant.
Mae’r dyddiadau hyn yn cyd-fynd â’r dyddiadau hynny a gynigiwyd gan ein
Hawdurdodau mwyaf cyfagos sy’n cynnwys Casnewydd, Torfaen, Blaenau
Gwent a Chaerdydd.
Hanner Tymor Hanner Tymor
yn Cychwyn yn Gorffen

Tymor

Tymor yn
Cychwyn

Hydref

DYDD LLUN DYDD LLUN
02.09.19
28.10.19

Gwanwyn DYDD LLUN DYDD LLUN
06.01.20
17.02.20
Haf

DYDD LLUN DYDD LLUN
25.05.20
20.04.20

Tymor yn
Gorffen

Nifer
Dyddiau

DYDD GWENER DYDD GWENER 75
01.11.19
20.12.19
DYDD GWENER DYDD IAU
21.03.20
03.04.20

65

DYDD GWENER DYDD LLUN
29.05.20
20.07.20

60

Darpariaeth Addysg yn
Sir Fynwy
Mae Sir Fynwy yn falch i gynnig y ddarpariaeth
addysgol ddilynol o fewn ei Sir:
Addysg Feithrin
Mae gan Sir Fynwy ddeuddeg uned feithrin yn gysylltiedig ag ysgolion
prif ffrwd. Mae’r awdurdod yn cynnal y dosbarthiadau meithrin hyn sy’n
darparu addysg blynyddoedd cynnar ran-amser yn rhad ac am ddim (os
oes lleoedd ar gael) ar gyfer disgyblion o’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn
dair oed.
Rydym hefyd yn cefnogi llawer o gylchoedd meithrin a meithrinfeydd
dydd preifat, ysgolion cyn-paratoi, grwpiau chwarae a crèches. Mae’r
gosodiadau hyn yn ddarparwyr cymeradwy o addysg blynyddoedd cynnar.
Mae manylion y ddarpariaeth feithrin a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol a
meithrinfeydd preifat ar dudalennau 93 - 94
Addysg Gynradd (4-11)
Mae’r Cyngor Sir yn cynnig nifer o sefydliadau addysgol ar lefel Gynradd:
Cynradd Cymunedol (Saesneg) 				
20
Cynradd Cymunedol (Cymraeg)				2
Cynradd Gwirfoddol Rheoledig yr Eglwys yng Nghymru		
4
Cynradd Gwirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru
3
Cynradd Gwirfoddol a Gynorthwyir Eglwys Gatholig		
2
Mae manylion yr Ysgolion uchod ar dudalennau 96 - 103

200

n cynnwys 5 diwrnod o hyfforddiant mewn swydd i athrawon
Calan Mai				04.05.2020
Cyfanswm Nifer y Dyddiau			
200
Cyfanswm Nifer y Dyddiau Disgybl		
195
Cysylltwch â’r ysgolion er mwyn cael manylion ynghylch eu dyddiau HMS
unigol
5
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Addysg Gynradd Cyfrwng Cymraeg

Mae’r Awdurdod yn cynnal dwy Ysgol Gynradd Cyfrwng
Cymraeg yn Y Fenni (Ysgol Gymraeg Y Fenni) a Chil-y-Coed
(Ysgol Gymraeg Y Ffin).
Bydd plant sy’n dymuno cael addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu
cludo’n ddi-dâl rhwng eu cartref a’r ysgol Gymraeg agosaf.
Ysgolion Gwirfoddol Rheoledig
Er bod yr ysgolion dydd cydaddysgol hyn yn cael eu rheoli gan yr Awdurdod
Lleol cyn belled ag y mae derbyniadau dan sylw, maent hefyd yn cynnig
addysg sy’n seiliedig ar egwyddorion a gwerthoedd Cristnogol.
Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir (GG)
Ysgolion dydd gwirfoddol a gynorthwyir yw’r rhain a chânt eu cynnal
ar y cyd â’r Awdurdod Lleol a chyrff gwirfoddol. Mae’r holl ysgolion a
gynorthwyir yn y Sir un ai’n rhan o grwpiau enwadol Catholig neu’r Eglwys
yng Nghymru.
Bydd plant sy’n dymuno cael eu haddysgu mewn ysgol sy’n cynnig addysg
enwadol yn cael cludiant rhwng y cartref a’r ysgol yn rhad ac am ddim i’w
sefydliad enwadol agosaf.
Addysg Gynradd Arbennig
Mae gan Ysgol Gynradd Overmonnow (Trefynwy) ac Ysgol Gynradd
Penfro (Cas-gwent), ac Ysgol Gynradd Deri View (Y Fenni) Unedau
Anghenion Addysgol Arbennig Ychwanegol ar gyfer plant na ellir cwrdd â’u
hanghenion mewn addysg brif ffrwd.
Addysg Uwchradd (11-19)
Mae’r holl ysgolion uwchradd prif ffrwd yn Sir Fynwy yn Ysgolion Cyfun
cymysg ar gyfer plant 11-19 oed. Lleolwyd y rhain gerllaw pedair prif dref
Sir Fynwy.
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Mae pob ysgol yn darparu cwricwlwm eang
a chytbwys ac yn cynnig llawer o gyfleoedd
ychwanegol drwy ystod eang o
weithgareddau allgwriciwlaidd a gynhelir tu
allan i amser gwersi yn cynnig y cyfle gorau i
blant ddatblygu eu hunain fel unigolion,
yn gymdeithasol ac yn academaidd. Mae
canlyniadau TGAU a lefel AS ac A yn ysgolion
Sir Fynwy yn gyson uwch na chyfartaledd
Cymru. Mae ysgolion uwchradd Sir Fynwy
a’u darpariaeth chweched dosbarth yn
parhau i ddatblygu unigolion gyda’r sgiliau
i lwyddo mewn Addysg Bellach
a bywyd tu hwnt i ysgol statudol.
Addysg Uwchradd Arbennig
Mae Ysgol Arbennig Ty Mounton yng Nghas-gwent ac mae’n darparu ar
gyfer bechgyn 11-16 oed sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac
ymddygiadol arbennig.
Mae gan Ysgol Cil-y-coed ac Ysgol Gyfun Trefynwy ganolfan Adnoddau
Anghenion Addysgol Ychwanegol i ddarparu ar gyfer plant sydd ag
anghenion dysgu ychwanegol.
Addysg Uwchradd Cyfrwng Cymraeg
Mae Sir Fynwy wedi datblygu cysylltiadau agos gydag Awdurdodau cyfagos,
yn neilltuol Gyngor Sir Torfaen gydag Ysgol Gyfun Gwynllyw, i sicrhau fod
addysg cyfrwng Cymraeg ar gael ar lefel uwchradd i blant ein sir.
Bydd plant sy’n dymuno cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn
derbyn cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol i’w gosodiad cyfrwng
Cymraeg agosaf.
Addysg Uwchradd Enwadol
Yn ogystal â’i ysgolion cynradd prif ffrwd, mae Sir Fynwy yn cynnig cyfle
i rieni addysgu eu plant mewn gosodiad sy’n gydnaws â’u credoau a’u
dealltwriaeth grefyddol.
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Er nad yw Sir Fynwy yn cynnig sefydliadau addysgol uwchradd enwadol
neu gyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd, rydym yn deall y gallech chi ddymuno
parhau i addysgu eich plentyn mewn ysgol o’r fath a byddem yn cefnogi
hyn.
Bydd plant sy’n dymuno cael eu haddysgu mewn ysgol sy’n cynnig addysg
enwadol yn cael cludiant rhwng y cartref a’r ysgol yn rhad ac am ddim i’w
sefydliad enwadol agosaf.
Gweler manylion ysgolion uwchradd enwadol lleol y tu allan i Sir Fynwy ar
dudalen 105.
Addysg ar ôl 16 oed
Mae Rhwydwaith Llwybrau Dysgu 14 - 19 Sir Fynwy yn rhwydwaith o
ddarparwyr addysg sy’n cydweithio ac sy’n ymroddedig i ehangu’r dewis a’r
hyblygrwydd sydd ar gael i bobl ifanc rhwng 14 ac 19 oed.
Mae’r rhwydwaith yn sicrhau fod anghenion unigol pobl ifanc yn cael
eu diwallu ac yn darparu mwy o gyfleoedd a phrofiadau a fydd yn helpu
dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau ehangach sydd eu hangen arnynt ar gyfer
bywyd a gwaith.

Gweledigaeth
Rhoi darpariaeth addysgol i ddisgyblion Sir Fynwy sy’n eu
paratoi ar gyfer cymryd rhan lawn yng nghymdeithas heddiw
ac yfory.
Yn Sir Fynwy, rydym yn ffodus o gael 4 Ysgol Gyfun sy’n cynnig
cyfleusterau chweched dosbarth i’r rhai sy’n dymuno parhau
â’u haddysg hyd at 19 oed. Mae gennym hefyd gysylltiadau
agos â Choleg Gwent i ehangu’r opsiynau sydd ar gael i blant
Sir Fynwy.
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Beth fydd fy mhlentyn yn ei
astudio yn yr Ysgol Gynradd?
Rhennir Addysg Gynradd plant yn ddau faes. Er mis Medi 2008, gelwir
y cwricwlwm i blant 3-7 oed yn Gyfnod Sylfaen. Mae fframwaith statudol
o’r enw ‘Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3 i 7 oed yng Nghymru’ ar gael
i gefnogi’r cwricwlwm. Mae’r Cyfnod Sylfaen yn cynnwys arddull dysgu
gweithgar, gan ddatblygu annibyniaeth ac yn magu hyder y tu mewn a’r tu
allan mewn amgylcheddau a adeiladwyd yn bwrpasol.
Y Cyfnod Sylfaen
Mae’r Cyfnod Sylfaen yn cynnwys 7 maes dysgu:
• Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol
• S giliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (a astudir yn y Gymraeg mewn
Lleoliadau Cyfrwng Cymraeg)
• Datblygiad Mathemategol
• Datblygu’r Gymraeg (wedi’i hepgor mewn Lleoliadau Cyfrwng Cymraeg)
• Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
• Datblygiad Corfforol
• Datblygiad Creadigol
Rhydd y Cyfnod Sylfaen hefyd bwyslais mawr ar blant yn dysgu trwy wneud.
Er enghraifft, bydd mathemateg yn fwy ymarferol felly gall plant weld sut
caiff problemau eu datrys a pha mor bwysig yw mathemateg yn eu bywydau
pob dydd.
O fis Medi 2008 ymlaen, mae disgyblion 7 i 14 oed wedi dilyn cwricwlwm
diwygiedig sy’n seiliedig ar sgiliau ac sy’n creu cysylltiadau rhwng dysgu
mewn gwahanol feysydd pwnc. Ceir pwyslais ar ddatblygu sgiliau meddwl a
defnyddio sgiliau llythrennedd, rhifedd a TG ar draws y cwricwlwm.
Mae trefn newydd y Cwricwlwm Cenedlaethol yn cynnwys tri phwnc craidd
Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn ogystal â Chymraeg mewn
ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg. Y pynciau sylfaen yw
Cymraeg ail iaith, Technoleg Dylunio, Technoleg Gwybodaeth, Hanes,
Daearyddiaeth, Celf, Cerddoriaeth ac Addysg Gorfforol sy’n ffurfio gweddill
y Cwricwlwm Cenedlaethol.
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Datblygwyd “Fframwaith Sgiliau ar gyfer Dysgwyr 3 i 19 oed yng
Nghymru” anstatudol er mwyn darparu arweiniad ar barhad a dilyniant
wrth ddatblygu meddwl, cyfathrebu, TGCh a rhif i ddysgwyr. Mae dysgwyr
yn datblygu eu meddwl ar draws y cwricwlwm trwy broses cynllunio,
datblygu a myfyrio. Mae angen i blant hefyd astudio Addysg Grefyddol, y
Cwricwlwm Cymreig ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh).
Yr Awdurdod Lleol sy’n gosod y maes llafur Addysg Grefyddol mewn
ysgolion a gynhelir. Dilynir maes llafur enwadol mewn ysgolion gwirfoddol
a gynorthwyir. Mewn ysgolion rheoledig gwirfoddol, y maes llafur Addysg
Grefyddol yw’r un a osodir gan yr Awdurdod Lleol ond gall rhieni ddewis
cael Addysg Grefyddol enwadol. Caiff y maes llafur a gytunwyd ei
oruchwylio gan y Cyngor Cynghori Sefydlog ar Addysg Grefyddol (SACRE).)
Fframwaith Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd
Er mwyn codi safonau mewn llythrennedd a rhifedd ar gyfer pob dysgwr 5
i 14 oed, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno fframwaith cenedlaethol
newydd ar lythrennedd a rhifedd a lansiwyd ar safle Dysgu Cymru ddiwedd
mis Ionawr 2013. Bydd ysgolion cynradd a hefyd ysgolion uwchradd yn
defnyddio’r fframwaith i wneud yn sicr y caiff addysgu sgiliau llythrennedd
a rhifedd ei sefydlu ym mhob pwnc ar draws y cwricwlwm yn hytrach na
chanolbwyntio ar wersi Saesneg, Cymraeg a Mathemateg yn unig.
Mae’r Cyfnod Sylfaen yn rhoi llawer o bwysigrwydd ar lythrennedd a
rhifedd. Yn y Cyfnod Sylfaen caiff plant eu cyflwyno i lythrennedd cynnar
drwy ddysgu cyd-destun real mewn amgylchedd cyfoethog mewn print.
Daeth y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn ofyniad cwricwlwm statudol o
fis Medi 2013 gydag asesiad ffurfiol arno’n ofyniad o fis Medi 2014. Bydd
y Fframwaith yn galluogi athrawon ac ymarferwyr blynyddoedd cynnar i
fonitro cynnydd disgyblion o gymharu â disgwyliadau blwyddyn ar flwyddyn
ar gyfer llythrennedd a rhifedd ac yn helpu ysgolion i ddynodi’r ffordd orau i
herio a chefnogi eu holl ddysgwyr.
Cafodd cyflwyno’r Fframwaith ei gefnogi gan raglen Cymorth Cenedlaethol
newydd a ariannir gan Lywodraeth Cymru i gynnig cefnogaeth uniongyrchol
i ysgolion ac athrawon. Y mae’n gyntaf ac yn bennaf yn ddull cynllunio’r
cwricwlwm, yn dynodi canlyniadau disgwyliedig blynyddol clir mewn
llythrennedd a rhifedd. Disgwylir i ysgolion roi adroddiad blynyddol ar
gynnydd, cryfderau a meysydd datblygu disgyblion unigol.

11

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place

Bydd yn ofynnol asesu’r holl ddysgwyr ym mlynyddoedd 2 hyd 9 yn
defnyddio’r profion cenedlaethol am y tro cyntaf ym mis Mai 2013. Dylid
hysbysu rhieni am ganlyniad prawf a gynhaliwyd gan eu plentyn. Disgwylir y
bydd yr wybodaeth yn ffurfio rhan o’r adroddiad blynyddol i rieni/gofalwyr.
A oes unrhyw eithriadau o’r Cwricwlwm Cenedlaethol?
Mae gan rieni hawl i dynnu eu plant o addysg grefyddol neu addysg rhyw.
Fodd bynnag, ni allant eu tynnu o bynciau’r Cwricwlwm Cenedlaethol nac
o’r trefniadau i asesu cynnydd disgyblion yn y pynciau hyn.
Yn achlusurol, os oes gan blentyn Anghenion Addysgol Arbennig neilltuol,
gall ef neu hi gael eu hesgusodi ar sail dros dro o’r cyfan neu ran o’r
Cwricwlwm Cenedlaethol.
Addysgu Cymraeg mewn Ysgolion Cyfrwng Saesneg
Dan ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Ysgolion yng Nghymru a’r
rheoliadau sy’n cael eu gosod gan yr Ysgrifennydd Gwladol, mae addysgu
Cymraeg yn bwnc gorfodol ym mhob ysgol yn Sir Fynwy.
Pwy sy’n gwneud y penderfyniadau ar y cwricwlwm mewn
ysgolion?
Mae deddfwriaeth yn gosod gofynion y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer
ysgolion a’r Awdurdod Lleol sy’n penderfynu ar y maes llafur ar gyfer
Addysg Grefyddol. Yr ysgol sy’n penderfynu ei chwricwlwm ei hun gan
ystyried y gofynion hyn a chan drefnu ei hamserlenni ei hun.
Cyfrifoldeb yrysgol yw sicrhau bod ei chwricwlwm yn diwallu’r gofynion
cyfreithiol.
Sut y Cefnogir Ysgolion?
Mae Awdurdod Lleol Sir Fynwy wedi dechrau partneriaeth gyda phedwar
Awdurdod Lleol cymdogol i ffurfio Consortiwm De-ddwyrain Cymru
(SEWC). Yr Awdurdodau Lleol sy’n rhan o SEWC yw Cyngor Sir Fynwy,
Cyngor Sir Torfaen, Cyngor Dinas Casnewydd, Blaenau Gwent, Caerffili.
Fel rhan o’r trefniant hwn, crëwyd Gwasanaeth Cyflawni Addysg i gefnogi,
monitro a herio Ysgolion yn Sir Fynwy a’r Consortiwm yn gyfan.

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Arolygir ysgolion gan dimau o arolygwyr o leiaf unwaith bob chwe blynedd.
Cynhelir y rhain gan swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Ysgolion yng
Nghymru (Estyn).
Yn dilyn arolwg Estyn, darperir adroddiad llawn o’r canfyddiadau yn ogystal
ag adroddiad cryno y mae’n rhaid i gopi ohono gael ei roi i bob rhiant.
Rhaid i’r Corff Llywodraethol ystyried hwn a’r argymhellion yn ei Gynllun
Gwella Ysgol (CGY) dilynol.
Yn dilyn arolwg Estyn, gall ysgolion gael gwahanol lefelau
o weithgarwch dilynol, sef; astudiaeth achos ymarfer gwych,
gweithgarwch dilynol gan yr Awdurdod Lleol, Monitro gan
Estyn. Yn ogystal, gellir gosod ysgolion mewn dau gategori
gweithgarwch dilynol statudol, sef Gwelliant Sylweddol neu
Fesurau Arbennig. Mae pob un o’r categorïau statudol
hyn yn gofyn i’r corff llywodraethol a’r awdurdod lleol lynu
wrth gyfres o gamau statudol ychwanegol. Mae copïau o
Adroddiadau Estyn ein hysgolion ar gael ar
www.estyn.gov.uk
Y Cwricwlwm Cenedlaethol
Dyluniwyd y Cwricwlwm Cenedlaethol i ddarparu sylfaen gadarn mewn
Saesneg, Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth ac i roi cyfle i blant
rhwng 5 ac 16 oed gyflawni o’u gorau mewn cwricwlwm bras, cytbwys,
perthnasol ac wedi’i wahaniaethu.

Beth fydd fy mhlentyn yn ei
astudio yn yr Ysgol Uwchradd?
Yn yr Ysgol Uwchradd, bydd eich plentyn yn astudio’r Cwricwlwm
Cenedlaethol trwy ddau Gyfnod Allweddol, sef:
• Cyfnod Allweddol 3: Blynyddoedd 7, 8 a 9
• Cyfnod Allweddol 4: Blynyddoedd 10-11
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Beth mae’n rhaid i’m plentyn ei astudio?
Mae’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion yng Nghyfnod
Allweddol 3 (o 11 - 14 oed) yn cynnwys y pynciau canlynol:
• Saesneg
• Cymraeg (fel ail iaith, ac eithrio
disgyblion sy’n mynychu Ysgol
Gyfun Gwynllyw ac yn
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed ac
sy’n astudio Cymraeg fel iaith gyntaf)
• Mathemateg
• Gwyddoniaeth

•
•
•
•
•
•
•
•

Dylunio a Thechnoleg
Technoleg Gwybodaeth
Iaith Dramor Fodern
Hanes
Daearyddiaeth
Cerddoriaeth
Celfyddy
Addysg Gorfforol

Yng Nghyfnod Allweddol 4 (14-16 oed) dim ond pum pwnc sy’n ffurfio’r
Cwricwlwm Cenedlaethol, sef:
• Saesneg 		
• Mathemateg
• Cymraeg 		
• Gwyddoniaeth
• Addysg Gorfforol
Mae hyn yn galluogi disgyblion i ddewis pynciau eraill sy’n arwain at
gymwysterau TGAU neu alwedigaethol.
Bydd pob ysgol yn bodloni’r hawl isaf a osodwyd gan Lywodraeth Cymru o
sicrhau bod 30 opsiwn ar gael i ddewis o’u plith, lle mae o leiaf 5 o’r rhain
yn alwedigaethol.
Sgiliau ar draws y Cwricwlwm
Datblygwyd fframwaith sgiliau anstatudol ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng
Nghymru er mwyn rhoi arweiniad am barhad a dilyniant wrth ddatblygu
meddwl, cyfathrebu, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a rhif i ddysgwyr.
Mae dysgwyr yn datblygu eu syniadau ar draws y cwricwlwm drwy’r broses
o gynllunio, datblygu a myfyrio.
Ar gyfer dysgwyr 14-19 oed, dylai’r fframwaith roi’r sylfaen ar gyfer gwneud
cynnydd effeithlon yn y sgiliau hyn y gellir eu hasesu drwy ystod o sgiliau, yn
cynnwys sgiliau allweddol.
Yn y ddau Gyfnod Allweddol, mae’n rhaid i ddisgyblion hefyd ddilyn
Addysg Grefyddol (yn ôl maes llafur a osodwyd gan yr Awdurdod Lleol).
Darpariaeth Chweched Dosbarth
Mae darpariaeth chweched dosbarth, blynyddoedd 12 a 13 ym mhob
un o’r pedair ysgol uwchradd yn Sir Fynwy. Mae’r ysgolion yn gyfrifol am
y trefniadau derbyn i’r grwpiau hynny felly gofynnir i chi gysylltu â nhw’n
uniongyrchol. Mae manylion cyswllt Ysgolion Uwchradd Sir Fynwy ar
dudalen 104 - 106.
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A oes unrhyw eithriadau o’r Cwricwlwm Cenedlaethol?
Mae gan rieni hawl i gadw eu plant o wersi addysg grefyddol neu addysg
rhyw. Fodd bynnag, ni allant eu cadw o bynciau Cwricwlwm Cenedlaethol
neu o’r trefniadau i asesu cynnydd disgyblion yn y pynciau hyn.
Yn achlusurol, os oes gan blentyn Anghenion Addysgol Arbennig neilltuol,
gall ef neu hi gael eu hesgusodi ar sail dros dro o’r cyfan neu ran o’r
Cwricwlwm Cenedlaethol.
Addysgu’r Gymraeg mewn Ysgolion Cyfrwng Saesneg
Dan ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer ysgolion yng Nghymru
a rheoliadau a osodwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol, mae addysgu’r
Gymraeg yn bwnc gorfodol ym mhob ysgol yn Sir Fynwy.
Mae rheoliadau’n eithrio disgyblion (o’r tu allan i Gymru) rhag astudio’r
Gymraeg sy’n cael eu derbyn i ysgol ym mlynyddoedd 9, 10 neu 11
addysg uwchradd.
Pwy sy’n gwneud y penderfyniadau am y cwricwlwm mewn
ysgol?
Mae darpariaeth mewn deddfwriaeth ar gyfer gofynion y Cwricwlwm
Cenedlaethol a’r maes llafur lleol ar gyfer Addysg Grefyddol. Mae’r ysgol
yn penderfynu ar ei chwricwlwm ei hun gan roi ystyriaeth i’r gofynion hyn ac
yn trefnu ei amserlenni ei hun. Mater i’r ysgol yw sicrhau bod y cwricwlwm
yn cyflawni’r gofynion cyfreithiol.
Pwy sy’n gyfrifol am gyflwyno disgyblion ar gyfer arholiadau
cyhoeddus?
Llywodraethwyr ysgolion sy’n gyfrifol am gyflwyno disgyblion ar gyfer
arholiadau cyhoeddus penodol er y gallant ddirprwyo’r swyddogaeth hon i
Bennaeth yr ysgol.
Os yw Pennaeth yr ysgol yn ystyried bod hynny’n addas, caiff disgyblion
oedran uwchradd eu cyflwyno ar gyfer arholiadau Cydbwyllgor Addysg
Cymru a/neu fyrddau arholi eraill. Trefnir yr amserlenni ar gyfer yr
arholiadau gan Gydbwyllgor Addysg Cymru a byrddau arholi eraill.
Bydd y byrddau arholi yn hysbysu penaethiaid ysgolion am amserlenni a
chanlyniadau’r arholiadau dilynol yn uniongyrchol.
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Mae asesu yn elfen bwysig o’r cwricwlwm ysgol. Caiff plant eu hasesu pan
fyddant yn cael eu derbyn i’r Cyfnod Sylfaen er mwyn sefydlu llinell sylfaen
o’r hyn a wyddant ac y gallant ei wneud pan fyddant yn dechrau yn yr
ysgol. Mae hefyd asesiadau statudol ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod
Allweddol 2 a 3 (7, 11 a 14 oed) yn seiliedig ar raglenni astudiaethau’r
Cwricwlwm Cenedlaethol y maent wedi eu dilyn.
Ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, mae asesiad Cyfnod Sylfaen 2 a Chyfnod
Allweddol 3 drwy asesiad athro yn unig. Ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4,
caiff disgyblion eu hasesu’n bennaf drwy gymwysterau achrededig Tystysgrif
Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU), Cymwysterau Galwedigaethol
Cyffredinol (GNVQ) a Thystysgrif Cyrhaeddiad Addysgol (CoEA) a
gymeradwywyd i’w defnyddio gyda disgyblion o oedran ysgol statudol.
Sut y cefnogir ysgolion?
Fel gydag ysgolion cynradd, bydd y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) yn
cefnogi, monitro a gwerthuso ysgolion o fewn y Sir a hefyd y consortiwm
ehangach.
Caiff ysgolion eu harolygu gan dimau o arolygwyr o leiaf unwaith bob chwe
blynedd. Cynhelir arolygiadau gan Estyn, Swyddfa Prif Arolygydd Addysg a
Hyfforddiant yng Nghymru.
Yn dilyn arolwg Estyn, cyhoeddir adroddiad llawn o’r canfyddiadau yn
ogystal ag adroddiad cryno y mae’n rhaid ei roi i bob rhiant. Mae’n rhaid
i’r Corff Llywodraethwyr roi ystyriaeth i hyn a chynnwys argymhellion yn ei
Gynllun Gwella Ysgol dilynol.
Gall ysgolion dderbyn lefelau gwahanol o weithgaredd dilynol ar ôl arolwg
Estyn sef astudiaeth achos arfer ardderchog, dilyn lan gan yr Awdurdod
Lleol, monitro Estyn. Mae hefyd ddau gategori dilyn lan statudol y gellir rhoi
ysgolion ynddynt sef Angen Gwella Sylweddol neu Fesurau Arbennig.
Mae pob un o’r categorïau statudol
hyn yn golygu fod yn rhaid i’r Corff
Llywodraethwyr a’r Awdurdod Lleol
gydymffurfio gyda chyfres o gamau
gweithredu statudol. Mae copïau o
adroddiadau Estyn ar ein hysgolion
ar gael ar www.estyn.gov.uk
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Safonau mewn Ysgolion
Mae’r Awdurdod yn parhau i weithio gyda’i ysgolion a’r Gwasanaeth
Cyflawni Addysg wrth weithredu fframwaith polisi i sicrhau fod safonau
ysgolion yn parhau i wella. Ers creu Sir Fynwy fel Awdurdod Addysg Lleol,
bu gwelliannau cyson mewn safonau yn y Cyfnod Sylfaen a Chamau
Allweddol 2 a 3 ac yn y cyfraddau pas TGAU a Lefel A. Fel canlyniad yn
2015 mae Sir Fynwy yn 2il am y Cyfnod Sylfaen, 1af am ddangosyddion
pynciau craidd Cyfnod Allweddol 2, 2il am ddangosyddion pwnc craidd
Cyfnod Allweddol 3 a 1af ar gyfer trothwy Lefel 2 Saesneg a Mathemateg.
Y nod yw parhau i adeiladu ar y llwyddiannau hyn i gynyddu cyfradd
cynnydd disgyblion. Mae’r Awdurdod yn gosod ac yn cyhoeddi targedau
gwella ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 i 4 bob blwyddyn. Mae’n gweithio’n
agos gydag ysgolion i gyflawni’r targedau hyn a chynyddu safonau
addysgol. Mae amcanion penodol yng Nghynllun y Gyfarwyddiaeth sy’n
anelu i fynd i’r afael â mater codi safonau. Mae hyn yn cynnwys trawsnewid
darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol, gwella perfformiad mewn
llythrennedd, rhifau a sgiliau allweddol, gwella’r ddarpariaeth ar gyfer
disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim a grwpiau eraill agored i
niwed.

Trefniadau Derbyn
Bob blwyddyn, bydd yr Awdurdod Lleol yn ymgynghori ynghylch ei
drefniadau derbyn a phan fo hynny’n bosibl, bydd yn ceisio trefnu fod y
derbyniadau yn adlewyrchu ac yn cyd-fynd ag amserlenni Awdurdodau
cyfagos.
Cyn yr ymgynghoriad, dylai’r niferoedd derbyn ar gyfer yr holl ysgolion
gael eu pennu a ffurfio rhan o’r ymgynghoriad hwn. Mae niferoedd
derbyniadau’r ysgolion yn deillio o faint ffisegol yr ysgol ar gyfer anghenion
dysgu disgyblion.
Bob blwyddyn, pennir dyddiad ar gyfer anfon yr holl ffurflenni cais i
rieni/gofalwyr. Ar yr un pryd, pennir dyddiad cau ar gyfer ceisiadau a
gwblhawyd. Bydd yr Awdurdod yn sicrhau nad yw’r cyfnod hwn rhwng
dyddiadau dosbarthu a dyddiadau cau yn llai na chwe wythnos.
Mae dyddiad y cynnig, pan hysbysir rhieni/gofalwyr ynglŷn â chanlyniadau
eu ceisiadau hefyd yn cael ei gadarnhau fel rhan o’r ymgynghoriad hwn ar
drefniadau derbyn.
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Derbyniadau i Addysg
Blynyddoedd Cynnar
Amserlen ar gyfer Derbyniadau Meithrin:
Cyfnod
Derbyn

Cyfnod
Pecyn
derbyniadau ystyried i
rieni
ar gael i
rieni

Rhieni’n
Dyddiad cau Cyfnod
dyrannu gan cael
eu Hysbysu
ALl
erbyn

03.09.2018 04.09.2018 - Canol dydd 13.10.2018 - 30
Meithrin
12.10.2018 12.10.2018 29.11.2018 Tachwedd
(derbyniadau
2018
Medi 2018)
15.10.2018 - 8 Mawrth
04.06.2018 - 12 canol
Meithrin
29.11.2018 2019
(a dderbynnir 04.06.2018 12.10.2018 dydd
12.10.2018
Ionawr/Ebrill
2019)

Mae’n bosibl y bydd plant a anwyd rhwng 1 Medi 2015 a 31 Mawrth 2016
yn cael eu cynnig yn gynnar yn y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed,
ymdrinnir â hyn trwy’r un broses gan ddefnyddio’r un ffurflen gais, ond ni fydd
rhieni’n cael gwybod am ddechrau cynnar ym mis Ebrill tan 8 Mawrth 2019.
Caiff plant eu derbyn o’r tymor cyntaf yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed.
Nodir yr amserlenni gofynnol ar gyfer derbyn i unedau meithrin uchod. Ar
ôl derbyn yr holl geisiadau o fewn yr amserlen, gweithredir y meini prawf
dilynol yn nhrefn blaenoriaeth os oes mwy o geisiadau nag o leoedd ar
gael.
a) Seiliau meddygol neu gymdeithasol a nodir gan asiantaethau priodol,
megis plant sy’n derbyn gofal, Gofal Iechyd Gwent neu Gwasanaethau
Cymdeithasol a phlant y dynodwyd fod ganddynt Anghenion Addysgol
Arbennig eithriadol adeg gwneud y cais.
(b) Blaenoriaeth i siblingiaid sydd eisoes yn yr uned feithrin (nid y brif ysgol)
adeg gwneud cais. Ar gyfer y dibenion hyn, bydd siblingiaid yn mynychu’r
ddewis ysgol pan fyddai’r plentyn iau yn gymwys i ddechrau. (Yn achos
Ysgol Gynradd Gwirfoddol a Gynorthwyir Magwyr, rhoddir blaenoriaeth i
blant gyda siblingiaid yn mynychu’r uned feithrin a’r ysgol).
www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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(c) Agosatrwydd daearyddol: Ar ôl rhoi ystyriaeth i gategorïau (a) a (b),
caiff blaenoriaeth ei seilio ar agosatrwydd at yr uned feithrin a ddewisir a
fesurir gan y llwybr mwyaf uniongyrchol ar ffordd. Cymerir y mesuriad yn
defnyddio system mapio gwybodaeth ddigidol. Caiff lleoedd ar gyfer plant
sy’n byw tu allan i’r sir eu dyrannu ar yr amod fod gan eu hawdurdod lleol
drefniadau cyllido traws-ffin gydag Awdurdod Lleol Sir Fynwy ac yn gytûn
am y lleoliadau.
Mae rhestr o unedau meithrin yr Awdurdod Lleol ar dudalen 93 - 94
Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais i wneud cais am le mewn uned feithrin
awdurdod lleol. Gellir cael ffurflen gais o’r ysgol berthnasol neu gan y
Swyddog Derbyn Meithrin ar 01633 644508 neu drwy anfon e-bost :
schoolandstudentaccessunit@monmouthshire.gov.uk
Neu gallwch lenwi ffurflen gais ar-lein fydd ar gael ar 3 Medi 2018.
Y Wefan yw www.monmouthshire.gov.uk
Pan fyddwch yn anfon cais, gofynnir i chi roi tystysgrif geni eich plentyn
i ddilysu’r dyddiad geni ac unrhyw ddogfen briodol yr ystyrir ei bod yn
angenrheidiol i ddilysu’r cyfeiriad cartref.
Os gwrthodir lle i blentyn mewnuned feithrin, nid oes gan y rhieni hawl i
apelio yn erbyn y penderfyniadgan nad yw addysg feithrin yn statudol.
Dylid nodi: Nid yw derbyn i ddosbarth meithrin yn gwarantu
lle yn yr ysgol fwydo gan fod angen gwneud cais ar wahân.
Mae gan y Bartneriaeth Datblygu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
gyfrifoldeb am sicrhau fod lle rhan-amser ansawdd da mewn addysg
gynnar ar gael ar gyfer y rhieni sy’n dewis hynny ar gyfer eu plant o
ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed.
Yn ogystal ag unedau meithrin yr Awdurdod Lleol, gall plant hefyd gael
mynediad i addysg gynnar yn unrhyw un o’n darparwyr cymeradwy nas
cynhelir, sy’n cynnwys cylchoedd chwarae, meithrinfeydd dydd preifat ac
ysgolion cyn-baratoi. Mae rhestr lawn, yn cynnwys manylion cyswllt ac oriau
agor ar gael yn www.monfis.org.uk
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Derbyniadau i Ysgol Gynradd
(4 – 11 oed)

Bydd yr Awdurdod yn derbyn plentyn i ysgol gynradd a gynhelir ar
ddechrau’r flwyddyn academaidd pan fydd ef/hi yn 5 oed. Mae’r gofynion
cyfreithiol yn cadarnhau fod rhieni yn gallu gohirio derbyn eu plentyn hyd y
tymor yn dilyn ei bumed pen-blwydd; fodd bynnag, yn ôl Polisi Cyngor Sir
Fynwy bydd y plentyn yn parhau i ddilyn ei grwˆp blwyddyn cronolegol ac
eithrio dan amgylchiadau eithriadol.
Nid yw presenoldeb mewn meithrinfa ‘fwydo’ yn hepgor yr angen
i wneudcais am le yn Nosbarth Derbyn yr Ysgol. Sylwer na roddir
blaenoriaeth i’rplant hynny sy’n mynd i feithrinfa ‘fwydo’.
Ar ôl darllen yr holl wybodaeth sydd ar gael o’r llyfryn hwn ac o ysgolion
unigol gall rhieni nodi pa ysgol(ion) yr hoffent weld eu plentyn yn mynd
iddi/iddynt. Cyn penderfynu gwneud cais am le mewn ysgol arbennig, bydd
angen ichi ystyried yn ofalus sut y bydd eich plentyn yn teithio i’r ysgol, gan
na fyddwch o angenrheidrwydd yn gymwys i dderbyn Cymorth Cludiant.
(Gweler manylion Cludiant Rhwng y Cartref a’r ysgol ar dudalennau 75 78).
Bydd derbyniadau yn seiliedig ar y meini prawf sy’n cael eu rhestru ar
dudalen 22 - 30. Os na fydd yr Awdurdod yn gallu dyrannu yn unol â hoff
ddewis ysgol(ion) y rhieni byddwn yn cynnig lle yn yr ysgol agosaf nesaf
â lleoedd ar gael. Mae gan rieni hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad i
wrthod lle yn eu hoff ddewis ysgol(ion) (cyfeiriwch at dudalen 35 -37)
Gweler dyddiadau pwysig

Derbyn i Ysgol Uwchradd
(11-19 oed)

Nid yw mynychu ysgol gynradd neu ysgol iau yn sicrhau y bydd lle ar
gael i’ch plentyn yn yr ysgol Gyfun ‘fwydo’. Er y gwneir pob ymdrech i
gydymffurfio â dewis y rhieni, pan fydd gormod o danysgrifiadau ar gyfer
ysgol, gweithredir y meini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o
leoedd ar gael (gweler tudalen 28 - 30).
Gwahoddir rhieni i fynegi eu dewis ysgol uwchradd ar gyfer eu plentyn.
Cyn penderfynu gwneud cais am le mewn ysgol arbennig, mae angen ichi
ystyried yn ofalus sut y bydd eich plentyn yn teithio i’r ysgol, gan na fyddwch
o angenrheidrwydd yn gymwys i dderbyn Cymorth Cludiant. (Gweler
manylion Cludiant Rhwng y Cartref a’r ysgol ar dudalennau 715 - 78).
Os dymunwch i’ch plentyn fynychu ysgol yng Nghasnewydd, rhaid ichi
wneud cais yn uniongyrchol i Awdurdod Lleol Casnewydd. Cynghorir
chwi hefyd i lenwi a dychwelyd Ffurflen Gais Sir Fynwy gan nodi manylion
ysgolion eraill a ddewiswyd gennych rhag ofn ichi fod yn aflwyddiannus yn
eich cais i fynd i’r ysgol hon.
www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place

20

Yn eich cais dylech gofnodi’n eglur eich bod hefyd wedi gwneud cais am le
mewn ysgol yng Nghasnewydd.
Bydd derbyniadau yn seiliedig ar y meini prawf sy’n cael eu rhestru ar
dudalen 22-30.
Os na fydd yr Awdurdod yn gallu dyrannu yn unol â dewis ysgol(ion) y
rhieni yna byddwn yn cynnig lle yn yr ysgol agosaf nesaf â lleoedd ar gael.
Mae gan rieni hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad i wrthod lle yn eich
dewis ysgol(ion) (cyfeiriwch at dudalen 35 - 37)
Gweler dyddiadau pwysig ar gyfer gwneud cais am le mewn
ysgol yn yr amserlen ar dudalen 23.

Derbyn i Ysgolion Gwirfoddol a
Gynorthwyir
Mae cyrff llywodraethol ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir yn Sir Fynwy yn
gyfrifol am eu trefniadau derbyn a dyrannu eu hunain.
Os ydych yn gwneud cais am le mewn ysgol o’r fath rhaid ichi wneud
cais yn uniongyrchol i’r ysgol honno. Cynghorir chi hefyd i gwblhau a
dychwelyd Ffurflen Gais Sir Fynwy gan nodi manylion ysgolion eraill a
ddewiswyd gennych rhag ofn ichi fod yn aflwyddiannus yn eich cais i fynd i’r
ysgol wirfoddol a gynorthwyir. Yn eich cais dylech gofnodi’n glir eich bod
wedi gwneud cais hefyd am le mewn ysgol wirfoddol a gynorthwyir.
Gweler gwybodaeth ynghylch y meini prawf Derbyn ar gyfer ysgolion
gwirfoddol a gynorthwyir ar dudalennau 39 - 70.

Derbyn i Ysgolion Awdurdodau
Lleol Eraill ac Ysgolion Annibynnol
Os hoffech chi wneud cais am ysgol a gynhelir gan Awdurdod Lleol y tu
allan i Sir Fynwy, mae’n rhaid i chi anfon eich ffurflen at Awdurdod Lleol
Sir Fynwy. Pan fyddwch yn dychwelyd eich ffurflen inni gan nodi fod eich
dewis ysgol y tu allan i’r sir, byddwn yn cysylltu â’r awdurdod perthnasol er
mwyn dod i benderfyniad ynglŷn â’ch cais. Mae’n ddoeth nodi ail a
thrydydd dewis ar eich ffurflen rhag ofn na ellir cynnig eich
dewis ysgol i chi.
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Nid yw hyn yn cynnwys ysgolion sydd wedi’u lleoli yng Nghasnewydd, lle
bydd angen ichi wneud cais uniongyrchol i Awdurdod Lleol Casnewydd.
Cynghorir chwi hefyd i wneud cais am le gan nodi y byddai’n well gennych
ysgol yn Sir Fynwy rhag ofn ichi fod yn aflwyddiannus yn eich cais i fynychu
ysgol annibynnol. Ar eich ffurflen gais dylech nodi’n glir eich bod yn
chwilio am le mewn ysgol annibynnol.
Os ydych yn gwneud cais am ysgol annibynnol mae’n rhaid ichi wneud
cais yn uniongyrchol i’r ysgol honno. Cynghorir chi hefyd i wneud cais am
le gan nodi dewis ysgol yn Sir Fynwy rhag ofn ichi fod yn aflwyddiannus
yn eich cais i fynd i ysgol annibynnol. Yn eich cais dylech gofnodi’n
eglur eich bod yn chwilio am le mewn ysgol annibynnol.
Nodwch y bydd cais a wneir i fynd i ysgol annibynnolneu ysgol
y tu allan i Sir Fynwy yn cael ei drin fel un o’chdewisiadau a
bydd yn cael ei raddoli yn unol â hynny.

Gwneud cais am le mewn Ysgol
Gynradd/Uwchradd

Mae’n rhaid i rieni lenwi ffurflen gais er mwyn cael lle ysgol. Mae cyfle i
lenwi cais ar-lein neu gellir gwneud cais ar bapur.
Ar ôl darllen yr holl wybodaeth sydd ar gael o’r llyfryn hwn ac o ysgolion
unigol, gall rhieni nodi pa ysgol yr hoffent weld eu plentyn yn mynd iddi.
Gwahoddir rhieni i fynegi hyd at dri dewis (yn ôl blaenoriaeth) rhag ofn
y bydd derbyniad i’r ddewis ysgol wedi cael ei wrthod
Bydd eich dewisiadau’n cael eu hystyried yn gyfartal yn unol
â’r meini prawf a ddefnyddir gan yr Awdurdod Lleol pan fydd
mwy o geisiadau na’r lleoedd sydd ar gael (tudalen 28-30)
ac ni fyddant yn seiliedig ar drefn eich rhestr o ddewisiadau.
Fodd bynnag, bydd y dewis cyntaf o ysgol yn cael ei gynnig os
oes modd bodloni un neu ragor o’r dewisiadau.
Fe’ch cynghorir yn gryf i gynnwys mwy nag un dewis ar eich
cais, oherwydd byddwch chi dan anfantais o’ch cymharu â
cheisiadau eraill os na wnewch chi hynny.
Nodwch y bydd cais a wneir i fynd i ysgol annibynnol
neu ysgol y tu allan i Sir Fynwy yn cael ei drin fel un o’ch
dewisiadau a bydd yn cael ei raddoli yn unol â hynny.
Cyn penderfynu gwneud cais am le mewn ysgol arbennig, mae angen
ichi ystyried yn ofalus sut y bydd eich plentyn yn teithio i’r ysgol, gan na
fyddwch o angenrheidrwydd yn gymwys i dderbyn cymorth cludiant (Gweler
manylion Polisi Cludiant Ysgol y Cyngor ar dudalennau 75 -78).
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Amserlen ar gyfer Derbyniadau:
Cyfnod
Pecyn
Amserlen
Derbyniadau derbyniadau ystyried
i rieni
ar gael i
rieni

Dyddiad
cau

Rhieni’n
Cyfnod
dyrannu gan cael eu
Hysbysu
ALl
erbyn

Uwchradd

01.12.2018- 01.03.2019
01.10.2018 02.10.2018 - 12 canol
28.02.2019
dydd ar
29.11.18
30.11.2019

Dosbarth
Derbyn

15.01.2019- 16.04.2019
05.11.2018 06.11.2018 - 12 canol
15.04.2019
dydd ar
13.01.2019
14.01.2019

• Mae gan y Tîm Derbyniadau ddull blaenweithredol o sicrhau fod
ffurflenni cais yn cael eu dosbarthu yn uniongyrchol i rieni pan fo modd.
Mae rheoliadau gwarchod data yn ein rhwystro rhag cael mynediad i’r
holl wybodaeth am ddisgyblion, ac felly byddem yn eich annog i gysylltu
â ni os na fyddwch yn derbyn pecyn cais o fewn y cyfnodau a roddir yn yr
amserlen uchod. I’ch atgoffa, cyfrifoldeb y rhieni yw gwneud cais am
le ac i roi gwybod inni os bydd newid mewn cyfeiriad.
• Bydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau neu a fydd yn parhau
i fod heb eu cwblhau ar y dyddiad cau yn cael eu hystyried fel ceisiadau
hwyr (gweler tud. 31 - 32). Mae’n hanfodol eich bod yn anfon eich
ffurflen cyn y dyddiad cau er mwyn cynyddu’r posibilrwydd o gael lle yn yr
ysgol sy’n ddewis cyntaf ichi.
• Dylid gwneud unrhyw newid o ran dewis drwy anfon llythyr i’r Uned
Mynediad Ysgolion a Myfyrwyr. Bydd unrhyw ddewis a fydd yn cael ei
newid ar ôl y dyddiad cau yn golygu y bydd y cais yn cael ei ystyried fel
cais hwyr. (Gweler tudalen 31 -32)
• Mae’n rhaid ichi gynnwys eich rhif cyfeirnod Treth Gyngor ar y ffurflen
gais. Bydd yr Awdurdod Lleol yn defnyddio’r wybodaeth sy’n cael ei
chadw gan Adran y Dreth Gyngor i wirio eich cyfeiriad.
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• Dychwelwch y ffurflen gais wedi’i llenwi (gan gynnwys y dystiolaeth
angenrheidiol) i’r Uned Ysgolion a Mynediad i Fyfyrwyr, y Gyfarwyddiaeth
Plant a Phobl Ifanc, Blwch Post 106, Cil-y-Coed NP26 9AN.
Sicrhewch fod y ffurflen yn ein cyrraedd ni wrth y dyddiad cau
perthnasol. Os na fydd yn cyrraedd mewn pryd, efallai na chewch
chi le yn eich dewis(iadau) cyntaf o ysgol.
Bydd y cynnig o le ysgol yn seiliedig ar i’r ymgeisydd fod yn breswyl yn y
cyfeiriad a nodir ar y ffurflen gais ar y dyddiad cynnig a gyhoeddir. Fodd
bynnag, os yw rhiant/gofalwr yn gwybod cyn y dyddiad cynnig a gyhoeddir
eu bod yn annhebyg o barhau i fyw yn y cyfeiriad a gaiff ei nodi ar y
cais, mae’n rhaid iddynt ein hysbysu, a chaiff manylion eu cais eu newid.
Gellid diddymu unrhyw gynnig o le ysgol os canfyddir yn ddiweddarach
na ddigwyddodd hynny. Lle mae rhieni yn ein hysbysu adeg gwneud cais
eu bod yn symud tŷ ac yn rhoi tystiolaeth i’r Awdurdod Lleol i ddiliysu’r
symudiad hwn, byddai unrhyw gynnig lle ysgol ar y sail hwnnw dan yr
amgylchiadau fod yr ymgeisydd yn breswyl yn y cyfeiriad newydd adeg y
bydd y plant dan sylw yn dechrau’r ysgol. Gellid dileu unrhyw gynnig o le
ysgol os canfyddir yn ddiweddarach na ddigwyddodd hynny.
Derbyn lle ysgol
Pan dderbynnir cynnig lle ysgol, mae angen i rieni gadarnhau mewn
ysgrifen eu bod yn derbyn y lle ysgol yma o fewn 14 diwrnod o hysbysiad o
gynnig y lle ysgol. Gallai methiant i wneud hynny olygu y caiff y cynnig o le
ysgol ei ddiddymu.
Symud tŷ
Bydd angen i rieni sydd yn y broses o symud tŷ hysbysu’r Awdurdod Lleol
adeg gwneud cais am eu bwriad i symud ac i gyflwyno tystiolaeth i ddilysu
eu cyfeiriad newydd, er mwyn i’r cyfeiriad yma gael ei ystyried. Tystiolaeth
addas fyddai copi o’r cyfnewid contractau (ar gyfer prynu) neu drefniant
tenantiaeth hirdymor (ar gyfer trefniadau rhentu), y mae’n rhaid eu derbyn
cyn y dyddiad cau a gyhoeddir er mwyn cael eu hystyried yn gais ‘mewn
pryd’. Byddai methiant i hysbysu’r Awdurdod Lleol am symud i gyfeiriad
newydd cyn y dyddiad cau a gyhoeddir yn arwain at i’r cais gael ei drin fel
‘cais hwyr’.
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Bydd angen i rieni/gofalwyr sydd yn y broses o symud ond na all ddilysu y
symudiad cyn y dyddiad cau sicrhau y cyflwynir eu cais wedi ei gwblhau cyn
y dyddiad cau a gyhoeddwyd, a bod y cais yn rhoi gwybodaeth ar y bwriad
i symud. Bydd yr Awdurdod Lleol yn cydlynu gyda rhieni/gofalwyr am y
symud arfaethedig er mwyn cael cadarnhad y sicrhawyd preswyliaeth yn yr
eiddo newydd. Fodd bynnag, bydd angen i rieni roi tystiolaeth i’r Awdurdod
Lleol sy’n sicrhau eu newid cyfeiriad dim mwy na 6 wythnos cyn y dyddiad
cynnig a gyhoeddwyd er mwyn i’r cyfeiriad newydd gael ei ystyried ar gyfer
dibenion dyrannu.
Pan fo’r Awdurdod Lleol yn derbyn tystiolaeth i ddilysu symud eiddo ac yn
defnyddio’r eiddo newydd ar gyfer dibenion dyrannu, caiff y cynnig o le
ysgol ei seilio ar i’r ymgeisydd fod yn breswyl yn yr eiddo adeg pan fydd y
plentyn yn mynd i’r ysgol. Gellid dileu unrhyw gynnig o le ysgol os canfyddir
nad yw’r ymgeisydd yn breswyl yn yr eiddo adeg pan fydd y plentyn yn
mynd i’r ysgol.
Gellid dileu unrhyw gynnig am le ysgol fel canlyniad i ddiffyg
cydymffurfiaeth gyda’r uchod.

Newid cyfeiriad yn annisgwyl
Os yw rhiant a gyflwynodd cais cyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd yn ein
hysbysu am newid annisgwyl mewn cyfeiriad a ddigwyddodd ers cyflwyno eu
cais, bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried ar sail ddisgresiwn yr amgylchiadau
dros y newid cyfeiriad yn annisgwyl cyn penderfynu os yw’r cais yn hwyr.
Yn anffodus, dim ond os rhoddir hysbysiad a thystiolaeth o newid cyfeiriad
ddim llai na 6 wythnos cyn y dyddiad cynnig a gyhoeddwyd er mwyn
i’r cyfeiriad newydd gael ei ystyried ar gyfer dibenion dyrannu y gellir
gweithredu disgresiwn o’r fath.
Cyfrifoldeb rhiant yw hysbysu’r Awdurdod Lleol am newid cyfeiriad sy’n
digwydd yn ystod y broses gais. Gallai methiant i wneud hynny arwain at
ddiddymu unrhyw gynnig o le ysgol.
Rhannu preswyliaeth
Os caiff preswyliaeth plentyn ei rannu rhwng dau riant, defnyddir y cyfeiriad
lle mae’r plentyn dan sylw yn byw am fwyafrif yr wythnos ysgol ar gyfer
dibenion dyrannu. Dyma’r cyfeiriad y dylid ei ddatgan ar y cais.
Fodd bynnag, os yw’r breswyliaeth yn gyfartal gyda’r ddau riant yn ystod
yr wythnos ysgol, defnyddir y cyfeiriad lle telir y budd-dal plant ar gyfer
dibenion dyrannu.
Dalgylchoedd ysgolion
Er bod byw o fewn dalgylch ar gyfer ysgol yn ffurfio elfen o’r meini prawf
ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael, nid yw’n gwarantu
lle ar y sail honno. Bydd yr Awdurdod Lleol yn gwrthod derbyn mwy na
rhif derbyn yr ysgol os nad yw’r cais yn cydymffurfio gyda’r eithriadau a
ganiateir a restrir ar dudalen 33-34.
Derbyn plant genedigaethau lluosog (e.e. gefeilliaid neu
dribledi)
Wrth weithredu’r meini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd
ar gael ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn gofyn am dderbyn i flwyddyn
arferol mynediad [Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7) a bod y plentyn olaf i
gael ei dderbyn yn un o enedigaeth luosog, yna bydd yr Awdurdod Lleol yn
derbyn y sibling(iaid) eraill.
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Lle derbynnir ceisiadau genedigaeth luosog ar gyfer grwpiau blwyddyn
heblaw’r flwyddyn mynediad arferol, lle mai dim ond un lle sydd ar ôl yn y
grwˆp blwyddyn perthnasol cyn cyrraedd y nifer derbyn, bydd yr Awdurdod
Lleol yn ystyried pob achos yn unigol cyn penderfynu os eir yn uwch na’r
nifer derbyn. Bydd angen rhoi sylw neilltuol i gapasiti’r ysgol a’r tebygrwydd
o amharu ar addysg effeithlon a defnydd effeithiol adnoddau yn yr ysgol a
ffafrir.
Plant personél y Lluoedd Arfog
Caiff plant personél Gwasanaeth y Deyrnas Unedig a Gweision y Goron
eraill (yn cynnwys diplomatiaid) sy’n symud i Sir Fynwy eu trin fel bod yn
diwallu’r meini prawf preswyliaeth ar gyfer yr ysgol dalgylch berthnasol
os anfonir tystiolaeth swyddogol o’r swydd gyda’r ffurflen gais yn datgan
dyddiad dychwelyd pendant gyda chadarnhad o’r cyfeiriad newydd lle
bynnag sy’n bosibl.
Lle mae’r ysgol dalgylch berthnasol eisoes wdi cyrraedd y nifer derbyn yn y
grwˆp blwyddyn perthnasol adeg y cais, bydd yr Awdurdod Lleol yn mynd
yn uwch na’r nifer derbyn.
Mynediad gohiriedig i Ysgol Gynradd
Bydd yr Awdurdod Lleol yn derbyn plentyn i ysgol gynradd/babanod a
gynhelir ar ddechrau’r flwyddyn academaidd pan fydd yn troi’n 5 oed. Fodd
bynnag, mae’r gofynion cyfreithiol yn cadarnhau y gall rhieni ohirio derbyn
eu plentyn tan y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 5 oed. Mae’n oblygiad ar
yr Awdurdod Lleol i sicrhau y cedwir unrhyw gynnig o le ysgol ar gyfer rhieni
sy’n dymuno i fynediad eu plentyn i ddosbarth Derbyn gael ei ohirio tan yn
nes ymlaen yn y flwyddyn academaidd.
					
Fodd bynnag, ni all rhiant ohirio
					
mynediad tu hwnt i’r dymor yn dilyn
					
pen-blwydd y plentyn yn bump oed
					
na thu hwnt i’r flwyddyn ysgol y
					gwnaed y cais amdano.
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Genedigaethau Tymor yr Haf
Yn achos plentyn a gaiff ei eni yn ystod tymor yr haf, nid oes gofyniad
cyfreithiol eu bod yn mynychu’r ysgol tan y tymor yn dilyn eu pen-blwydd
yn bump oed/y mis Medi ar ôl y flwyddyn mynediad arferol ar gyfer plentyn
dosbarth Derbyn. Fodd bynnag mewn amgylchiadau o’r fath bydd yr
Awdurdod Lleol yn parhau i sicrhau fod plant yn parhau i ddilyn eu grŵp
blwyddyn cronolegol ac felly byddai’r plentyn yn cael ei dderbyn i flwyddyn
1 ac nid y dosbarth Derbyn.
Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd yr Awdurdod Lleol yn
caniatau derbyn genedigaeth tymor yr haf i grŵp blwyddyn sydd tu allan
i flwyddyn arferol mynediad. Mewn amgylchiadau o’r fath, bydd angen
sylfaen tystiolaeth addas (e.e. adroddiad gan Seicolegydd Addysgol) sy’n
awgrymu na all grŵp blwyddyn cronolegol ddiwallu anghenion y plentyn
dan sylw yn iawn.

Dyrannu lleoedd ar gyfer
Ysgolion Cynradd/
Uwchradd a gynhelir gan
Awdurdod Lleol

Er mwyn gweld yr amserlenni y bydd y Tîm Derbyniadau yn eu dilyn
wrth ddyrannu lleoedd cyfeiriwch at yr amserlen a nodir ar
dudalen 23.
Meini Prawf pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael
Pan fo nifer yr ymgeiswyr a dderbynnir ar gyfer dewis ysgol yn llai neu’n
gyfartal â’r nifer o leoedd ar gael, caiff pob plentyn ei dderbyn a thybio y
gall yr ysgol dan sylw ddiwallu anghenion yr holl ymgeiswyr.
Fodd bynnag, pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd mewn ysgol, caiff
y nifer derbyn ei dorri a gweithredir y meini prawf ar gyfer pan fo mwy o
geisiadau nag o leoedd ar gael i ddewis pa blant gaiff gynnig lleoedd yn
yr ysgolion dan sylw. Ar gyfer plant gyda Datganiad Anghenion Addysgol
Arbennig, mae’n rhaid i’r Awdurdod dderbyn y plentyn dan sylw i’r ysgol a
nodir ar eu datganiad.
Wrth weithredu’r meini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd
ar gael i benderfynu i bwy y dylid cynnig lleoedd, caiff holl ddewisiadau
rhieni eu hystyried yn gyfartal a’u dyrannu yn unol â’r meini prawf islaw.
Cynigir yr ysgol dewis uchaf, fel y caiff ei rhestru ar y ffurflen gais, os gellir
cynnig un neu fwy o ddewisiadau.
www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Wrth ystyried gweddill y lleoedd sydd ar gael, defnyddir y meini prawf
dilynol i benderfynu i ba blant y cynigir lleoedd:
1. R
 hoddir blaenoriaeth i blant sy’n derbyn gofal neu sy’n flaenorol wedi
derbyn gofal h.y. plant sydd yng ngofal neu a fu’n flaenorol yng ngofal
yr awdurdod lleol dros y rhai sy’n cyflawni pwyntiau 2-5 islaw. (gweler
nodyn 1 islaw).
2. Rhoddir blaenoriaeth i blant gydag amgylchiadau meddygol eithriadol
dros y rhai’n cyflawni pwyntiau 3-5 islaw (gweler nodyn 2 islaw).
3. R
 hoddir blaenoriaeth i blant gyda siblingiaid perthnasol (gweler nodyn 3
islaw) yn y dewis ysgol dros bwyntiau 4-5 islaw).
4. R
 hoddir blaenoriaeth i blant sy’n byw o fewn dalgylch y ddewis ysgol
(gweler nodyn 4 islaw) dros blant sy’n cyflawni pwynt 5 islaw.
5. P lant yn byw tu allan i’r dalgylch
Ar ôl gweithredu’r categorïau uchod, neu os byddai’r ysgol yn parhau i fod
mewn sefyllfa o fwy o geisiadau nag o leoedd ar gael yn unrhyw un o’r
categorïau uchod, seilir blaenoriaeth ar agosatrwydd at yr ysgol a ffafrir, a
fesurir yn defnyddio’r llwybr cerdded diogel byrraf. (Gweler nodyn 5 islaw)
I egluro, os oes mwy o alw nag o leoedd ar gael, y penderfyniad terfynol
ar ddyrannu lle fydd pellter. Felly, er enghraifft, os oes mwy o geisiadau
nag o leoedd ar gael ar ôl gweithredu pwynt 4 uchod, dyrennir lleoedd
i enedigaethau lluosog o fewn y dalgylch, yna i’r rhai ar sail pellter o’r
cyfeiriad cartref i’r dewis ysgol.
Nodiadau:
1. Bydd angen i’r Awdurdod Lleol gael tystiolaeth addas i ddilysu y bu eich
plentyn yn flaenorol yn blentyn yn derbyn gofal (e.e. copi o’r cadarnhad
mabwysiadu er mwyn i’r maen prawf yma gael ei weithredu).
2. M
 ae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno i’w cais gael blaenoriaeth
oherwydd anghenion meddygol y plentyn gael eu cefnogi gan adroddiad
ymgynghorydd meddygol (a gafwyd gan y rhieni adeg gwneud y cais)
yn amlinellu pam mai’r ysgol a ffafrir yw’r unig opsiwn hyfyw o gymharu
gydag ysgolion eraill y gall yr Awdurdod eu cynnig.
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3. C
 aiff brodyr a chwiorydd, p’un ai’n hanner, llawn, llys neu faeth eu
hystyried yn berthnasol pan fyddant yn byw ar yr un aelwyd a lle byddant
yn dal i fod ar y gofrestr yn yr ysgol pan mae’r ymgeisydd yn gymwys i
fynychu.
4. Bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried mai cyfeiriad cartref yr ysgol fydd
y man lle mae’r plentyn yn byw am fwyafrif yr wythnos ysgol. Os yw
preswyliaeth y plentyn wedi ei rannu rhwng dau riant, caiff y cyfeiriad lle
mae’r plentyn dan sylw yn byw am fwyafrif yr wythnos ysgol ei ddefnyddio
ar gyfer dibenion dyrannu. Dyma’r cyfeiriad y dylid ei ddatgan ar y cais.
Fodd bynnag, os yw’r breswyliaeth gyda’r ddau riant yn ystod yr wythnos
ysgol yn gyfartal, defnyddir y cyfeiriad lle telir y budd-dal plant ar gyfer
dibenion dyrannu.
Er bod byw o fewn y dalgylch ar gyfer ysgol yn ffurfio elfen o’r meini
prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael, nid yw’n
gwarantu lleoliad ar y sail yma. Bydd yr Awdurdod Lleol yn gwrthod
derbyn mwy na nifer derbyn yr Ysgol os nad yw’r cais yn cydymffurfio
gyda’r eithriadau a ganiateir a restrir ar dudalennau 33-34.
5. Bydd yr Awdurdod lleol yn defnyddio Systemau Gwybodaeth Daearyddol
(GIS) i gyfrif pellter o’r cartref i’r ysgol. Y meddalwedd GIS a ddefnyddir
gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer y dibenion hyn fydd Routefinder a
Mapinfo.
Caiff y llwybr cerdded diogel byrraf ei gyfrif yn defnyddio llwybrau
swyddogol syn hysbys i’r Awdurdod Lleol a’r asiantaethau priffyrdd. Caiff
man dechrau y llwybr a benderfynwyd fel bod y pwynt rhwydwaith agosaf i
brif fynedfa yr eiddo. Caiff prif fynedfa’r cyfeiriad cartref ei benderfynu gan
yr Awdurdod Lleol i fod lle mae’r eiddo’n derbyn post. Caiff pwynt gorffen y
llwybr ei benderfynu fel bod y glwyd agored swyddogol agosaf a ddefnyddir
gan yr ysgol a ffafrir.
Caiff manylion cyfeiriad ymgeisydd eu penderfynu yn defnyddio’r Local
Land and Property Gazetteer (LLPG) a chronfa ddata cyfeiriadau’r Arolwg
Ordnans.
Lle na fedrir penderfynu ar lwybr cerdded diogel ar gyfer ymgeisydd, caiff y
llwybr gyrru byrraf ei ddefnyddio ar gyfer dibenion dyrannu.
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Ceisiadau Hwyr
Bydd unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau a gyhoeddwyd
neu geisiadau sy’n parhau i fod yn anghyflawn ar y dyddiad cau, yn cael eu
trin yn unol â’r trefniadau ceisiadau hwyr.
Bydd newid blaenoriaeth a dderbynnir gan yr Awdurdod Lleol ar ôl y
dyddiad cau a gyhoeddwyd’ ei drin fel cais hwyr.
Yn achos ceisiadau lle cafwyd newid mewn amgylchiadau, a effeithiodd
ar statws y cais gyda golwg ar y meini prawf pan fo mwy o geisiiadau
nag o leoedd ar gael (h.y. newid cyfeiriad), bydd y cais yn cael ei drin fel
cais hwyr os cafodd yr Awdurdod ei hysbysu ynglŷn â’r newidiadau hyn ar
ôl y dyddiad cau. Bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried ar sail ddisgresiwn
amgylchiadau newid cyfeiriad annisgwyl cyn penderfynu trin y cais fel un
hwyr.
Yn anffodus, dim ond os ceir hysbysiad o’r newid cyfeiriad ddim llai na 6
wythnos cyn y dyddiad cynnig a gyhoeddwyd y gellir defnyddio disgresiwn
er mwyn i’r cyfeiriad newydd gael ei ddefnyddio ar gyfer dibenion dyrannu.
Sylwer y gall ceisiadau y pennir eu bod yn geisiadau hwyr gynyddu’r
posibilrwydd o beidio â chael lle yn eich hoff ddewis ysgol(ion).
					Y rheswm am hyn yw y bydd yr holl
					geisiadau a gyflwynwyd ynghyd â’r
					dystiolaeth angenrheidiol cyn y
					dyddiad cau yn cael blaenoriaeth
					
dros y rhai a dderbyniwyd ar ôl y
					dyddiad cau.
					
Gofynnir i chi nodi y gall ceisiadau
					
a gaiff eu pennu yn rhai hwyr
					gynyddu’r posibilrwydd na chewch
					
gynnig le yn eich dewis ysgol(ion).
					
Bydd hyn oherwydd y caiff pob cais
					a gyflwynir gyda’r dystiolaeth
					angenrheidiol cyn y dyddiad cau
					
flaenoriaeth dros y rhai a dderbynnir
					ar ôl y dyddiad cau.
31
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Amserlen prosesu ceisiadau a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad
cau (ceisiadau hywr )
Mis derbyn y Cais

Dyddiad y Cynnig

Cymwys i’r
Uwchradd yn
unig

Rhagfyr 2018
Ionawr 2019

31.03.19

Cymwys i’r
Cynradd a’r
Uwchradd

14.01.19 ar oˆl canol dydd)) 31.01.19
Feb 2019
Mawrth 2019

19.04.19 (Cynradd yn unig)
05.04.19(Uwchradd)
26.04.19 (Cynradd)
12.04.19 (Uwchradd)
03.05.19(Cynradd)

Ebrill 2019
Mai 2019
Mehefin 2019
Gorffennaf 2019
1 Awst i 8 Awst 2019
9 Awst i 15 Awst 2019

10.05.19
07.06.19
05.07.19
02.08.19
15.08.19
22.08.19

26th Awst ymlaen

Prosesu o fewn 1 wythnos

Derbyn i grwpiau blwyddyn eraill
Pan dderbynnir ceisiadau ar gyfer derbyniadau i grwpiau blwyddyn
gwahanol i’r flwyddyn fynediad arferol, ni fydd y rhain yn cael eu hystyried
tan ddechrau ail hanner tymor yr haf (ar ôl gwyliau’r Sulgwyn). Unwaith eto,
bydd y rhain yn cael eu gosod mewn sypiau ac yn cael eu prosesu yn unol
â’r meini prawf gordanysgrifio, yn fisol. Ni fydd rhieni’n cael gwybod am
benderfyniad yn gynharach na 4 wythnos cyn diwedd tymor yr haf.
Caiff y ceisiadau hyn eu casglu ar sail fisol a chânt eu prosesu yn ôl y
meini prawf pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael pe byddai nifer
y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael. Fodd bynnag, dylid nodi
y rhoddir blaenoriaeth i’r rhieni hynny sy’n edrych am le yn ystod y tymor
presennol yn hytrach nag yn y flwyddyn academaidd newydd.
www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Rhai rhesymau pam y gallem
wrthod derbyn
Mae Côd Ymarfer Derbyniadau i Ysgolion (Gorffennaf 2013) yn rhoi’r hawl
i rieni fynegi y byddai’n well ganddynt fod eu plentyn yn cael ei dderbyn
i unrhyw ysgol a gynhelir gan gronfeydd cyhoeddus. Fodd bynnag, mae
rhesymau pam y byddai’n rhaid gwrthod y dewis hwnnw, gan fod yn rhaid
i’r Awdurdod Lleol roi ystyriaeth hefyd i’r canlynol:
• Y fenter maint dosbarthiadau babanod sydd wedi ymrwymo i sicrhau
na fydd unrhyw blentyn 5, 6, a 7 oed mewn dosbarth o fwy na 30 o
ddisgyblion ar gyfer pob un athro/athrawes gymwys. Mae’r cyfyngiad
maint dosbarth babanod statudol o 30 o ddisgyblion yn gymwys i
ddosbarthiadau derbyn, blwyddyn 1 a blwyddyn 2.
• Mae’r Awdurdod Lleol yn ymrwymo i sicrhau fod dosbarthiadau CA2 yn
parhau ar 30 neu lai yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.
• Cyfyngiadau ffisegol yr ysgol ac adeiladau’r safle
• Unrhyw ffactorau eraill a allai fod yn anfanteisiol wrth ddarparu addysg
effeithlon ac/neu i ddefnyddio adnoddau’n effeithlon.
Eithriadau
Yn ôl rheoliadau Llywodraeth Cymru mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol
gyfyngu meintiau dosbarthiadau babanod i 30 o ddisgyblion ar y mwyaf.
Ceir eithriadau fodd bynnag i’r rheoliadau hyn (a elwir yn “ddisgyblion
eithriedig”) a allai ganiatáu i ddosbarth fynd dros y cyfyngiad dosbarth o 30
disgybl.
Y disgyblion hyn yw:
i. Plant y mae eu datganiadau AAA yn nodi y dylent gael eu haddysgu yn
yr ysgol dan sylw, ac sy’n cael eu derbyn i’r ysgol y tu allan i’r rownd
dderbyn arferol;
ii. Plant sy’n derbyn gofal ac sy’n cael eu derbyn y tu allan i’r rownd
dderbyn arferol;
iii. Plant y gwrthodwyd eu derbyn i ysgol yn wreiddiol, ond y cynigiwyd lle
iddynt ar ôl hynny y tu allan i rownd dderbyn arferol drwy gyfarwyddyd
panel apeliadau, neu gan fod y sawl oedd yn gyfrifol am wneud y
penderfyniad gwreiddiol yn cydnabod fod camgymeriad wedi ei wneud
wrth weithredu trefniadau derbyn yr ysgol;
33
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iv. P lant nad ydynt yn gallu cael lle mewn unrhyw ysgol addas arall o fewn
pellter rhesymol i’w cartref oherwydd eu bod yn symud i’r ardal y tu
allan i rownd dderbyn arferol;
v. P lant y dymunir cael addysg ar eu cyfer mewn ysgol lle siaredir Cymraeg
pan fydd yr ysgol dan sylw yr unig ysgol o fewn pellter rhesymol i’w
cartref;
vi. Plant y dymunir cael addysg ar eu cyfer mewn ysgol â chymeriad
crefyddol penodol pan fydd yr ysgol dan sylw yr unig ysgol o fewn
pellter rhesymol i’w cartref;
vii. Disgyblion sy’n cael eu derbyn i’r ysgol mewn grwˆp oedran lle mae
plant yn cael eu derbyn yn arferol ac
• sy’n cael eu derbyn ar ôl diwrnod cyntaf y flwyddyn ysgol
berthnasol; ac
• onid yw’r ysgol wedi cyrraedd ei nifer derbyn eto ond eisoes wedi
trefnu ei dosbarthiadau; ac
• os byddai derbyn y plentyn yn golygu y byddai’n rhaid i’r ysgol
gymryd cam perthnasol;
viii. Plant staff y lluoedd arfog sy’n cael eu derbyn y tu allan i’r cylch derbyn
arferol.
ix. Plant y mae efaill neu frawd neu chwaer o enedigaeth luosog wedi eu
derbyn fel disgyblion heb fod yn eithriedig, yn ddisgybl/disgyblion olaf
gyda lle wedi’i glustnodi cyn cyrraedd y nifer o dderbyniadau.
x. Plant

sy’n ddisgyblion ar gofrestr ysgolion arbennig, ond sy’n derbyn
rhan o’u haddysg mewn ysgol brif ffrwd; ac
xi. Plant AAA sy’n cael eu haddysg u fel arfer mewn uned arbennig mewn
ysgol brif ffrwd, ond sy’n derbyn rhai o’u gwersi mewn dosbarth sydd
heb fod yn ddosbarth addysg arbennig.
Bydd y disgyblion eithredig yn parhau felly, ar ôl iddynt gael eu derbyn,
am weddill eu hamser yn y dosbarth babanod neu hyd nes i niferoedd y
dosbarth gwympo’n ôl ac y gellir eu trefnu i gydymffurfio â therfyn maint y
dosbarth babanod.
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Rhestrau Aros
Ar gyfer yr ymgeiswyr hynny a fu’n aflwyddiannus wrth gael lle yn eu dewis
ysgol(ion), caiff rhestri aros eu cadw hyd ddiwedd y flwyddyn academaidd
y gwnaed cais ar ei chyfer. Ar ôl y cyfnod hwnnw, caiff y rhestri aros
presennol eu clirio a bydd angen cais newydd. Caiff manylion y plentyn eu
hychwanegu’n awtomatig ar y rhestr aros ar gyfer yr ysgol(ion) a ffafrir adeg
gwrthod.
Caiff rhestri aros eu blaenoriaethu yn ôl y meini prawf pan fo mwy o
geisiadau nag o leoedd ar gael ac ni fyddant yn seiliedig ar y dyddiad y
cyflwynwyd y cais. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw hysbysu’r ysgol a’r Uned
Derbyn Myfyrwyr am unrhyw newid mewn amgylchiadau sy’n effeithio ar
y meini prawf pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael ac felly le eu
plentyn ar y rhestr aros. Byddai newid cyfeiriad yn enghraifft o hyn.
Bydd yr Uned Derbyn Ysgolion a Myfyrwyr o fewn 7 diwrnod gwaith o’r lle’n
dod ar gael, os yw eu plentyn yn gymwys am ystyriaeth o’r lle. Rhoddir 7
diwrnod i’r rhiant i dderbyn neu wrthod y cynnig yn ffurfiol mewn ysgrifen.
Ar ôl y cyfnod hwnnw, caiff enw’r plentyn ei dynnu o’r rhestr aros a chynigir
y lle i’r plentyn nesaf ar y rhestr aros, gan y bydd yr Awdurdod Lleol yn tybio
nad oes angen y lle mwyach.

Apeliadau
Bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion yn Sir Fynwy yn cael lle yn yr ysgol oedd
yn ddewis cyntaf eu rhieni. Fodd bynnag, os nad yw’n bosibl dyrannu lle yn
yr ysgol a ddewiswyd, bydd lle yn cael ei gynnig mewn ysgol arall. Gall y
rhieni apelio yn erbyn penderfyniad yr awdurdod derbyn.
Caiff yr apêl ei benderfynu gan apêl annibynnol a sefydlir yn unol gyda’r
côd Apêl Derbyn Ysgolion 2013. Mae’n rhaid i’r panel gynnwys tri i bump
aelod a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol o’r categorïau dilynol:
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• P obl sy’n gymwys i fod yn aelodau lleyg (pobl heb brofiad personol mewn
rheoli ysgol neu ddarparu addysg mewn unrhyw ysgol, gan anwybyddu
profiad fel llywodraethwr neu mewn unrhyw swydd wirfoddol arall).
• Pobl sydd â phrofiad mewn addysg; sy’n gyfarwydd gydag amodau
addysgol yn ardal yr Awdurdod Lleol neu sy’n rhieni plant a gofrestrodd
mewn ysgol (heblaw’r ysgol lle gwneir yr apêl).
•B
 ydd y paneli Apêl Annibynnol yn gorfod ystyried pob achos yn unigol yn
ôl ei deilyngdod ac ni allant eu cyfyngu eu hunain, ymlaen llaw, i dderbyn
unrhyw nifer penodol o ddisgyblion.
Dylai ystyriaeth gan banel apeliadau gynnwys dau gam pendant:
1. Y
 Cam Ffeithiol, lle mae’r panel yn penderfynu ar sail ffeithiau a
oedd rheswm cyfreithlon dros wrthod derbyn y disgybl; os nad oedd
rheswm,rhaid derbyn y plentyn; os oedd rheswm, rhaid i’r pwyllgor
symud ymlaen at:
2. Y Cam Pwyso a Mesur, lle mae’r panel yn barnu ac yn pwyso a mesur i
ba raddau y byddai derbyn y plentyn yn niweidiol i addysg effeithlon, a
chryfder achos y rhieni, er mwyn dod i benderfyniad sy’n rhwymol ar yr
awdurdod derbyn.
Bydd penderfyniad y panel apelio yn
rhwymo’r Awdurdod Lleol.
Nid yw’r penderfyniad i apelio yn rhwystro’r
rhiant rhag derbyn lle mewn ysgol arall tra
bo’r gwrandawiad yn cael ei alw gan y
bydd y panel yn pennu’r apêl ar sail cais.
Os yw eich ysgol agosaf nesaf sydd ar gael
wedi ei lleoli fwy na 1.5 milltir (Cynradd)
neu 2 filltir (Uwchradd) oddi wrth eich
cartref, byddech yn gymwys i wneud cais
am Gludiant Di-dâl Rhwng y Cartref a’r
ysgol.
Gweler mwy o wybodaeth ar hawliau
cludiant ar dudalennau 75 - 78.
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Cynullir pob gwrandawiad Apêl gan Glerc Panel Apêl Derbyniadau ysgol
fydd yn ymdrechu i drefnu’r holl wrandawiadau apêl yn unol â gofynion
deddfwriaethol.
Apeliadau yn achos Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir
Os hoffech apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod lle i’ch plentyn i fynychu
ysgol gwirfoddol a gynorthwyir yn Sir Fynwy, mae’n rhaid i chi gyflwyno
apêl i’r corff llywodraethu (sydd eu hawdurdod derbyn eu hunain) fydd yn
ystyried eich apêl yn unol â gofynion deddfwriaethol

Trosglwyddo o fewn y flwyddyn
rhwng ysgolion
IMae trosglwyddo o fewn y flwyddyn yn cyfeirio at geisiadau gan rieni/
gofalwyr i drosglwyddo eu plant rhwng ysgolion tu allan i’r cylch derbyn
arferol. Ni fydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried ceisiadau nes bydd y dyddiad
dechrau a geisiwyd fwy na thymor ymlaen llaw. Mae’r ceisiadau hyn yn cael
eu trin yn ôl y dyddiad y cawsant eu derbyn.
Pan fydd mwy o geisiadau yn cael eu derbyn ar yr un diwrnod nag o
leoedd sydd ar gael, bydd meini prawf yr Awdurdod yn cael eu gweithredu i
benderfynu pwy sy’n derbyn y lle/lleoedd.
Os byddwch yn penderfynu symud eich plentyn yn ystod y flwyddyn
academaidd mae angen ichi wneud cais am le yn eich dewis ysgol. Mae copi
o ffurflen derbyniadau achlysurol ar gael yn www.monmouthshire.gov.
uk/education neu gan Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr ar
01633 644508.
Ni ddylid defnyddio’r ffurflen hon ar gyfer derbyn plant ar ddechrau’r
Flwyddyn Academaidd. Dylid dychwelyd eich ffurflen gais i’r Uned
Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr, y Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc,
Cyngor Sir Fynwy, Blwch Post 106, Cil-y-Coed NP26 9AN.
Fel arfer bydd ceisiadau yn cael eu prosesu ymhen 7 diwrnod gwaith ar ôl eu
derbyn. Mewn rhai amgylchiadau lle nodwyd fod gan y plentyn anghenion
penodol efallai na fydd yn bosibl prosesu’r cais o fewn yr amser hwn. Bydd y
rhiant/gofalydd yn cael ei hysbysebu ynglŷn â hyn
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Fel rhan o’r broses ystyried, bydd yr Awdurdod Lleol yn cysylltu ag ysgol
breennol y plentyn i gael gwybodaeth i’w rhannu gyda’r ysgol sy’n derbyn.
Mae hyn i sicrhau fod yr ysgol a ffafrir mewn sefyllfa i gefnogi pontio
priodol rhwng ysgolion
Pan wneir cais am le mewn ysgol o ganlyniad i symud i fyw i’r sir mae
angen i’r rhiant anfon prawf o gyfeiriad y cartref yn y sir ar ffurf Cyfnewid
Contractau neu Gytundeb Tenantiaeth hirdymor. Ni fydd y cais yn cael ei
brosesu hyd oni dderbynnir y dystiolaeth hon. Pwrpas hyn yw sicrhau nad
yw rhieni/gofalwyr yn ymgeisio yn rhy fuan cyn symud a thrwy wneud hyn
amddifadu rhywun sydd angen lle ynghynt.
Unwaith y dyfarnwyd lle mewn ysgol, caiff ei gadw’n agored am gyfnod o
1 tymor o ddyddiad y derbyniad a awdurdodwyd, ac ar ôl hynny gall y lle
gael ei ddiddymu os nad yw’r plentyn wedi cymryd y lle yn ystod y cyfnod
hwn. Unwaith y cynigiwyd lle ysgol, bydd gan ysgolion 7 diwrnod gwaith
i drefnu ar gyfer ymrestru’r plentyn dan sylw lle mae angen dechrau ar
unwaith.
Os na allwn gynnig lle yn eich dewis ysgol, bydd manylion eich plentyn yn
cael eu cadw ar restr aros tan 31 Awst y flwyddyn academaidd dan sylw yn
y cais. Byddwch hefyd yn cael yr hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad fel
yr amlinellir ar dudalen 35 - 37.
Plant sy’n derbyn Gofal
Yn achos plant sy’n derbyn gofal, rhaid i’r Gweithiwr Cymdeithasol
gwblhau’r ceisiadau a’u dychwelyd i’r cyfeiriad uchod. Y Gweithiwr
Cymdeithasol fydd yn arwain y broses o gael yr wybodaeth ganlynol a fydd
yn cael ei rhannu â’r ysgol yn ystod cyfarfod, cyn cynnig lle i’r plentyn.
• Cynllun cefnogi disgybl
• Adroddiad Seicolegydd Addysg
• Barnau’r rhieni
• Manylion o’r ysgol flaenorol
• Gwybodaeth gan AAA (os yw hyn yn briodol)

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place

38

Yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir yn Sir Fynwy mae’n ofynnol
ichi wneud cais yn uniongyrchol i’r ysgol dan sylw oherwydd yr ysgol sy’n
gyfrifol am ei threfniadau derbyn a dyrannu lleoedd ei hunan. Fodd
bynnag, byddem yn eich cynghori hefyd i gwblhau a dychwelyd ffurflen
gais Sir Fynwy a threfnu fod hon yn cynnwys hyd at dri dewis (yn ôl
blaenoriaeth) rhag ofn na fydd lle yn eich dewis ysgol - gofalwch fod eich
dymuniad i fynychu ysgol wirfoddol a gynorthwyir yn cael ei gynnwys yn eich
dewisiadau.
Mae ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir yn pennu eu trefniadau derbyn eu
hunain a dangosir y meini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o
leoedd ar gyfer y 5 ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir ar y tudalennau canlynol.
Mae gan ein holl ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir yr un amserlen ar
gyfer prosesu ceisiadau ag ysgolion cymunedol. Mae’r tudalennau hyn ar
dudalen 23.

Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir Archesgob
Rowan Williams Polisi a Gweithdrefnau Derbyn
Datganiad Ethos
Caiff ysgolion yr Eglwys yng Nghymru eu dynodi drwy gymeriad crefyddol
ysgolion (gweithdrefn dynodi) fel bod â chyfeiriad crefyddol.
Cafodd y datganiad ethos dilynol ei fabwysiadu yn holl ysgolion yr Eglwys
yng Nghymru:
Gan gydnabod ei sylfaen hanesyddol, bydd yr ysgol yn cadw a
datblygu ei chymeriad crefyddol yn unol ag egwyddorion yr Eglwys
yng Nghymru ac mewn partneriaeth gyda’r Eglwys ar lefel plwyf ac
esgobaeth.
Mae’r ysgol i wasanaethu ei chymuned drwy ddarparu addysg o’r
ansawdd uchaf o fewn cyd-destun credo ac ymarfer Cristnogol.
Mae’n annog dealltwriaeth o ystyr ac arwyddocâd ffydd ac yn
hyrwyddo gwerthoedd Cristnogol drwy’r profiad y mae’n ei gynnig
i’w holl ddisgyblion.
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Cyflwyniad
Mae’r Cod Derbyn i Ysgolion (2013) yn rhoi hawl i rieni i fynegi dewis i’w
plentyn gael ei dderbyn i unrhyw ysgol a gynhelir o gronfeydd cyhoeddus.
Mae polisi derbyn yr Ysgol yn eistedd o fewn paramedrau Cod Ymarfer
Derbyn Ysgolion a Chod Ymarfer Apeliadau Derbyn i Ysgolion Gorffennaf
2013.
Fel ysgol wirfoddol a gynorthwyir, mae’r Corff Llywodraethu yn gyfrifol am
y trefniadau derbyn yn ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru yr Archesgob
Rowan Williams. Caiff cyfrifoldeb am drefniadau derbyn ei ddirprwyo i
isbwyllgor o Gorff Llywodraethwyr yr ysgolion fel y pwyllgor derbyn.
Bydd yr ysgol yn derbyn plentyn ar ddechrau’r flwyddyn academaidd pan
fydd ef/hi yn 5 mlwydd oed. Mae’r gofynion cyfreithiol yn cadarnhau y gall
rhieni ohirio anfon eu plentyn i’r ysgol tan y tymor yn dilyn eu pen-blwydd
yn 5 oed; fodd bynnag, mae’r ysgol yn dilyn polisi’r Awdurdod Lleol y bydd
y plentyn yn parhau i ddilyn eu grŵp blwyddyn cronolegol heblaw mewn
amgylchiadau eithriadol.
Mae’r polisi yn ei le i gynnwys y dilynol:
i) Ceisiadau cylch derbyn
Y broses gais i’w dilyn gan blant sy’n gymwys i gychwyn mewn ysgol
gynradd
ii) Trosglwyddo o fewn y flwyddyn rhwng ysgolion
Y broses gais i gael ei dilyn ar gyfer plant sydd eisoes o oedran ysgol ond
sy’n dymuno trosglwyddo o un ysgol i un arall.
Nifer derbyn
Mae’r nifer derbyn ar gyfer yr ysgol yn deillio o gapasitii ffisegol yr ysgol a
gaiff ei gyfrif yn unol â dogfen Llywodraeth Cymru ‘Mesur Capasiti Ysgolion
yng Nghymru’.
Y nifer derbyn 30 yw’r nifer uchaf o blant y gellir ei derbyn i grwˆp oedran
perthnasol e.e. dosbarth derbyn, os derbynnir nifer ddigonol o geisiadau.
Ni ellir gwrthod lle i ddisgyblion nes y cyrhaeddwyd 30 o ran nifer.
www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Trefniadau derbyn Ysgolion
Gwirfoddol a Gynorthwyir

Wrth weithredu’r meini prawf pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd ar
gael i benderfynu i pwy y dyfernir lle, rhoddir ystyriaeth gyfartal i holl
ddewisiadau rhieni a chânt eu dyrannu yn unol â’r meini prawf islaw.
Wrth ystyried y lleoedd eraill sydd ar gael, defnyddir y meini prawf dilynol i
benderfynu pa blant y cynigir lleoedd iddynt:

Mae’r ysgol yn gweithredu cynllun dewis cyfartal, sy’n golygu y caiff pob
dewis eu hystyried yn gyfartal yn unol â meini prawf yr ysgol ar gyfer pan
fo mwy o geisiadau nag o leoedd, ac nid ar sail y drefn y cânt eu rhestru
ar y cais. Pe byddai modd cyflawni mwy nag un dewis, cynigir y dewis safle
uchaf a nodir ar y ffurflen gais.

1. Bydd plant sy’n derbyn gofal neu a dderbyniodd ofal yn flaenorol h.y.
plant mewn gofal neu a fu’n flaenorol yng ngofal yr Awdurdod Lleol, yn
cael blaenoriaeth dros y rhai sy’n cyflawni pwyntiau 3-7 islaw.
2. Plant sydd â sibling a dderbyniwyd dan bwynt 1 sy’n ddisgybl yn yr ysgol
adeg gwneud cais ac a fydd yn ddisgybl yn yr ysgol adeg derbyn
3. Plant a gafodd eu bedyddio ac y mae eu rhieni yn addoli’n gyson/arferol
mewn eglwys Anglicanaidd ac sy’n byw o fewn buddiolaeth Cil-y-coed.
4. Plant gyda chyfeiriad cartref yn nalgylch yr ysgol h.y. Leechpool,
Porthysgewin a Sudbrook. Mae map o’r dalgylch ar gael gan swyddfa’r
ysgol.
5. Plant sydd â brawd neu chwaer sy’n ddisgybl yn yr ysgol adeg gwneud y
cais ac a fydd yn ddisgybl yn yr ysgol amser derbyn.
6. Plant y mae eu rhieni yn addoli’n gyson/arferol mewn eglwys o enwad
Cristnogol.
7. Plant gydag anghenion meddygol eithriadol, a gefnogir gan dystiolaeth
ysgrifenedig a roddir fel arfer gan swyddog meddygol annibynnol neu
berson priodol arall (gweler Nodyn 1 ar gyfer diffiniad).

Amserlen
Mae’r ysgol yn gweithio’n agos gyda’r awdurdod lleol i gydlynu dyddiadau
cau ar gyfer derbyn ceisiadau ac anfon llythyrau cynnig ar draws ardal yr
Awdurdod Lleol.
Y dyddiadau a gytunwyd ar gyfer Cylch Derbyn 2019/20 yw:
Cam
Derbyn

Ffurflen Gais Pecynnau cais Dyddiad cau Cyfnod
dyrannu
Archesgob cyffredin ar
Awdurdod
gael i rieni
Lleol

Dosbarth
Derbyn

Ar gael
unrhyw
amser

05.11.2018

12 canol
dydd ar
14.01.2019

15.01.2019
15.04.2019

Hysbysu
rhieni erbyn

16.04.2019

Dosbarthu ffurflenni cais
Mae ffurflenni cais ar gael ar wefan yr ysgol a gan swyddfa’r ysgol.
Dyrannu lleoedd ysgol
Lle mae nifer y ceisiadau a dderbynnir yn llai neu’n gyfartal â nifer y lleoedd
sydd ar gael, caiff pob plentyn ei dderbyn a thybio y gall yr ysgol gyflawni
anghenion yr holl ymgeiswyr. Fodd bynnag, lle mae mwy o geisiadau nag
o leoedd yn yr ysgol, eir yn uwch na’r nifer derbyn a chaiff y meini prawf ar
gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael eu defnyddio i ddethol
pa blant gaiff gynnig lleoedd yn yr ysgol dan sylw. Os nodir Ysgol Gynradd
(CG) Eglwys yng Nghymru yr Archesgob Rowan Williams ar Ddatganiad o
Anghenion Addysgol Arbennig, mae’n rhaid i’r ysgol dderbyn y plentyn dan sylw.
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Nodiadau:
Plentyn sy’n derbyn gofal yw plentyn sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol
yng Nghymru neu yn Lloegr yn unol ag Adran 22 Deddf Plant 1989 ac y
mae’r Awdurdod Lleol wedi cadarnhau fydd yn derbyn gofal adeg derbyn y
plentyn i’r ysgol.
Rhiant yw unrhyw berson sydd â chyfrifoldeb rhiant dros y plentyn neu sy’n
warcheidwad cyfreithiol y plentyn.
Diffinnir addoliad cyson/arferol fel mynychu addoliad ar o leiaf un dydd Sul
bob mis dros y 12 mis blaenorol. Mae’n rhaid i dystiolaeth o hyn gael ei roi
gan ddatganiad ysgrifenedig a lofnodwyd gan yr offeiriad neu’r gweinidog
perthnasol.

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Mynegi dewis
Yn unol â chod ymarfer Derbyn i Ysgolion 2013, mae’n rhaid i rieni lenwi
ffurflen gais er mwyn cael lle ysgol. Er bod yr ysgol yn ei gwneud yn ofynnol
i chi lenwi eich ffurflen gais eich hun, mae’n rhaid i bob ymgeisydd hefyd
lenwi ‘Ffurflen Gais Gyffredin’ gan yr awdurdod lleol.

Mae sibling yn cyfeirio at frawd neu chwaer, hanner brawd neu chwaer,
brawd neu chwaer fabwysiedig, llys frawd neu chwaer, plentyn maeth, neu
blentyn partner rhiant/gofalwr lle mae’r plentyn y ceisir y lle ysgol iddo/iddi.
Bydd yr ysgol yn defnyddio System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS0 yr
Awdurdod Lleol i gyfrif pellter o’r cartref i’r ysgol. Caiff y llwybr cerdded
diogel byrraf ei gyfrif yn defnyddio llwybrau swyddogol sy’n hysbys i’r
Awdurdod Lleol ac asiantaethau priffyrdd o brif fynedfa cyfeiriad cartref
yr ymgeisydd i’ glwyd swyddogol agosaf sydd ar agor yn yr ysgol. Caiff
manylion cyfeiriad ymgeisydd eu penderfynu yn defnyddio’r Local Land and
Property Gazetteer (LLPG) a data Pwynt Cyfeiriad yr Arolwg Ordnans.
Lle na fedrir penderfynu llwybr cerdded diogel ar gyfer ymgeisydd, defnyddir
y llwybr gyrru byrraf ar gyfer dibenion dyrannu.
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Mae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno i’w cais gael blaenoriaeth
ar anghenion meddygol y plentyn gael eu cefnogi gan adroddiad
ymgynghorydd meddygol (a geir gan y rhieni adeg gwneud cais) yn
amlinellu pam mai’r dewis ysgol yw’r unig opsiwn hyfyw a’r anawsterau a
achosid pe bai’n rhaid i’r plentyn fynd i ysgol arall.
Dilysu Cyfeiriad
Os oes angen gweithredu’r meini prawf pan fo mwy o geisiadau nag
o leoedd ar gael, bydd yn ofynnol i’r rhieni gyflwyno tystiolaeth addas i
ddilysu eu cyfeiriad megis bil treth gyngor.
Rhieni sydd yn y broses o symud tŷ
Bydd angen i rieni sydd yn y broses o symudtŷ hysbysu’r ysgol adeg gwneud
cais am y symud arfaethedig a chyflwyno tystiolaeth i ddilysu eu cyfeiriad
newydd er mwyn i’r cyfeiriad yma gael ei ystyried. Tystiolaeth addas
fyddai copi o’r cyfnewid contractau (ar gyfer prynu eiddo) neu gytundeb
tenantiaeth hirdymor (ar gyfer trefniadau rhentu) sy’n rhaid eu derbyn cyn y
dyddiad cau a gyhoeddwyd er mwyn cael eu hystyried fel cais “mewn pryd.
Lle mae’r ysgol yn derbyn tystiolaeth i ddilysu symud tŷ ac yn defnyddio’r
cyfeiriad newydd ar gyfer dibenion dyrnanu, bydd y cynnig o le ysgol yn
seiliedig ar i’r ymgeisydd fod yn breswyl yn yr eiddo hwn pan fydd y plentyn
yn mynd i’r ysgol am y tro cyntaf. Gallai unrhyw gynnig o le ysgol gael ei
ddileu os canfyddir nad yw’r ymgeisydd yn breswyl yn yr eiddo adeg pan
fydd y plentyn yn mynd i’r ysgol am y tro cyntaf.
Bydd y cynnig o le ysgol yn seiliedig ar i’r ymgeisydd fod yn breswyl yn
y cyfeiriad a ddatganwyd ar y ffurflen gais, fel ar y dyddiad cynnig a
gyhoeddwyd. Fodd bynnag, os yw’r rhiant/gofalwr yn gwybod cyn y dyddiad
cynnig a gyhoeddwyd y byddant yn symud o’r cyfeiriad a ddatganwyd ar y
cais, mae’n rhaid iddynt hysbysu’r Awdurdod Lleol cyn y dyddiad cynnig a
gyhoeddwyd, lle caiff eu manylion cais wedyn eu diwygio.

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Bydd yr ysgol yn ystyried mai cyfeiriad cartref y plentyn yw’r man lle mae’r
plentyn yn byw am fwyafrif yr wythnos ysgol. Os caiff preswyliaeth plentyn
ei rannu rhwng dau riant, defnyddir y cyfeiriad lle mae’r plentyn dan sylw
yn byw am fwyafrif yr wythnos ysgol ar gyfer dibenion dyrannu. Dyma’r
cyfeiriad y dylid ei ddatgan ar y cais. Fodd bynnag, os yw’r breswyliaeth
yn gyfartal rhwng y ddau riant yn ystod yr wythnos ysgol, caiff y cyfeiriad
lle telir y budd-dal plant ar gyfer dibenion dyrannu. Mae’r ysgol yn cadw’r
hawl i wirio dilysrwydd unrhyw gyfeiriad a roddir drwy ofyn am dystiolaeth
megis cynhwysiant ar y gofrestr etholiadol neu fil cyfleustodau diweddar yn
cadarnhau eich enw a’ch cyfeiriad. Lle nad yw cyfeiriad parhaol plentyn yr
un fath â’r rhieni (e.e. os yw’n byw gyda mam-gu neu dad-cu), mae’r ysgol
yn cadw’r hawl i weld dogfennau swyddogol, megis llyfr budd-dal plant neu
gerdyn meddygol. Nid yw trefniadau gofal plant yn ddigon o reswm dros
restru cyfeiriad arall. Os ydych yn symud i’r dalgylch, byddwn yn gofyn i chi
am dystiolaeth eich bod yn symud cyn ystyried unrhyw gais am le. Fel arfer
mae’r dystiolaeth yn llythyr gan eich cyfreithiwr yn cadarnhau fod gennych
gytundeb sy’n rhwymo’n gyfreithiol i brynu’r tŷ neu gytundeb les ffurfiol.

Gallai unrhyw gynnig o le ysgol gael ei ddiddymu fel canlyniad i ddiffyg
cydymffurfiaeth gyda’r uchod.
Dalgylchoedd ysgolion
Er bod byw o fewn dalgylch ysgol yn ffurfio’r ysgol yn ffurfio elfen o’r meini
prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd, nid yw’n gwarantu
lleoliad ar y sail yma. Bydd yr ysgol yn gwrthod mwy na nifer derbyn yr
ysgol, os nad yw’r cais yn cydymffurfio gyda’r eithriadau a ganiateir.
Derbyn plant genedigaeth luosog
(e.e. gefeilliaid neu dripledi)
Wrth weithredu’r meini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o
leoedd, bod y plentyn ysgol i’w dderbyn yn un o enedigaeth luosog yna
bydd yr Awdurdod Lleol yn derbyn y sibling(iaid) eraill.
Derbyn tu allan i’r cylch arferol
Dylid gwneud pob cais ar gyfer derbyn ar ôl y dyddiad cau a gyhoeddwyd
neu geisiadau sy’n parhau’n anghyflawn (e.e. heb dystiolaeth i ddilysu
cyfeiriad newydd) ar y dyddiad cau ond a dderbynnir cyn y dyddiad cau, yn
cael eu trin dan y trefniadau cais hwyr
Trefniadau ar gyfer ceisiadau hwyr
Caiff unrhyw gais a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau a gyhoeddwyd, neu
geisiadau sy’n parhau’n anghyflawn (e.e. heb dystiolaeth i ddilysu cyfeiriad
newydd) ar y dyddiad cau ond a dderbynnir cyn y dyddiad cau, eu trin dan
y trefniadau ar gyfer ceisiadau hwyr.
Hysbysu rhieni
Caiff rhieni eu hysbysu am benderfyniad ar eu cais ar y dyddiad cynnig a
gyhoeddwyd. Ar gyfer cylch derbyn 2019/20, y dyddiad y caiff rhieni eu
hysbysu am y penderfyniad ar eu ceisiadau fydd 16 Ebrill 2019 (Cynradd)
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Derbyn lle ysgol
Pan dderbynnir cynnig o le ysgol, mae angen i rieni gadarnhau eu bod yn
derbyn y lle ysgol drwy ysgrifennu o fewn 14 diwrnod o’r hysbysiad o gynnig
y lle ysgol. Gallai methiant i wneud hynny olygu y caiff y cynnig o le ysgol ei
ddiddymu.
Trosglwyddiadau o fewn y flwyddyn
(derbyniadau tu allan i’r cylch derbyn arferol)
Caiff yr holl drosglwyddiadau yn ystod y flwyddyn eu trin yn nhrefn y
dyddiad y cânt eu derbyn a lle derbynnir mwy o geisiadau ar yr un dydd
na’r nifer o leoedd sydd ar gael, caiff meini prawf yr ysgol ar gyfer pan
fo mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael eu gweithredu i benderfynu pa
blentyn/plant a gaiff gynnig lleoedd.
Fel rhan o’r broses, bydd yr ysgol yn cysylltu ag ysgol bresennol y plentyn
i gael gwybodaeth i’w rhannu gyda’r ysgol sy’n derbyn. Mae hyn er mwyn
sicrhau ein bod mewn sefyllfa i gefnogi trosglwyddo priodol rhwng ysgolion.
Os derbynnir cais ar gyfer plentyn sy’n derbyn gofal, yn unol â’r protocol
a gytunwyd gydag ysgolion, trefnir cyfarfod plentyn sy’n derbyn gofal a
gwahoddir pob parti sydd â diddordeb. Cyn y cyfarfod hwn mae’n ofynnol
i’r awdurdod lleoli rannu gwybodaeth berthnasol yn cynnwys y cynllun
addysg personol, cofnodion ysgol a datganiad o anghenion addysgol, os
oes gan y plentyn un.
Gwrthod derbyniad
Caiff gwrthod derbyn am le ysgol ei wneud yn unol gyda Chod Ymarfer
Derbyniadau Ysgolion 2013 a bydd yn seiliedig ar y penderfyniadau
dilynol:
•B
 yddai p’un ai i dderbyn plentyn yn amharu ar ddarparu addysg effeithiol
neu ddefnydd effeithiol adnoddau
• L le mae rhif derbyn wedi cyflawni rheoliadau Llywodraeth Cymru ar faint
dosbarthiadau
Yn dilyn gwrthod lle ysgol, caiff manylion y plentyn eu cadw ar restr aros
hyd 31 Awst y flwyddyn academaidd y maent yn gwneud cais amdani.
Os cyflwynir unrhyw leoedd yn ôl yn ystod y cyfnod hwn, caiff lleoedd eu
dyrannu o’r rhestr aros yn unol â’r meini prawf pan fo mwy o geisiadau nag
o leoedd.
www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Bydd hysbysiad newid cyfeiriad a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad cau a
gyhoeddwyd yn arwain at i’r cais gael ei bennu fel un hwyr, os yw’n debygol
o effeithio ar eu sefyllfa o fewn eu meini prawf ar gyfer pan fo mwy o
geisiadau nag o leoedd ar gael ar gyfer y dewis ysgol.

Yn ail, wrth ddelio gyda’r apeliadau derbyn dan ddeddfwriaeth meintiau
dosbarth, nid yw Panelau Apêl yn dilyn y broses dau gam fel yr amlinellir
uchod. Yn lle hynny, dim ond os oedd y penderfyniad i beidio derbyn y
plentyn oherwydd i’r trefniadau derbyn gael eu gweithredu’n anghywir neu
nad oedd yr awdurdod derbyn yn un y byddai awdurdod derbyn rhesymol
yn ei wneud yn yr achos neilltuol hwnnw y byddai Panel Apêl yn medru
cynnal apêl rhiant.

Bydd yr ysgol yn cysylltu â’r rhiant dan sylw o fewn 7 diwrnod gwaith o’r
lle yn dod ar gael, os yw eu plentyn yn cymhwyso i’w ystyried ar gyfer y lle.
Caiff y rhiant 7 diwrnod i dderbyn neu wrthod yn ffurfiol y cynnig o’r lle ysgol
mewn ysgrifen. Ar ôl y cyfnod hwnnw, caiff enw’r plentyn ei dynnu o’r rhestr
aros a chynigir y lle i’r plentyn nesaf ar y rhestr aros, gan y bydd yr ysgol yn
tybio nad oes angen y lle mwyach.

Terfynau ar feintiau dosbarth Cyfnod Allweddol 2
Er nad oes unrhyw reoliadau i gyfyngu meintiau dosbarth i 30 yng
Nghynfod Allweddol 2, mae’r ysgol yn cefnogi’r Awdurdod Lleol yn ei
ymrwymiad i gydymffurfio gyda tharged Llywodraeth Cymru i sicrhau y
cedwir y gymhareb 1:30 athro/disgybl yng Nghyfnod Allweddol 2.

Apelio
Gall rhieni plant na chynigir lle iddynt apelio i banel apêl annibynnol. Mae
manylion y drefn ar gyfer apelio ar gael gan yr ysgol ac fe’u rhoddir i rieni
pan wrthodir lle ar gyfer eu plentyn.
Cynllun ar faint dosbarthiadau babanod
Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i sicrhau na fydd unrhyw blentyn yn
y Cyfnod Sylfaen mewn dosbarth lle mae’r gymhareb disgybl athro yn fwy
na 1:30. Roedd y cynllun maint dosbarth babanod yn rhaglen a gyflwynwyd
mewn camau rhwng mis Medi 1999 a mis Medi 2001 gan felly sicrhau y
caiff pob plentyn hyd at 7 oed eu haddysgu mewn dosbarthiadau heb fod yn
cynnwys mwy na 30 disgybl.
Cododd y ddau brif newid o ddeddfwriaeth ar feintiau dosbarth. Yn gyntaf,
ni fydd yn ofynnol i awdurdodau derbyn dderbyn plentyn i ddosbarth
babanod os byddai gwneud hynny’n arwain at i ddosbarth weithredu ar
gymhareb o fwy na 30:1 disgybl/athro.
Gall awdurdod derbyn wrthod derbyn plentyn i ysgol lle byddai gwneud
hynny’n golygu y byddai angen i’r ysgol gymryd ‘mesurau cymhwyso
(h.y. cyflogi athro ychwanegol, adeiladu ystafell ddosbarth ychwanegol ) i
gyflawni’r terfyn statudol ar faint dosbarth.
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Eithriadau i’r cynllun maint dosbarthiadau babanod
Y mae fodd bynnag eithriadau (a elwir yn “ddisgyblion eithredig”) a all
ganiatáu i fynd yn fwy? na’r terfyn o 30 disgybl fesul dosbarth. Disgyblion
eithriedig yw:
i. Plant y mae eu datganiadau AAA yn nodi y dylent gael eu haddysgu yn yr
ysgol dan sylw neu a gaiff eu derbyn i’r ysgol tu allan i gylch derbyn arferol;
ii. Plant sy’n derbyn gofal neu blant oedd yn flaenorol yn derbyn gofal a
gaiff eu derbyn tu allan i’r cylch derbyn arferol;
iii. Plant y gwrthodir eu derbyn i’r ysgol i ddechrau, ond a gaiff wedyn
gynnig lle tu allan i’r cylch derbyn arferol oherwydd cyfarwyddyd
panel apêl derbyn neu oherwydd i’r person a wnaeth y penderfyniad
gwreiddiol ;
iv. Plant na all gael lle mewn unrhyw ysgol addas arall o fewn pellter
rhesymol i’w cartref oherwydd eu bod wedi symud i’r ardal tu allan i gylch
derbyn arferol;
v. P lant y mae eu rhieni yn dymuno iddynt gael addysg Gymraeg lle mae’r
ysgol dan sylw yw’r unig ysgol o’i bath o fewn pellter rhesymol o’u
cartref;

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place

48

Mae’r tudalennau hyn yn ymwneud ag Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Mae’r tudalennau hyn yn ymwneud ag Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Rhestri aros
Caiff rhestri aros eu rhoi mewn trefn blaenoriaeth yn ôl y meini prawf ar gyfer
pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd a dim eu seilio ar ddyddiad cyflwyno
cais. Mae’r ymgeisydd yn gyfrifol am hysbysu’r ysgol am unrhyw newid mewn
amgylchiadau sy’n effeithio ar y meini prwaf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau
nag o leoedd ac felly le’r plentyn ar y rhestr aros. Byddai newid cyfeiriad yn
enghraifft o hyn.

Bydd disgyblion a eithrir yn parhau felly, unwaith y’u derbyniwyd, am
weddill eu cyfnod yn y dosbarth babanod nes bod nifer yn y dosbarth yn
gostwng ac y gellir eu trefnu i gydymffurfio gyda therfyn maint dosbarth
babanod.
I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn dda. Mae’r
manylion cyswllt fel sy’n dilyn:
Cyfeiriad: 	

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru (CG) Archesgob
Rowan Williams, Heol Crick, Porthysgein, Sir Fynwy,
		NP26 5UL
Ffôn:		
Ffacs:		
E-bost:		
Gwefan:
Twitter:
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01291 420526
01291 425971		
arwprimary@monmouthshire.gov.uk
www.arwprimaryschool.co.uk
@ARWPrimar
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Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Magwyr
Polisi a Gweithdrefnau Derbyn
Deddfwriaeth
Mae’r polisi hwn yn cydymffurfio gyda’r codau deddfwriaeth a statudol
dilynol: Deddf Safonau a Fframweithiau Ysgolion 1998; y Cod Derbyn
Ysgolion a Chod Apeliadau Derbyn Ysgolion.
Nifer derbyn
Y nifer derbyn yw’r nifer uchaf o blant y dylid eu derbyn i grŵp oedran
perthnasol e.e. Dosbarth Derbyn, os derbynnir nifer ddigonol o geisiadau.
Ni ellir gwrthod lle i ddisgyblion hyd y cyrhaeddwyd y nifer.
Ar gyfer y dosbarth derbyn yn Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Magwyr,
y nifer hwn yw 60.
Dirprwywyd cyfrifoldeb am drefniadau derbyn i is-bwyllgor o Gorff
Llywodraethu yr ysgol a elwir y “Pwyllgor Derbyn”. Mae’r ysgol yn gweithio’n
agos gyda’r awdurdod lleol i gydlynu dyddiadau cau ar gyfer derbyn
ceisiadau ac anfon llythyrau cynnig ar draws ardal yr awdurdod lleol.
Amserlen
Caiff pob cais a dderbyniwyd hyd at ac ar y dyddiad cau eu hystyried gyda’i
gilydd.
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni
cais yw

14 Ionawr 2019 am ganol-dydd

Caiff cynigion lleoedd eu gwneud gan yr 16 Ebrill 2019
ysgol ar

Gweithredu gan rieni
Caiff canlyniad pob cais a dderbynnir gan y pwyllgor derbyn eu hysbysu i
rieni (gweler Nodyn 1 am ddiffiniad) mewn ysgrifen. Bydd yr ohebiaeth yn
cynnwys ffurflen yn gofyn i rieni os byddant/na fyddant yn cymryd y lle a
gynigir erbyn dyddiad cau a nodir ac i’r ffurflen gael ei dychwelyd i’r ysgol.
Os nad yw rhieni yn ymateb, gofynnir iddynt ymateb eto a chânt eu hysbysu
y gall y lle gael ei ddiddymu os nad ydynt yn ymateb o fewn amserlen
benodol.
www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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vi. P lant y mae eu rhieni yn dymuno iddynt gael addysg mewn ysgol gyda
chymeriad crefyddol dynodedig lle mai’r ysgol dan sylw yw’r unig ysgol
o’i bath o fewn pellter rhesymol o’u cartref.
vii. Disgyblion a dderbynnir i’r ysgol o fewn grŵp oedran lle caiff plant eu
derbyn fel arfer a
• eu derbyn ar ôl diwrnod cyntaf y flwyddyn ysgol berthnasol; a
• lle nad yw’r ysgol hyd yma wedi cyrraedd ei rhif derbyn ond eisoes wedi
trefnu ei dosbarthiadau; a
• lle byddai derbyn y plentyn yn golygu y byddai’n rhaid i’r ysgol gymryd
mesur perthnasol;
viii. Plant personél lluoedd arfog a gaiff eu derbyn tu allan i’r cylch derbyn
arferol;
ix. P lant y caiff eu gefail neu sibling o enedigaeth luosog eu derbyn fel
disgyblion heb eu heithrio, fel y disgybl(ion) terfynol y dyrennir lle iddynt
cyn cyrraedd y rhif derbyn.
x. Plant sydd wedi cofrestru’n ddisgyblion mewn ysgolion arbennig, ond
sy’n derbyn rhan o’u haddysg mewn ysgol brif ffrwd; a
xi. phlant gyda AAA a gaiff eu haddysg fel arfer mewn uned arbennig mewn
ysgol brif ffrwd ond sy’n derbyn peth o’u gwersi mewn dosbarth heb fod yn
arbennig.

Derbyn tu allan i’r cylch arferol
Dylid gwneud pob cais am dderbyn ar unrhyw amser heblaw mynediad
arferol i’r dosbarth Derbyn ar ffurflen gais yr ysgol sydd ar gael o’r ysgol
a dylid ei hanfon yn uniongyrchol i’r ysgol. Gofynnir i ymgeiswyr am
dystiolaeth o’u cyfeiriad. Cynigir lleoedd yn amodol ar i ofod fod ar gael yn
y dosbarth perthnasol.
Meini prawf pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd
Lle mae nifer y ceisiadau a dderbyniwyd hyd at ac yn cynnwys y dyddiad
cau ar gyfer ceisiadau yn llai na, neu’n gyfartal â’r nifer derbyn, cynigir lle
yn y dosbarth derbyn i’r holl blant.
Lle mae mwy o geisiadau na’r nifer derbyn caiff lleoedd eu dyrannu yn unol
â’r meini prawf dilynol ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd:
Caiff plant gyda datganiadau o anghenion addysgol arbennig
yn enwi Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Magwyr eu
derbyn yn awtomatig cyn gweithredu’r meini prawf ar gyfer
pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd.
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1. Plant sy’n derbyn gofal (gweler y diffiniad yn Nodyn 2).
2. P lant sydd ag o leiaf un rhiant sy’n mynychu addoliad/Ysgol Sul yn
gyson/fel arfer mewn eglwys o fewn Ardal Gweinidogaeth Magwyr
(gweler y diffiniad yn Nodyn 3).
3. P lant sydd ag o leiaf un rhiant sy’n addoli’n gyson/fel arfer mewn eglwys
Anglicanaidd arall (gweler y diffiniad yn Nodyn 3).
4. P lant sydd ag o leiaf un rhiant sy’n addoli’n gyson/fel arfer mewn eglwys
enwad Cristnogol arall (gweler y diffiniad yn Nodyn 3).
5. P lant sydd ag o leiaf un rhiant sy’n mynychu’n rheolaidd/fel arfer mewn
man addoli ffydd arall (gweler y diffiniad yn Nodyn 3).
6. P lant sydd â sibling sy’n ddisgybl yn yr ysgol adeg gwneud y cais ac a
fydd yn ddisgybl yn yr ysgol adeg derbyn (gweler y diffiniad yn Nodyn 4).
Plant Genedigaeth Luosog (e.e. Gefeilliaid neu Dripledi)
Rhoddir blaenoriaeth i blant genedigaeth luosog dros unrhyw blant eraill
ym meini prawf 2-6 pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd.
Meini Prawf Pellter/Pan fo ceisiadau yn gyfartal
Lle mae angen gwahaniaethu rhwng dau o blant sy’n cyflawni meini prawf
cyfartal, gweithredir agosatrwydd cartref y plant, fel y’i mesurir gan y llwybr
cerdded diogelaf sydd ar gael o ddrws blaen y cartref i brif glwyd yr ysgol
eu gweithredu yn defnyddio Google, gyda’r rhai sy’n byw agosaf yn cael y
flaenoriaeth uchaf.
Apelio
Gall rhieni plant na chaiff gynnig lle apelio i banel apêl annibynnol. Mae
manylion y drefn ar gyfer apelio ar gael gan yr ysgol ac fe’i rhoddir i rieni
pan wrthodir lle i’w plentyn.

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Amserlen
Dim ond ar ôl i’r cyfan a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau gael eu
hystyried y caiff ceisiadau a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad cau eu derbyn.
Mae hyn yn golygu os nad oes unrhyw leoedd ar ôl ar ôl ystyried yr holl
achosion cyn y dyddiad cau, hyd yn oed os ydych yn cyflawni maen
prawf uwch na disgyblion eraill y cynigiwyd lleoedd iddynt, byddwch yn
aflwyddiannus.
Mae gan rieni hawl apelio yn erbyn penderfyniad i beidio cynnig lle.
Yn Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Magwyr caiff disgyblion eu derbyn
i’r Flwyddyn Derbyn ar ddechrau’r flwyddyn ysgol (1 Medi - 31 Awst) pan
gyrhaeddant eu pumed pen-blwydd.

Nodiadau Esbonio:
Nodyn 1: Rhiant yw unrhyw berson sydd â chyfrifoldeb rhiant dros, neu
sy’n warcheidwad cyfreithiol, y plentyn. Gofynnir i chi gysylltu â’r ysgol i
gael cyngor os ydych mewn unrhyw amheuaeth.
Nodyn 2: Plentyn sy’n derbyn gofal yw plentyn sy’n derbyn gofal gan
awdurdod lleol yng Nghymru neu yn Lloegr yn unol ag Adran 22 Deddf
Plant 1989 ac y mae’r awdurdod lleol wedi cadarnhau fydd yn derbyn
gofal adeg y caiff y plentyn ei dderbyn i’r ysgol.
Nodyn 3: Caiff addoli cyson/fel arfer ei ddiffinio fel mynychu addoliad ar
o leiaf un dydd Sul bob mis dros y cyfnod blaenorol o 12 mis. Mae’n rhaid
rhoi tystiolaeth o hyn drwy ddatganiad ysgrifenedig wedi’i lofnodi gan yr
offeiriaid neu weinidog perthnasol.
Nodyn 4: Mae sibling yn cyfeirio at frawd neu chwaer, hanner brawd neu
chwaer, brawd neu chwaer fabwysiedig, llys frawd neu chwaer, neu blentyn
partner y rhiant/gofalwr lle mae’r plentyn y ceisir y lle ysgol iddo/iddi.

Lle nad yw cyfeiriad parhaol y plentyn yr un cyfeiriad â’r rhieni (e.e. os
yw’n byw gyda thad-cu neu fam-gu) mae’r ysgol yn cadw’r hawl i weld
dogfennau swyddogol, megis llyfr budd-dal plant neu gerdyn meddygol.
Nid yw trefniadau gofal plant yn rheswm digonol am restru cyfeiriad arall.
Os ydych yn symud i’r dalgylch, byddwn yn gofyn i chi am dystiolaeth eich
bod yn symud, cyn ystyried unrhyw gais am le. Mae llythyr gan gyfreithiwr yn
cadarnhau fod gennych gytundeb sy’n rhwymo’n gyfreithiol i brynu’r tŷ neu
gytundeb les ffurfiol yn dystiolaeth nodweddiadol.
Cysylltwch â’r ysgol i gael mwy o wybodaeth. Mae’r manylion cyswllt fel
sy’n dilyn:
Cyfeiriad:
Pennaeth Ysgol
Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Magwyr
Sycamore Terrace
Magwyr
Sir Fynwy
NP26 3EG
e-bost: JaneBurrows@monmouthshire.gov.uk
Gwefan: www.magorciwprimary.co.uk
Pennaeth – Ms A Davies
Cadeirydd y Panel Derbyn – Mrs A Rodley

Nodyn 5: Y cyfeiriad cartref yw’r man lle mae’r plentyn yn treulio mwyafrif
yr wythnos ysgol (dydd Llun i ddydd Gwener, yn cynnwys nosweithiau) adeg
y cais am le yn yr ysgol. Mae’r ysgol yn cadw’r hawl i wirio dilysrwydd
unrhyw gyfeiriad a roddir drwy ofyn am dystiolaeth megis cynnwys ar y
gofrestr etholiad neu fil cyfleustodau diweddar yn cadarnhau eich enw a’ch
cyfeiriad.
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Rhestri aros
Caiff plant na chaiff gynnig lle eu rhoi ar restr aros. Mae trefn y flaenoriaeth
ar y rhestr aros yr un fath â’r rhestr o feini prawf ar gyfer pan fo mwy o
geisiadau nag o leoedd. Ni roddir unrhyw ystyriaeth i hyd yr amser ar restr
aros. Caiff y rhestr aros ei chadw tan 30 Medi bob blwyddyn. Ar ôl y
dyddiad hwn, dylai rhieni wneud cais arall i’w plentyn fynychu’r ysgol.

Cyflwyniad
Mae Ysgol Gynradd Mair Forwyn a Mihangel Sant dan ymddiriedolaeth
Archesgobaeth Caerdydd. Fe’i cynhelir gan Awdurdod Lleol Sir Fynwy.
Fel ysgol a gynorthwyir yn wirfoddol, y Corff Llywodraethu yw’r awdurdod
derbyn ac sy’n gyfrifol am benderfynu ar geisiadau ar gyfer derbyn. Nod y
Llywodraethwyr yw cynnig addysg Gatholig a gofynnir i rieni sy’n gwneud
cais am leoedd ar gyfer eu plant i gefnogi cymeriad ac ethos Catholig
yr ysgol. Mae Ysgol Gynradd Mair Forwyn a Mihangel Sant yn parchu’n
llawn gredoau rieni a phlant o bob enwad a chefndir. Dysgir parch a
goddefgarwch at bobl eraill i ddisgyblion Ysgol Mair Forwyn a Mihangel
Sant ac mae hefyd ddarpariaeth yn y rhaglen Addysg Grefyddol am ddysgu
am wahanol ffydd.
Nodau’r Ysgol
• Bod yn gymuned neilltuol Gatholig groesawgar o gariad a gofal dwfn, lle
caiff pawb eu gwerthfawrogi am bwy ydynt.
• Creu partneriaeth gref rhwng y cartref, ysgol a’r plwyf a bod o wasanaeth
i’r gymuned leol a byd-eang.
• Adnabod presenoldeb Crist yn ein bywydau ac i ddathlu Ei gariad atom
drwy weddïau, addoli ac ym mhopeth a wnawn.
• Bod yn ysgol gyda dealltwriaeth ddofn o’r angen am sancteiddrwydd er
mwyn bod yn dyst i Grist ym myd heddiw.
• Darparu addysg ansawdd uchel sy’n ysbrydoli ac sy’n greadigol i alluogi
plant a staff i gyflawni eu potensial llawn wrth gyflawni heriau’r byd
modern.
• Sicrhau ein bod i gyd yn rhannu perchnogaeth o genhadaeth a
datganiadau cenhadaeth yr ysgol wrth chwilio am ragoriaeth.
• Bod yn gymuned efengylol lle rydym yn maethu ffydd ein plant a’r teulu
ysgol ehangach drwy weddi a bywyd litwrgaidd a sagrafennol yr ysgol.
• Parhau â’n taith pererin fel ysgol gyda brwdfrydedd am deyrnas Dduw a
phenderfyniad i feithrin yr holl berson.
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Derbyniadau
Caiff y Corff Llywodraethu ei lywio yn ei gyfrifoldeb am dderbyniadau
gan ofynion y gyfraith, gan gyngor ymddiriedolwyr yr Archesgobaeth
a’i ddyletswydd i’r Ysgol a’r gymuned Gatholig. Yn unol â deddfwriaeth
bresennol, mae’r Corff Llywodraethu wedi dirprwyo cyfrifoldeb am benderfynu
ar dderbyniadau i’w ‘Banel Derbyn’, pwyllgor o’r Corff Llywodraethu. Bydd y
Panel Derbyn yn ystyried pob cais a wneir yn unol â’r meini prawf a osodwyd,
heb gyfeirio at hil, rhyw, gallu, anabledd, cefndir cymdeithasol neu ddoniau’r
plentyn. Caiff ceisiadau hwyr eu hystyried yn unol â gofynion Cod Derbyn yr
Ysgol.
Ar ôl ymgynghori gyda’r Awdurdod Lleol ac yn unol â gofynion y gyfraith,
mae’r Corff Llywodraethu wedi gosod ei ddarpar nifer derbyn ar 30 disgybl yn
y dosbarth Derbyn ar gyfer y flwyddyn ysgol yn dechrau ym mis Medi 2018.
Cyfyngwyd lleoedd mewn grwpiau blwyddyn eraill hefyd i 30 disgybl. Mae’n
rhaid i rieni/gwarcheidwaid sy’n dymuno gwneud cais am le i’w plentyn ar
gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd 2018-2019 lenwi pob rhan o ffurflen
gais yr ysgol, a’i dychwelyd i’r ysgol yn ddim hwyrach na’r dyddiadau a nodir
islaw ar gyfer ceisiadau. Dylid nodi fod yn rhaid i BOB cais cael eu cyflwyno
ar y ffurflen hon a chaiff pob cais eu hystyried yr un pryd. Dylid nodi fod yn
rhaid anfon tystiolaeth o fedydd gyda phob cais dan faen prawf 1, 2 a 3 (plant
Catholig wedi’u bedyddio). Caiff plant gyda datganiad AAA yn enwi’r ysgol eu
derbyn.
Oedran isaf mynediad i’r ysgol yw 4 mlynedd cyn belled â bod 5ed penblwydd y plentyn rhwng 1 Medi a 31 Awst y flwyddyn academaidd honno. Gall
rhieni ddewis gohirio mynediad eu plentyn i’r ysgol tan y tymor yn dilyn eu 5ed
pen-blwydd.
Anfonir llythyrau ar y dyddiad cynnig cyffredin a gyhoeddir, yn eich hysbysu am
benderfyniad y Panel Derbyn am eich cais. Lle mae’r cais yn aflwyddiannus,
caiff y rheswm/rhesymau ei nodi’n glir yn y llythyr a chewch wybodaeth am sut
i apelio yn erbyn y penderfyniad. Caiff ymgeiswyr na chaiff eu derbyn eu rhoi
ar restr aros yr ysgol. Bydd ymgeiswyr yn aros ar y rhestr aros tan 30 Medi. Os
daw lleoedd ar gael, caiff yr ymgeiswyr ar y rhestr aros eu hadolygu yn erbyn
y meini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael a gwneir
cynigion i lenwi’r lleoedd sydd ar gael.
www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Ysgol Gynradd Gatholig Mair Forwyn a Mihangel
Sant

Mae gan rieni hawl apelio yn erbyn gwrthodiad gan y Corff Llywodraethu
i dderbyn eu plentyn. Os dymunant wneud hynny, dylent wneud eu hapêl
mewn ysgrifen i Glerc Llywodraethwyr yr Ysgol o fewn 14 diwrnod (10
diwrnod gwaith) o’r dyddiad hysbysu. Caiff apeliadau eu trefnu gyda
phanel annibynnol a’u cynnal yn unol â Chod Apeliadau Derbyn yr Ysgol.
Ar gyfer pob cais llwyddiannus, caiff y data a gynhwysir yn y ffurflen gais ei
chadw ar system gwybodaeth rheoli’r ysgol a’i defnyddio ar gyfer dibenion
a amlinellir yn y ‘gorchymyn prosesau teg’. Gwneir pob ymdrech i sicrhau
cywirdeb a diogelwch y data personol a gedwir gan yr ysgol dan y Ddeddf
Diogelu Data. Mae gan unigolion hawl mynediad i wybodaeth bersonol a
gedwir amdanynt a hefyd yr hawl i unrhyw gamgymeriadau gael eu cywiro.
Bydd y Corff Llywodraethu yn asesu ceisiadau ar gyfer derbyn i’r ysgol, yn
defnyddio’r wybodaeth a roddir ar y ffurflen gais am le yn yr ysgol. Lle mae
nifer y ceisiadau yn gyfartal neu’n is na’r nifer derbyn, caiff pob cais eu
derbyn. Lle mae nifer y ceisiadau’n fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd
Panel Derbyn y Corff Llywodraethu yn gweithredu’r meini prawf dilynol ar
gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd ac yn dyrannu lleoedd yn unol
â hynny.
Meini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd ar
gael
1. Plant Catholig sy’n derbyn gofal neu blant Catholig sy’n flaenorol wedi
derbyn gofal (mae’n rhaid cyflwyno tystiolaeth bedydd gyda’r ffurflen
gais).
2. Plant Catholig a fedyddiwyd (mae’n rhaid cyflwyno tystiolaeth bedydd
gyda’r ffurflen gais).
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3. Siblingiaid plant Catholig a fedyddiwyd fydd yn mynychu Ysgol Gynradd
Mair Forwyn a Mihangel Sant adeg derbyn (gweler nodyn 3 islaw).
4. Plant eraill sy’n derbyn gofal neu sy’n flaenorol wedi derbyn gofal.
5. Plant sy’n mynychu ysgol gynradd Gatholig adeg y cais ac y mae’r
rhieni/gwarcheidwaid yn parhau i geisio addysg benodol Gristnogol iddynt.
6. Plant sy’n mynychu ysgol gynradd yr Eglwys yng Nghymru adeg gwneud
y cais ac y mae’r rhieni/gwarcheidwaid yn parhau i geisio addysg benodol
Gristnogol iddynt.
7. Siblingiaid plant eraill fydd yn mynychu Ysgol Gynradd Mair Forwyn a
Mihangel Sant adeg derbyn (gweler nodyn 3 islaw).
8. Plant eraill y mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn ceisio addysg benodol
Gristnogol iddynt.
Os yw nifer y plant yn unrhyw un o’r categorïau uchod yn fwy na’r
nifer derbyn, os yw popeth arall yn gyfartal bydd y Corff Llywodraethu
yn defnyddio’r pellter byrraf ar gyfer y disgybl o’r cartref i’r ysgol gan
ddefnyddio’r cyfrifydd pellter a ddefnyddiwyd gan yr Awdurdod Lleol.
Nodiadau:
1. Mae ‘Catholig’ hefyd yn cynnwys Eglwysi Catholig Dwyreiniol mewn
undeb gyda Phabaeth Rhufain.
2. Mae’n rhaid anfon tystiolaeth o fedydd gyda phob cais ar gyfer maen
prawf 1, 2 a 3.
3. Diffinnir ‘siblingiaid’ fel y rhai sy’n rhannu mam neu dad yn gyffredin,
mab neu dad mabwysiadol, neu’n ffurfio rhan o uned deuluol sefydledig.
Bydd blaenoriaeth drwy gyfeirio at y sibling ieuengaf yn yr ysgol, gyda’r
ieuengaf yn cael y flaenoriaeth uchaf. Wrth ddyrannu lleoedd, os cynigir y
lle olaf i blentyn o enedigaeth luosog (e.e. gefail neu dribled), bydd yr ysgol
hefyd yn derbyn y sibling(iaid) eraill.
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Dylai ceisiadau ar gyfer trosglwyddo i’r ysgol o ysgol gynradd arall yn
ystod y flwyddyn academaidd gael eu gwneud yn defnyddio Ffurflen Cais
Trosglwyddo Ysgolion. Bydd Panel Derbyn y Corff Llywodraethu yn ystyried
pob cais. Os yw’r nifer sy’n gwneud cais am drosglwyddo yn fwy na’r nifer
o leoedd sydd ar gael, defnyddir y meini prawf pan fo mwy o geisiadau nag
o leoedd ar gael i benderfynu ar yr ymgeiswyr llwyddiannus.

Amserlen Derbyn i’r Ysgol
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Pecyn derbyn ar gael i rieni

6 Tachwedd 2018

Dyddiad cau ar gyfer dychwelyd

14 Ionawr 2019

ffurflenni cais i Ysgol Gynradd
Dyddiad cynnig

16 Ebrill 2019

Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair, Cas-gwent
Trefniadau Derbyn Medi 2019
Cyflwyniad
Mae’r Cod Derbyn i Ysgolion statudol yn rhoi canllawiau ar y broses y dylid
ei dilyn wrth amrywio’r trefniadau derbyn a gyhoeddwyd ar gyfer unrhyw
Awdurdod Derbyn. Y Corff Llywodraethu yw’r Awdurdod Derbyn ar gyfer
Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair.
Yn unol â’r cod, mae’n rhaid cynnal ymgynghoriad rhwng 1 Medi a 7
Mawrth yn y flwyddyn benderfynu. Y flwyddyn benderfynu yw’r un sy’n
dechrau ddwy flynedd academaidd cyn i’r trefniadau ddod i rym ac felly
mae’n rhaid i’r Corff Llywodraethu yn awr ymgynghori ar newidiadau
arfaethedig i’r trefniadau derbyn sydd mewn grym o fis Medi 2019. Cafodd
y trefniadau ar gyfer Medi 2019 eu cymeradwyo a’u cyhoeddi eisoes ar
wefan yr ysgol a Llawlyfr Gwybodaeth Rhieni 2018/19 Cyngor Sir Fynwy
Dylai unrhyw un sy’n dymuno rhoi sylwadau ar y ddogfen ymgynghori hon
wneud hynny un ai drwy ysgrifennu at Gadeirydd y Llywodraethwyr,
d/o Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair, Hen Heol Bulwark,
Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 5JE neu e-bost stmaryprimary@
monmouthshire.gov.uk.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn 12 canol-dydd1 Mawrth 2019.
Amserlen Derbyn i’r Ysgol - Medi 2019
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Pecyn derbyn ar gael i rieni

5 Tachwedd 2018

Dyddiad cau ar gyfer dychwelyd
ffurflenni cais i Ysgol Gynradd
Gatholig Santes Fair

14 Ionawr 2019 Canol dydd

Dyddiad cynnig

16 Ebrill 2019
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Sut i wneud cais
Gall unrhyw riant wneud cais i’w blentyn/phlentyn cael eu derbyn i’r ysgol.
Gellir cael ffurflen gais o swyddfa’r ysgol. Caiff pob cais ei ystyried drwy
gyfeirio at y polisi yma.
Gellir cael mwy o wybodaeth drwy gysylltu â’r ysgol. Dylid dychwelyd pob
ffurflen gais at:
Ysgol Gynradd Mair Forwyn a Mihangel Sant, 14 Pen-yPound, Y Fenni, NP7 5UD.
E-bost: ourladystmichaels@monmouthshire.gov.uk,
Gwefan: www.olsm.co.uk
Ffôn: (01873)735080

Mae’n rhaid dychwelyd pob ffurflen gais ar ôl eu llenwi yn uniongyrchol i’r
ysgol erbyn y dyddiad cau o 14 Ionawr 2019, 12pm. Cyfrifoldeb y rhieni/
gofalwyr yw sicrhau fod yr ysgol yn derbyn eu ffurflen gais wedi’i llenwi’n
ddiogel ac ar amser. Os caiff cais ei bostio, argymhellir anfon y ffurflen
drwy ddosbarthiad wedi’i gofnodi a’ch bod yn anfon amlen gyda’ch
cyfeiriad eich hunan a stamp arni fel y gellir cydnabod derbyn eich cais.
Caiff ceisiadau a dderbynnir erbyn y dyddiad cau eu hystyried ar yr un pryd
ac anfonir llythyrau penderfyniad at rieni ddydd Gwener 16 Ebrill 2019 i’w
hysbysu os bu eu cais yn llwyddiannus ai peidio.
Dim ond ar ôl i leoedd gael eu dyrannu ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd
erbyn y dyddiad cau y caiff unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad
cau neu geisiadau sy’n parhau’n anghyflawn eu prosesu, a gall hyn
gynyddu’r posibilrwydd o beidio sicrhau lle yn yr ysgol. Caiff unrhyw
geisiadau hwyr a dderbynnir eu cadw a’u prosesu gyda’i gilydd erbyn
diwedd y mis calendr yn dilyn eu derbyn, unwaith y bydd y dyddiad cynnig
perthnasol wedi mynd heibio.
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Fodd bynnag, dim ond os y’u cefnogir gan lythyr yn rhoi rhesymau
eithriadol dros fod yn hwyr a dim ond os y’u derbynnir cyn y cynigir
y lleoedd y caiff ceisiadau a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad cyflwyno a
gyhoeddwyd eu hystyried gyda’r rhai a ddaeth i law erbyn y dyddiad cau.
Gellir diffinio rhesymau eithriadol fel amgylchiadau yn cynnwys salwch
difrifol rhiant unigol, newydd symud i’r ardal, neu gyrraedd o dramor wedi
golygu nad oedd yn bosibl cyflwyno’r cais erbyn y dyddiad cau.
Nid yw gwneud cais a rhoi’r dystiolaeth berthnasol i gefnogi yn gwarantu
derbyn i Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair. Caiff pob cais ei ystyried
yn unigol a chydymffurfir ag ef lle bynnag sy’n bosibl. Fodd bynnag, os
derbynnir mwy o geisiadau na nifer derbyn yr ysgol, gall fod yn rhaid
gwrthod y cais. Yn yr amgylchiadau hyn mae derbyn yn seiliedig ar y meini
prawf a gyhoeddwyd gan yr ysgol ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o
leoedd. Mae’n bwysig nodi y rhoddir yr ystyriaeth gyntaf ym mhob achos
i rieni sy’n mynegi dewis cyntaf am Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair
ac felly mae’n bwysig sicrhau eich bod yn rhoi ystyriaeth gywir i’ch rhestr
o ddewisiadau cyn gwneud cais. Cyn penderfynu gwneud cais am le yn yr
ysgol bydd angen i chi ystyried yn ofalus sut y bydd eich plentyn yn teithio i’r
ysgol gan na fyddwch o reidrwydd yn gymwys am gymorth cludo.
Nid oes gan benaethiaid ysgol yr awdurdod i roi arwydd i rieni o ganlyniad
eu cais na dweud wrthynt y cafodd eu plentyn le yn yr ysgol cyn y gwnaed
cynnig o le yn ffurfiol gan y Corff Llywodraethu.
Derbyn i Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair/Ceisiadau Hwyr
Mae’r Corff Llywodraethu yn ymgynghori’n flynyddol ar ei drefniadau
derbyn a lle’n bosibl yn ceisio dilyn yr un amserlenni derbyn ag
awdurdodau cyfagos. Mae’r nifer derbyn ar gyfer ysgolion yn deillio o
gapasiti ffisegol yr ysgol i ddarparu ar gyfer anghenion dysgu disgyblion, yn
defnyddio fformiwla a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Y nifer derbyn ar
gyfer yr ysgol yw 30.
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Derbyn/Ceisiadau Hwyr i Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair
Gall plant ddechrau’r ysgol yn y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair
oed. Mae’r gofynion cyfreithiol yn cadarnhau y gall rhieni ohirio mynediad
eu plentyn tan y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn bump oed, ac ni fydd cais
o’r fath yn gwanhau cais mewn unrhyw ffordd. Fodd bynnag y disgwyliad yw
y bydd y plentyn ar ôl dechrau’r ysgol yn parhau i ddilyn eu grŵp blwyddyn
cronolegol os nad oes amgylchiadau eithriadol. Wrth ystyried derbyn i’r
grŵp blwyddyn dosbarth Derbyn, dylai rhieni gofio nad yw mynychu dosbarth
meithrin yn gwarantu lle mewn unrhyw ysgol gynradd neu ysgol babanod
gan fod angen cais ar wahân ac ni roddir blaenoriaeth i’r plant hynny sy’n
mynychu unrhyw osodiad meithrin penodol.
Mae’n rhaid defnyddio’r pecyn cais cywir sydd ar gael gan yr ysgol neu ar
wefan yr ysgol i wneud ceisiadau am leoedd ysgol.
Dim ond personau sydd â chyfrifoldeb rhiant dros y plentyn a enwir a all
wneud cais, a bydd angen i’r person sy’n llenwi’r cais wneud datganiad yn
cadarnhau hyn.

Ffurflenni Cais, Dogfennau a Thystiolaeth o Breswyliaeth

Lle ceisir mynediad i’r ysgol ar sail feddygol, yna mae’n rhaid i’r cais gael ei
gefnogi gan lythyr gan yr ymgynghorydd meddygol sy’n goruchwylio gofal y
plentyn. Ni fydd llythyrau gan feddygon teulu neu swyddogion iechyd eraill
yn ddigonol.
Caiff honiadau o hawliadau twyllodrus eu hymchwilio a gall lleoedd gael ei
diddymu os yw rhieni yn wybyddus wedi rhoi gwybodaeth heb fod yn wir er
mwyn cael mantais ysgol neilltuol na fyddai ganddynt hawl iddi fel arfer.

Y disgwyliad yw y caiff plant eu haddysgu yn eu grŵp blwyddyn cronolegol
os nad oes amgylchiadau eithriadol. Oherwydd hyn mae’n rhaid i
geisiadau gael eu cefnogi gan lungopi o dystysgrif geni’r plentyn, cerdyn
meddygol GIG neu basbort dilys.

Er mwyn cydymffurfio gyda’r Cod Derbyn, mae’n rhaid caniatáu i rieni
fynegi dewis am ail neu hyd yn oed drydydd dewis ysgol. Felly gall fod
angen i rieni/gofalwyr lenwi ffurflen gais ar gyfer Ysgol Gynradd Gatholig
Santes Fair a hefyd ffurflen gais Cyngor Sir Fynwy os yw’r ysgolion a
ddewisir yn cynnwys ysgol gymunedol a gynhelir.

Mae’r Awdurdod Derbyn hefyd angen tystiolaeth o breswyliaeth i gefnogi’r
holl geisiadau, ac i hyn o beth mae’n rhaid i rieni/gofalwyr gyflwyno
copi o’u cyfriflen Dreth Gyngor am y flwyddyn gyfredol er mwyn dilysu eu
cyfeiriad cartref.

Dylai ymgeiswyr nodi ar gyfer diben prosesu ceisiadau am leoedd ysgol
y gall yr wybodaeth a roddant ar eu ffurflen gais gael ei rhannu gydag
asiantaethau eraill sy’n ymwneud yn uniongyrchol ag addysg, iechyd a lles
plant ysgol, yn cynnwys awdurdodau derbyn eraill.

Wrth brosesu eich cais, bydd yr Awdurdod Derbyn yn defnyddio’r cyfeiriad
lle’r ydych chi a’ch plentyn yn byw ar y dyddiad cau perthnasol ar gyfer eich
cais, a’ch cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod am unrhyw newidiadau yn eich
amgylchiadau ar ôl cyflwyno eich cais. Gall newidiadau o’r fath effeithio ar
ganlyniad eich cais. Bydd Cyngor Sir Fynwy hefyd yn defnyddio’r cyfeiriad
a roddwch er mwyn penderfynu os yw’ch plentyn yn gymwys am ‘gludiant
cartref i’r ysgol’ am ddim yn unol â pholisi cludiant cyfredol y Cyngor.

Mae gan rieni/gofalwyr hawl i apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod lle yn
yr Ysgol.

Bydd angen cyflwyno tystiolaeth gyda’r cais os ydych wedi nodi i’ch plentyn
gael bedydd Catholig neu ei dderbyn i’r Eglwys Gatholig. Gall tystiolaeth
gynnwys Tystysgrif Bedydd neu gadarnhad ysgrifenedig gan offeiriad. Os
ydych wedi nodi fod eich plentyn o ffydd heblaw Catholig, bydd angen
cyflwyno tystiolaeth gyda’ch cais. Gall tystiolaeth gynnwys llythyr cefnogaeth
gan Weinidog neu Arweinydd Ffydd. Ar gyfer ymgeiswyr Cristnogol, dylid
darparu Tystysgrif Bedydd lle bynnag sy’n bosibl.
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Gohirio Mynediad
Nid yw’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i blentyn ddechrau’r ysgol tan
ddechrau’r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn bump oed. Yn unol â
hyn, bydd y Corff Llywodraethu yn caniatáu opsiwn i rieni ohirio mynediad
eu plentyn i’r dosbarth Derbyn tan yn ddiweddarach yn yr un flwyddyn
ysgol. Effaith hynny yw y caiff y lle ei gadw ar gyfer y plentyn ac na fydd
ar gael i’w gynnig i blentyn arall. Fodd bynnag ni fyddai’r rhieni’n medru
gohirio mynediad tan ar ôl dechrau’r tymor ar ôl pen-blwydd eu plentyn yn
bump oed, na thu hwnt i’r flwyddyn ysgol y gwnaed y cais ar ei chyfer.
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Mae Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yn gwasanaethu
plwyfi Santes Fair Cas-gwent a Sant Paul Cil-y-coed.
Mae plwyf y Santes Fair yn cynnwys Cas-gwent i gyd, Bulwark, Thornwell
ac ardaloedd i’r gogledd yn cynnwys Itton, Devauden, St Arvans, Tyndyrn
a Llandogo, ac i’r dwyrain i Tutshill a Sedbury. Mae plwyf Sant Paul yn
cynnwys Porthysgewin, Cil-y-coed, Gwndy, Magwyr, Caerwent, Penhow a
Langstone.

Meini prawf ar gyfer derbyn i Ysgol Gynradd Gatholig Santes
Fair pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd 2019-2020
Mae’n bwysig nodi y rhoddir yr ystyriaeth gyntaf ym mhob achos i rieni sy’n
mynegi dewis cyntaf ar gyfer Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair ac felly
mae’n bwysig sicrhau eich bod yn rhoi ystyriaeth briodol i’r rhestr ddewis cyn
cyflwyno cais.
Y nifer derbyn a nodwyd ar gyfer yr ysgol yw 30. Pan fo nifer y ceisiadau
yn gyfartal â neu’n llai na’r nifer o leoedd sydd ar gael, bydd pob cais yn
llwyddiannus. Fodd bynnag, pan fo nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd
ar gael, bydd y Corff Llywodraethu yn gweithredu’r meini prawf dilynol ac yn
dyrannu lleoedd yn unol â hynny.
Pan enwir Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair mewn datganiad o Anghenion
Addysgol Arbennig, mae’n ddyletswydd ar y Corff Llywodraethu i dderbyn y
plentyn i’r ysgol cyn gweithredu’r meini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau
nag o leoedd ar gyfer y ceisiadau a ddaeth i law.
Bydd plant sydd â’r ysgol wedi’i henwi mewn Datganiad o Angen Addysgol
Arbennig yn cael blaenoriaeth dros bob plentyn. Gweithredir y meini prawf
mewn trefn.
1. Plant sy’n derbyn gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) neu a fu’n flaenorol
yn blant yn derbyn gofal ac a fedyddiwyd fel Catholigion neu a gafodd eu
derbyn yn ffurfiol i’r Eglwys Gatholig (gweler *1 ar y dudalen gyferbyn) yn dilyn
ymgynghoriad ar briodolder y lleoliad.
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Dylid nodi y rhoddir y flaenoriaeth uchaf i siblingiaid ym
mhob un o’r categorïau dilynol (2-5).
(Siblingiaid: caiff brodyr a chwiorydd, p’un ai’n hanner, llawn, llys,
mabwysiedig neu faeth eu hystyried yn berthnasol lle maent yn byw ar yr
un aelwyd a lle bydd plentyn hŷn yn dal i fod wedi cofrestru yn yr ysgol pan
fydd y plentyn iau yn gymwys i fynychu. Lle mae mwy nag un achos o’r fath,
rhoddir blaenoriaeth i’r plant hynny sydd agosaf mewn oedran i’r siblingiaid
sydd eisoes yn mynychu’r ysgol, fel ar y dyddiad derbyn).
Rhoddir y flaenoriaeth uchaf yng nghategorïau 2-5 i blant genedigaeth
luosog.
2. Plant a gafodd eu bedyddio fel Catholigion neu a gafodd eu derbyn yn
ffurfiol i’r Eglwys Gatholig (gweler nodyn *1 islaw).
3. P lant sy’n derbyn gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) neu a fu’n
flaenorol yn blant yn derbyn gofal yn dilyn ymgynghoriad ar briodoldeb y
lleoliad.
4. Plant o enwadau Cristnogol eraill y mae eu rhieni wedi mynegi dymuniad
am addysg Gatholig (gweler nodyn *2 islaw).
5. P lant o ffydd arall y mae eu rhieni wedi mynegi dymuniad am addysg
Gatholig (gweler nodyn *2 islaw).
6.Pob plentyn arall y mae eu rhieni wedi mynegi dymuniad am addysg
Gatholig.
*1.Gofynnir i geisiadau ar gyfer plant sydd i’w hystyried dan faen prawf 1
neu 2 uchod roi tystiolaeth o fedyddio neu dderbyn i’r Eglwys Gatholig.
Dylai tystiolaeth gynnwys cadarnhad ysgrifenedig neu ardystiad o fedydd/
derbyn i’r Eglwys Gatholig.
*2. Gofynnir i geisiadau ar gyfer plant i gael eu hystyried dan faen prawf
4 neu 5 roi llythyr cefnogi gan eu Gweinidog neu Arweinydd Ffydd.
Dylid rhoi Tystysgrif Fedyddio lle bynnag sy’n bosibl ar gyfer ymgeiswyr
Cristnogol.
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Sut y dyrennir lleoedd
Mae gan rieni/gofalwyr hawl i fynegi dewis i’w plentyn gael eu derbyn i
unrhyw ysgol a gynhelir o gronfeydd cyhoeddus. Caiff derbyn i ysgolion ei
wneud yn unol â dewis y rhieni, os oes lleoedd ar gael, a chaiff pob cais ei
ystyried yn unigol. Lle mae mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael, byddir yn
dal i ystyried ceisiadau dewis ond gweithredir y blaenoriaethau a osodwyd gan
y Corff Llywodraethu. Caiff y meini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag
o leoedd eu gweithredu yn nhrefn blaenoriaeth wrth benderfynu pa blant i’w
derbyn i’r ysgol.

Mae gan rieni hawl apêl statudol yn erbyn peidio derbyn plentyn i’r
ysgol. Caiff hyn ei glywed gan Banel Apêl Annibynnol na fydd gan y Corff
Llywodraethu a Phennaeth yr ysgol unrhyw ran ynddo. Rhoddir manylion y
broses apelio i rieni pan gânt eu hysbysu y gwrthodwyd lle i’w
Nodiadau:
Bydd y Corff Llywodraethu yn ystyried mai cyfeiriad cartref y plentyn yw’r
man lle mae’r plentyn yn byw’n barhaol am fwyafrif yr wythnos ysgol ar y
dyddiad cau a nodir ar gyfer ceisiadau. Byddai hyn fel arfer yr un cyfeiriad
â’r person sydd â chyfrifoldeb rhiant dros y plentyn ac sy’n brif ofalwr. Lle
mae plentyn yn treulio’r un faint o amser gyda’r ddau riant/gofalwr, ystyrir
mai man preswyl y person sy’n derbyn y budd-dal plant yw cartref y plentyn.
Gall fod angen tystiolaeth i gefnogi hyn.
Mae’n rhaid i geisiadau ar angen meddygol gael eu cefnogi gan
adroddiad ymgynghorydd meddygol, a geir gan y rhieni, yn nodi angen
meddygol y plentyn sy’n mynychu’r ysgol. Gofynnir i chi nodi na chaiff
adroddiadau gan feddygon teulu eu derbyn ar gyfer y diben hwn.

Gwybodaeth berthnasol arall - Pellter cartref o’r ysgol:
O fewn pob set o feini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o
leoedd, os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw gategori yn uwch na’r nifer
derbyn a nodwyd, caiff blaenoriaeth ei seilio ar y rhai sy’n byw agosaf
at y dewis ysgol. Caiff y pellter hwn ei fesur fel y “llwybr cerdded byrraf
sydd ar gael, gyda chwmni fel bo angen” rhwng y cartref (a fesurir i linell
ganol y ffordd fabwysiedig yn union tu allan i flaen man preswylio arferol y
plentyn) a chlwyd agosaf yr ysgol. Bydd yr ysgol yn penderfynu’r llwybr fel
yr amlinellir uchod yn defnyddio ei feddalwedd llwybrau penodol ei hun, a
fesurir fel y’u cofnodwyd gan Google Maps (opsiwn cerdded). Dyma’r unig
ddull mesur a ddefnyddir gan yr ysgol er mwyn sicrhau tegwch a chysondeb
ar gyfer pob ymgeisydd.
Lle mae dau neu fwy o ymgeiswyr yn cael eu hystyried ar gyfer y lle olaf
sydd ar gael, a bod y cyfrif pellter cartref i’r ysgol yr un fath, bydd Cyngor
Sir Fynwy yn cynnal asesiad ychwanegol o’r pellter rhwng llinell ganol y
ffordd fabwysiedig a drws blaen y tŷ.
Plant personél Lluoedd Arfog
Penderfynir fod plant personél lluoedd arfog y Deyrnas Unedig sy’n symud
i Sir Fynwy yn cyflawni’r meini prawf preswyliaeth ar gyfer yr ysgol gynradd
berthnasol os anfonir tystiolaeth swyddogol o’r swydd gyda’r ffurflen gais yn
nodi dyddiad dychwelyd pendant gyda chadarnhad o’r cyfeiriad nesaf lle’n
bosibl.
Plant a gartrefir drwy asiantaethau trais domestig
Penderfynir fod plant a gartrefir dros dro dan warchodaeth asiantaethau
trais domestig yn cyflawni’r meini prawf preswyliaeth ar gyfer yr ysgol
gynradd berthnasol os anfonir llythyr swyddogol gan yr asiantaeth
berthnasol gyda’u ffurflen gais.

Siblingiaid yw: brodyr a chwiorydd, p’un ai’n hanner, llawn, llys,
mabwysiedig neu faeth a gaiff eu hystyried yn berthnasol pan maent yn byw
ar yr un aelwyd a lle bydd plentyn hŷn yn dal i fod wedi cofrestru yn yr ysgol
pan fydd y plentyn iau yn gymwys i fynychu.
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Os yn gyfartal:
Lle mae lleoedd ar gael i rai ond nid yr holl ymgeiswyr mewn unrhyw
gategori neilltuol yna rhoddir blaenoriaeth i’r plant hynny sydd â’u cyfeiriad
cartref agosaf at glwyd yr ysgol a fesurir fel y “llwybr cerdded byrrach a
mwyaf diogel sydd ar gael, gyda chwmni fel bo angen” rhwng prif fynedfa/
clwyd flaen y cartref a phrif glwyd yr ysgol ar Hen Heol Bulwark. Caiff
pellteroedd o’r fath eu mesur gan ddefnyddio Google Maps (opsiwn
cerdded).

Yn ystod y broses drosglwyddo cyfnod, pe gwrthodid lle i’ch plentyn yn eich
dewis ysgol(ion), bydd enw eich plentyn yn parhau ar restr aros ar gyfer
yr ysgol hon tan 30 Medi yn y flwyddyn y gwneir y cais. Os daw lleoedd
ychwanegol ar gael, cânt eu dyrannu i blant ar y rhestr aros ar sail y meini
prawf a gyhoeddwyd ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd. Nid
yw rhestri aros yn rhoi blaenoriaeth i blant yn seiliedig ar y dyddiad yr
ychwanegwyd y cais at y rhestr. Cysylltir â rhieni cyn 30 Medi a gofynnir
iddynt gadarnhau p’un ai ydynt yn dymuno aros ar y rhestr aros am weddill
y flwyddyn academaidd, a gellir gwneud cais newydd.
Derbyn neu drosglwyddo o fewn y flwyddyn
Lle gwrthodir cais am drosglwyddo o fewn y flwyddyn, bydd enw’r plentyn
yn parhau ar restr aros ar gyfer y ddewis ysgol tan ddiwedd y flwyddyn
academaidd (31 Awst) pan wneir y cais, a gellir gwneud cais newydd bryd
hynny. Os daw lleoedd ychwanegol ar gael, cânt eu dyrannu i blant ar
y rhestr aros ar sail y meini prawf a gyhoeddwyd ar gyfer pan fo mwy o
geisiadau nag o leoedd. Nid yw rhestri aros yn rhoi blaenoriaeth i blant yn
seiliedig ar y dyddiad yr ychwanegwyd y cais at y rhestr.

Eithriadau maint dosbarth
Mae rheoliadau Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau
Derbyn gyfyngu maint dosbarthiadau babanod i ddim mwy na 30 disgybl,
a hefyd i sicrhau lle’n bosibl nad oes mwy na 30 o ddisgyblion mewn
dosbarthiadau iau. Fodd bynnag, mae eithriadau i’r rheoliadau hyn (a elwir
yn ‘disgyblion eithriedig’) a all ganiatáu mwy na 30 o ddisgyblion mewn
dosbarth. Caiff y disgyblion hyn eu hamlinellu’n benodol yn y Cod Derbyn
Ysgolion statudol. Bydd disgyblion a eithrir yn parhau felly, unwaith y’u
derbyniwyd, am weddill eu cyfnod mewn dosbarth babanod neu nes bod
niferoedd dosbarth yn gostwng a gellir eu trefnu i gydymffurfio gyda’r terfyn
ar faint dosbarthiadau babanod. Mae’n rhaid trefnu dosbarthiadau er
mwyn cydymffurfio gyda’r terfyn lle bynnag sy’n bosibl.
Apeliadau Ysgolion Cymorth Gwirfoddol
Mae gan rieni hawl statudol i apelio yn erbyn gwrthodiad gan y Corff
Llywodraethu i dderbyn eu plentyn, a dylent roi eu rhesymau dros
apelio mewn ysgrifen yn unol â’r gweithdrefnau a amlinellir yn y llythyr
penderfyniad. Caiff apeliadau eu clywed gan y Panel Apêl Annibynnol ac
ni fydd gan y Corff Llywodraethu na’r Pennaeth unrhyw rôl yn hynny. Bydd
penderfyniad y Panel Apêl yn rhwymo pob parti.

Rhai rhesymau eraill pam y gallwn wrthod derbyn plant
Er bod gan rieni yr hawl i fynegi dewis i’w plentyn gael ei derbyn i unrhyw
ysgol a gynhelir o gronfeydd cyhoeddus, mae rhesymau pam y gall fod yn
rhaid gwrthod y dewis hwnnw gan fod yn rhaid i’r Awdurdod Derbyn hefyd
roi ystyriaeth wrth benderfynu ceisiadau i:
• Y cynllun maint dosbarth babanod sy’n ymroi i sicrhau na fydd unrhyw
blentyn 5, 6 neu 7 oed mewn dosbarth o fwy na 30 disgybl ar gyfer
pob athro cymwysedig. Mae’r terfyn statudol o 30 disgybl ar gyfer
dosbarthiadau babanod yn weithredol i’r dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a
Blwyddyn 2.
• Unrhyw ffactorau eraill a all amharu ar ddarparu addysg effeithiol a/neu
ddefnydd effeithiol o adnoddau.
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Rhestri aros ar gyfer ysgolion sydd â mwy o geisiadau nag o
leoedd ar gael
Trosglwyddo Cyfnod Sylfaen - Cyfnod Allweddol 2

GW Y BODAET H DDEFNY DDIOL

Cwestiynau cyffredin mewn
perthynas â derbyniadau
Sut ydw i’n penderfynu i ba ysgol y dylwn anfon fy mhlentyn?
Penderfyniad personol yw hwn. I’ch cefnogi wrth wneud eich dewisiadau,
mae’r llyfryn hwn yn cynnwys manylion yr ysgolion yn Sir Fynwy. Mae
nosweithiau agored yn ffordd wych o gael gwybod am ysgol yn ogystal ag
ymweld â gwefannau’r ysgolion. Un ffordd o weld y rhain yw drwy wefan
Sir Fynwy www.monmouthshire.gov.uk Gellir gweld canlyniadau
arolygiadau Estyn diweddar o ysgolion yn www.estyn.gov.uk
Os ydw i’n byw yn nalgylch fy hoff ddewis ysgol, a fyddaf yn
sicr o gael lle yno?
Nid yw Cyngor Sir Fynwy yn sicrhau lleoedd i’r plant hynny sy’n byw yn
nalgylch ysgol, ond mae preswylio yn y dalgylch yn ymddangos yn rhan o’n
meini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd.
Beth yw’r anawsterau posibl os byddaf yn ymgeisio am
ysgol heblaw fy ysgol ddalgylch?
Mae angen ichi ystyried yr anawsterau sy’n bosibl os byddwch yn ymgeisio
am ysgol ar wahân i’ch ysgol ddalgylch.
Er enghraifft, os bydd eich cais am le mewn ysgol heblaw’r ysgol ddalgylch
yn llwyddiannus, ni fyddech yn gymwys am gludiant rhad ac am ddim, hyd
yn oed os ydych yn byw dros filltir a hanner i ffwrdd o’r ysgol honno.
Sylwer: Os byddwch yn gwneud cais i ysgol heblaw eich ysgol ddalgylch,
ac mai honno hefyd yw eich ysgol agosaf, efallai byddwch yn gymwys am
gludiant rhad ac am ddim o dan y meini prawf cymhwyso arferol - gweler yr
adran gludiant.
Os dymunwch wneud cais am ysgol y tu allan i’ch dalgylch, ystyriwch hefyd
roi mwy nag un dewis ar eich cais rhag ofn y bydd eich cais am yr ysgol
hon yn aflwyddiannus.
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Beth yw ystyr Nifer Derbyn?
EBydd gan bob ysgol ei Nifer Derbyn ei h
Y Nifer Derbyn yw’r terfyn uchaf ar gyfer derbyniadau i’r grwˆp blwyddyn,
sy’n galluogi’r ysgol i barhau i fodloni anghenion y disgyblion yn ddigonol
gyda’r lle a’r adnoddau sydd ar gael yn yr ysgol. Byddai torri’r Nifer
Derbyn yn rhoi pwysau pellach ar ddarparu addysg effeithiol a defnyddio
adnoddau’n effeithlon yn yr ysgol.
Mae’r Nifer Derbyn yn deillio’n uniongyrchol o’r ardal mewn ysgol a
ddynodir fel mannau addysgu a’r ardaloedd adnodd sydd ar waith i
gefnogi’r addysgu.
Y canllawiau a ddefnyddir i gyfrif y rhif derbyn yw “Mesur Capasiti
Ysgolion yng Nghymru”, cylchlythyr rhif 021/2011.
Os nad ydw i’n byw yn Sir Fynwy, a all fy nghais gael ei
ystyried am le mewn Ysgol yn Sir Fynwy?
Gall, mae ceisiadau am dderbyn disgyblion sy’n byw y tu allan i’r sir yn
cael eu hystyried yn gyfartal.
Mae ffurflenni cais ar gael gan yr Awdurdod Lleol rydych yn talu eich treth
gyngor iddo. Dylid dychwelyd y ffurflen i’r awdurdod hwnnw wedyn a bydd
yn anfon y ffurflen i’r Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr. Gall hefyd fod yn
briodol anfon llythyr i’r Uned Mynediad Ysgolion a Myfyrwyr i sicrhau ein
bod yn ymwybodol o’ch cais am le.
A gaf fi ymgeisio i Sir Fynwy ac Awdurdod Lleol cyfagos ar yr
un pryd?
Na chewch, mae angen ichi gael eich ffurflen gan yr Awdurdod rydych yn
talu eich treth gyngor iddo. Fodd bynnag, ar y ffurflen hon gallwch nodi
dewisiadau ysgol o nifer o Awdurdodau Lleol’. Byddant wedyn yn anfon
y cais at yr Awdurdod Lleol perthnasol. Dylai eich Awdurdod Lleol eich
cynghori am yr amserlen ar gyfer anfon ceisiadau ymlaen.

Yr unig eithriad i’r uchod yw os yw’r ysgol a ffafriwch wedi’i lleoli o fewn
awdurdod lleol Casnewydd. Yn yr achos yma, mae’n rhaid i chi wneud cais
yn uniongyrchol i Gyngor Dinas Casnewydd.
Os byddaf yn ymgeisio am le mewn Ysgol annibynnol, Ysgol
Wirfoddol a Gynorthwyir, neu Ysgol y tu allan i’r Sir, a fydd fy
nghais am Ysgol yn Sir Fynwy yn cael ei beryglu?
Mae ffurflenni cais yn gwahodd rhieni i fynegi hyd at dri dewis, ac mae’n
bwysig cynnwys eich cais i Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir neu i Ysgol
Annibynnol. Bydd pob dewis yn cael ei ystyried yn gyfartal yn unol â’r meini
prawf a ddefnyddir gan yr Awdurdod pan fydd mwy o geisiadau na lleoedd
sydd ar gael. Bydd eich dewis cyntaf yn cael ei gynnig os oes modd bodloni
un neu ragor o ddewisiadau.
Beth na phetawn i eisiau’r lle rhagor?
Dylech ysgrifennu neu anfon e-bost i gadarnhau hyn. Eto, nodwch enw,
dyddiad geni a chyfeiriad y plentyn. Mae angen i chi gadarnhau eich bod
yn derbyn unrhyw le a gynigir gan y gallai methu gwneud hynny olygu y
caiff y cynnig ei ddileu.
Beth petawn i’n colli’r dyddiad cau
Ymdrinnir yn gyntaf â’r holl geisiadau cyflawn a geir erbyn 12 canol dydd
ar 30 Tachwedd 2018 (Uwchradd) a 12 canol dydd ar 14 Ionawr 2019
(Cynradd). Ni fydd unrhyw geisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad hwn
yn cael eu hystyried nes bod y ceisiadau hynny a gyrhaeddodd mewn
pryd wedi cael eu prosesu. Os byddwch yn methu llenwi ffurflen
mewn pryd, efallai y byddwch yn llai tebygol o gael eich dewis
cyntaf.
Pam mae angen imi gyflenwi tystiolaeth ychwanegol i gefnogi
fy nghais?
Bydd yr Awdurdod yn cael at ddata’r Dreth Gyngor er mwyn dilysu eich
cyfeiriad cartref. Er mwyn inni gael gwneud hyn, bydd angen ichi ddarparu
eich rhif cyfeirnod Treth Gyngor ar y cais.
Os ydych chi’n symud tyˆ, bydd angen ichi roi tystiolaeth o ran cytundeb
Cyfnewid Contractau neu Gytundeb Tenantiaeth tymor hir. Bydd angen inni
gael y dystiolaeth hon cyn y dyddiad cau.

73

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place

74

Cwestiynau cyffredin mewn
perthynas â chludiant rhwng y
cartref a’r ysgol.
Pwy sy’n gymwys am Gludiant Rhad ac am Ddim Rhwng y
Cartref a’r Ysgol?
Mae cludiant rhad ac am ddim yn cael ei gyfyngu i ddisgyblion Sir Fynwy
sy’n mynychu eu hysgol ddalgylch neu eu hysgol agosaf (gan gynnwys
ysgolion Cyfrwng Cymraeg/Enwadol), sy’n byw dros 1.5 milltir i ffwrdd o’r
ysgol gynradd gymhwysol neu 2.0 filltir o’r ysgol uwchradd gymhwysol. Os
nad oes lle ar gael yn eu Hysgol ddalgylch, bydd yr Uned Cludiant Teithwyr
yn darparu Cludiant Rhad ac am Ddim Rhwng y Cartref a’r Ysgol i’r ysgol
agosaf nesaf sydd ar gael, os bydd hyn dros y meini prawf pellter.
Sut mae’r pellter yn cael ei gyfrifo?
Mae’r pellter yn cael ei fesur yn electronig, sy’n defnyddio’r pellter cerdded
diogel byrraf rhwng y cartref a phrif fynedfa’r ysgol.
Os yw fy mhlentyn yn gymwys am gludiant rhad ac am ddim
rhwng y cartref a’r ysgol – o ble bydd yn cael ei gasglu?
Nid yw bob amser yn bosibl trefnu bod llwybrau cerbydau yn mynd heibio’n
agos i gartrefi disgyblion. Efallai y bydd angen i’r rhieni drefnu felly fod eu
plentyn/plant yn cyrraedd y man casglu diogel agosaf ar y llwybr contract.
Mae pob ymdrech yn cael ei wneud i gadw’r pellter hwn mor fyr â phosibl
ac ni ddylai fod yn fwy na milltir ar hyd llwybr diogel i gerddwyr.
Beth yw llwybr anniogel?
Gellir darparu cludiant rhad ac am ddim os yw’r Awdurdod yn fodlon fod y
llwybr rhwng y cartref a’r ysgol yn ddigon peryglus i warantu darpariaeth o’r
fath, er bod y pellter yn llai na 1.5 milltir.
Os felly, bydd yr Awdurdod yn gwneud ei benderfyniad gan ystyried y ddau
ffactor canlynol:
a) Mae bws gwasanaeth cyhoeddus yn teithio ar hyd y llwybr rhwng y cartref
a’r ysgol;
b) Mae mor beryglus nes bod yr oedolion sy’n hebrwng y plant mewn
perygl hefyd.
c) Y lefelau damweiniau a gofnodwyd ar hyd y llwybr awgrymedig.
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Os oes gan fy mhlentyn fwy nag un cartref, a fydd cymorth
teithio’n cael ei roi i’r ddau?
Dim ond y prif gartref sy’n cael cludiant rhad ac am ddim, fel sy’n cael ei
gadarnhau gan y cais a chronfeydd data ysgol.
Os byddaf yn symud cartref i gyfeiriad y tu allan i’r ysgol
ddalgylch, a fydd cludiant rhad ac am ddim yn cael ei ddarparu?
Na fydd. Os byddwch yn symud cartref i gyfeiriad y tu allan i’r ysgol ddalgylch,
ni fydd eich plentyn yn cael cludiant rhad ac am ddim, oni bai bod eich plentyn
yn astudio ym mlwyddyn 10 neu 11 a bod gwasanaethau contract presennol ar
gael.
A fydd costau teithio rhwng yr ysgol a’r cartref yn
cael eu had-dalu?
Na fyddant. Nid yw costau teithio rhwng yr ysgol a’r cartref yn cael eu
had-dalu.
Pa fath o gymorth cludiant sydd ar gael?
Mae’r Awdurdod yn penderfynu’r trefniadau cludiant mwyaf addas, gan gofio
pob ffactor perthnasol, gan gynnwys cost. Gan ddibynnu ar amgylchiadau
unigol, mae cludiant yn cael ei drefnu fel arfer drwy fws contract, bws
gwasanaeth neu dacsi, er bod yn rhaid gwneud trefniadau unigol eraill
weithiau. Mae cludiant yn cael ei ddarparu ar ddechrau a diwedd y diwrnod
ysgol, ond ni chaiff ei ddarparu ar gyfer gweithgareddau y tu allan i oriau na
gweithgareddau allgyrsiol gan gynnwys brecwast a chlybiau ar ôl ysgol.
Os nad ydynt yn gymwys am gymorth gyda chludiant, a yw plant
yn gallu llenwi seddi gwag ar fysiau ysgol?
Ydyn. Ar hyn o bryd, mae’r Awdurdod yn gweithredu cynllun teithio rhatach sy’n
galluogi disgyblion i lenwi seddi gwag ar fysiau ysgol fel consesiwn dros dro er
nad ydynt yn bodloni’r meini prawf. Fodd bynnag, mae tâl o £380 y flwyddyn yn
cael ei godi am hyn ar hyn o bryd. Ni fydd y seddi consesiynol hynny a ddyfernir
yn cael eu dyrannu tan bedwaredd wythnos y tymor cyntaf.
Gellir tynnu’r sedd yn ôl ar wythnos o rybudd os bydd disgybl cymwys yn
hawlio’r lle ar y cerbyd.
Mae manylion pellach y cynllun hwn ar gael ar gais gan yr Uned Cludiant
Teithwyr ar 01633 644777 neu
e-bost passengertransportunit@monmouthshire.gov.uk
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A yw cludiant yn cael ei ddarparu yn ôl ac ymlaen o ysgolion
annibynnol?
Nac ydyw. Nid yw cludiant rhad ac am ddim yn cael ei ddarparu i
ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion annibynnol.
Beth sy’n digwydd os bydd plentyn yn aflonyddgar ar y
cludiant sy’n cael ei ddarparu?
Ni fydd yr Awdurdod yn goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ei
gludiant ysgol. Rydym wedi rhoi cosbau amrywiol i ymdrin ag achosion o
ymddygiad gwrthgymdeithasol, a allai, yn yr achosion mwyaf difrifol, arwain
at wahardd y plentyn o holl gludiant yr Awdurdod Lleol. Mae’n ofynnol
i bob rhiant arwyddo “Cytundeb i Rieni” gyda’r Uned Cludo Teithwyr a
fydd yn nodi amodau teithio disgyblion a chyfrifoldebau’r rhieni oni fydd
yr amodau hyn yn cael eu cadw. Ni fydd gwrthod cludiant yn digwydd heb
ymgynghori â’r rhiant, yr heddlu a’r ysgol. Pwrpas yr ymgynghori hwn fydd
cytuno ar unrhyw drefniadau a fydd ar gael i gludo’r plentyn i’r ysgol yn y
dyfodol.
Bydd y plant hynny ar gludiant hefyd yn gorfod cyfranogi mewn mentrau
diogelwch eraill a ddefnyddir fel y ‘Cynllun Ymddwyn ar y Bws’. Bydd
ceisiadau cludiant yn destun y cytundeb i’r Awdurdod ddefnyddio lluniau
teledu cylch cyfyng lle bo hwn wedi’i osod ar gerbydau Cludiant Rhwng y
Cartref a’r ysgol.
Beth petai gen i bryder neu gwŷn am y gwasanaeth
cludiant ysgol?
Mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i fagu ffydd rhieni/gofalwyr yn y
gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu. Os bydd gan rieni/gofalwyr bryderon,
mae angen inni wybod am y peth.
Gallwch roi gwybod inni naill ai’n ysgrifenedig, yn bersonol, dros y ffôn
neu drwy e-bost at unrhyw swyddog neu gynghorydd yn unrhyw un o
adeiladau’r Cyngor. Pe byddech yn dymuno cwyno am yr asesiad o hawl
i gludiant, mae Gweithdrefn Gwyno gan yr Awdurdod. Gellir gweld
gwybodaeth bellach ar www.monmouthshire.gov.uk
Cysylltwch â’r Uned Cludiant Teithwyr ar 01633 644777 neu e-bost
passengertransportunit@monmouthshire.gov.uk
os yw eich cwyn am yr asesiad neu ddarpariaeth cludiant.
A oes hyd mwyaf ar gyfer siwr nai?
Mae’r Awdurdod yn ymdrechu i gadw siwrneiau mor fyr â phosibl. Yn
anffodus, o ystyried yr amgylchedd gwledig yn Sir Fynwy, gallai rhai
siwrneiau bara mwy nag awr.
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Anghenion Addysgol Arbennig/
Anghenion Dysgu Ychwanegol
Beth os oes gan fy mhlentyn Anghenion Addysgol Arbennig?
Mae plant yn gwneud cynnydd ar wahanol gyflymder. Mae gan blentyn
Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) os yw ef neu hi yn cael yn
sylweddol fwy o anhawster wrth ddysgu na’r rhan fwyaf o blant o’r un
oedran neu sydd ag anabledd sy’n ei lesteirio rhag defnyddio cyfleusterau
addysgol a gaiff eu darparu fel arfer ar gyfer plant mewn ysgolion o fewn
ardal yr Awdurdod Lleol.
Bydd eu hysgolion lleol yn diwallu anghenion y rhan fwyaf o blant gydag
AAA yn llwyddiannus. Mae gan bob ysgol Gydlynydd Anghenion Addysgol
Arbennig neu Gydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol a llywodraethwr
Anghenion Addysgol Arbennig sydd, ynghyd â phennaeth yr ysgol a’r staff,
yn gyfrifol am sicrhau y caiff anghenion ychwanegol a gwahanol plant AAA
eu dynodi a’u diwallu.
Mae’n ofyniad cyfreithiol fod pob ysgol yn darparu cynllunio, adnoddau a
chefnogaeth ychwanegol ar gyfer plant gyda AAA. Gall ysgolion Sir Fynwy
gael mynediad i gymorth a chyngor gan wasanaethau addysgol arbennig
ar gyfer plant gydag anhwylderau synhwyraidd, anawsterau cyfathrebu
neu gydag anghenion dysgu penodol (dyslecsia). Caiff ysgolion hefyd eu
cefnogi gan seicolegwyr addysgol a gan y gwasanaethau iechyd i’w helpu i
ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc gydag AAA.
Disgwylir i ysgolion Sir Fynwy ddyrannu tua 5% o’u cyllideb ysgol gyfan i
ddarparu cefnogaeth ar gyfer plant gydag AAA sy’n ychwanegol at, neu’n
wahanol i, y gefnogaeth ar gyfer plant eraill yn eu dosbarthiadau. Mae
ysgolion hefyd yn derbyn peth cyllid ychwanegol wedi’i ddatganoli i roi
ystyriaeth i anghenion disgyblion yn Gweithredu gan yr ysgol a Mwy ac sy’n
cadw datganiadau o Anghenion Addysgol Arbennig. Mewn amgylchiadau
eithriadol caiff mwy o gyllid ychwanegol ei ddyrannu i ddisgyblion penodol
drwy’r Awdurdod Lleo.
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Beth os na all fy ysgol leol gyflawni Anghenion Addysgol
arbennig fy mhlentyn?
Ar gyfer ychydig o blant (2%) gyda’r anawsterau mwyaf sylweddol, gall
fod nad yw’r cymorth ychwanegol y maent ei angen ar gael fel arfer yn eu
hysgol leol. Ar gyfer y plant hyn, caiff darpariaeth ychwanegol a chymorth ei
roi i ysgolion gan yr Awdurdod Lleol neu leoliad mewn dosbarth arbennig
neu ysgol ei ystyried. Fel arfer dim ond ar ôl cyhoeddi Cytundeb Cymorth
Adnoddau Gweithredu gan yr ysgol a Mwy yn dilyn asesiad statudol amlasiantaeth y bydd yr Awdurdod Lleol yn cynnig y cymorth ychwanegol neu
leoliad arbennig.
Gall yr ysgol neu’r rhieni atgyfeirio plant ar gyfer asesiad statudol i’r
Awdurdod Lleol. Gall swyddogion iechyd hefyd hysbysu’r Awdurdod Lleol
am blant sydd ag AAA difrifol.
Os oes gan fy mhlentyn Anghenion Addysgol Arbennig, lle
caiff ef/hi eu haddysgu?
Awdurdod Lleol yn anelu i gefnogi disgyblion gydag Anghenion Addysgol
Ychwanegol o fewn eu hysgolion prif ffrwd lleol cyn belled ag sy’n bosibl.
Os yw rhieni yn gofyn am leoliad ar gyfer eu plentyn AAA mewn ysgol
heblaw’r ysgol leol, bydd yr Awdurdod Lleol yn ceisio lle bynnag sy’n bosibl
i gyflawni dewis rhieni ond efallai na allant wneud hynny os yw dewis rhieni
yn anghydnaws gydag anghenion y plentyn, yn groes i addysg effeithlon
disgyblion eraill yn y dosbarth/ysgol neu os byddai’r dewis yn arwain at
wariant cyhoeddus afresymol.
Yn Sir Fynwy, caiff mwyafrif helaeth y disgyblion gydag Anghenion Addysgol
Arbennig eu haddysgu yn eu hysgolion lleol gyda phlant eraill o’r un oed.
Beth os na fedrir diwallu anghenion fy mhlentyn mewn ysgol
yn Sir Fynwy?
Ar gyfer yr ychydig iawn o blant na all y plant gael eu diwallu o fewn Sir
Fynwy, mae’r Awdurdod Lleol yn ariannu lleoedd mewn ysgolion arbennig a
gynhelir gan awdurdodau lleol eraill neu mewn ysgolion annibynnol.

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place

80

Cynllun Ysgolion Iach
Mae Cynllun Ysgol Iach Sir Fynwy yn rhan o Rwydwaith Cynlluniau Ysgol
Iach Cymru a Rhwydwaith Ysgolion Iach Ewrop.
Mae’r cynllun yn cefnogi datblygiad ysgolion sy’n hyrwyddo iechyd yn
Sir Fynwy. Ysgol sy’n hyrwyddo iechyd yw ysgol sy’n mynd ati i hyrwyddo,
amddiffyn ac ymgorffori iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol
cymuned yr ysgol gyfan drwy gymryd camau cadarnhaol. Mae ysgolion
yn cael eu hannog i weithio mewn partneriaeth â gweithwyr iechyd
proffesiynol a chynrychiolwyr cymunedol i gyflwyno negeseuon iechyd
cyson i blant a phobl ifanc. Maent yn cynnwys meysydd pwnc iechyd fel:
iechyd a lles meddyliol ac emosiynol; bwyd a ffitrwydd; datblygiad personol
a pherthynas; defnyddio a chamddefnyddio sylweddau; yr amgylchedd,
diogelwch a hylendid.
What about transport?
Bydd yr Awdurdod yn ariannu cludiant i blant AAA
dim ond:
• i fynd â phlentyn i’w ysgol leol neu’r ysgol addas agosaf os oes ganddo
broblemau symudedd mawr, neu
• os yw plentyn yn mynychu darpariaeth anghenion arbennig (ysgol
arbennig neu uned anghenion arbennig) nad yw ynghlwm wrth ei ysgol
leol.

Mae holl ysgolion a gynhelir Sir Fynwy wedi cofrestru i gymryd rhan yn y
cynllun. Mae ysgolion mewn cyfnodau amrywiol o’r cynllun, o Gyfnod 1 i
Gyfnod 5! Pan fydd ysgol wedi llwyddo i gwblhau ‘cyfnod’, bydd yn cael ei
hasesu ac yn cael Plac Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru.
Mae ysgolion hefyd yn cael cyfle i wneud cais am y Dyfarniad Ansawdd
Cenedlaethol.

Ni fydd cludiant yn cael ei ddarparu i blant ag anghenion addysgol
arbennig os yw’r plentyn yn mynychu ysgol oherwydd dewis y rhieni, h.y.
ysgol heblaw’r ysgol addas agosaf ym marn yr Awdurdod Lleol.

Cynllun Cyn-ysgol Iach
Mae hyn yn ymestyn y cynllun Ysgolion Iach a chafodd ei anelu at
ddarpariaethau gofal plant cyn-ysgol yn cynnwys meithrinfeydd, grwpiau
chwarae a Dechrau’n Deg. Fe’i cynllunwyd i ategu a chyfoethogi’r
fframweithiau cyfredol sydd eisoes yn eu lle o fewn gosodiadau
Blynyddoedd Cynnar, gan ganolbwyntio ar feysydd pwnc iechyd.

O ble gallaf gael cyngor am Asesiad Statudol a darpariaeth
AAA?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r
Cydlynydd Ysgolion Iach ar 01633 644576

Cysylltwch â’r canlynol neu ewch i’n gwefan
www.monmouthshire.gov.uk
Uwch Swyddog AAA
Ffôn: 01633 644511
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Tîm Nyrsio yr Ysgol
Pan fydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol trosglwyddir y gofal gan yr
ymwelydd i nyrs yr ysgol. Yn ystod bywyd eich plentyn yn yr ysgol mae’r
nyrs ysgol ar gael i drafod unrhyw bryderon sy’n ymwneud ag iechyd
a datblygiad a bydd yn cyfeirio at wasanaethau eraill os bydd hynny’n
briodol.
Bydd holl blant y dosbarth derbyn yn cael cynnig gwiriad iechyd sy’n
cynnwys:
• mesur taldra a phwysau yn unol gyda Rhaglen Genedlaethol
Mesur Plant Cymru
• sgrinio golwg pell

Gallwch ddiogelu eich plentyn rhag y Frech Goch, Clwy’r Pennau a Rwbela
drwy sicrhau eu bod yn cael 2 ddos o frechiad MMR.
Os credwch y gall eich plentyn fod wedi colli unrhyw frechiadau, holwch eu
meddygfa a threfnu apwyntiad ar eu cyfer os oes angen.
Mae’r amserlen gyfredol o Imiwneiddio Plentyndod a gwybodaeth arall am
imiwneiddio a brechiadau ar gael yn:
www.nhs.uk/Conditions/vaccinations/Pages/vaccination-scheduleage-checklist.aspx

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â thîm nyrsio yr ysgol:
Clinig Cymunedol Cil-y-coed: 01291 426729
Ysbyty Maindiff Court: 01873 735202

Diogelu iechyd eich plentyn
yn yr ysgol: Imiwneiddio
Cyn i’ch plentyn gychwyn yn yr ysgol, mae’n bwysig eu bod wedi cael eu
brechiadau ‘cyn-ysgol’ i’w diogelu rhag clefydau y gall brechiadau eu
hatal. Mae brechiadau arferol plentyndod yn effeithlon iawn, diogel a rhad
ac am ddim.
Caiff nifer o frechiadau eu trefnu yn ystod bywyd ysgol eich plentyn;
bydd tîm nyrsio’r ysgol yn rhoi’r brechiadau hyn yn ôl cyfarwyddyd Iechyd
Cyhoeddus Cymru. Os yw’ch plentyn i gael brechiad yn yr ysgol, byddwch
yn derbyn gwybodaeth a ffurflen caniatâd gan dîm nyrsio yr ysgol. Mae’n
bwysig eich bod yn llenwi, llofnodi a dychwelyd y ffurflen ganiatâd yn
brydlon.
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Prydau Ysgol
Mae Cyngor Sir Fynwy yn darparu prydau iach a maethlon. Rydym yn
gweithio’n barhaus i ddarparu ystod dda o ddewisiadau pryd iachach,
er mwyn cyflawni gofynion maeth plant sy’n prifio a datblygu. Ein nod yw
sicrhau pryd iach a maethlon i bob disgybl gyda darpariaeth hefyd ar gyfer
disgyblion gyda diet arbennig.
Mae Cyngor Sir Fynwy yn parhau i weithio gyda chyflenwyr lleol a
chynhyrchwyr cenedlaethol i ddarparu prydau iach a maethlon ar gyfer
oedolion ifanc y dyfodol. Mae’r bwydlenni’n cynnwys dewis o fwydydd
ffres wedi’u coginio yn cynnig pryd o fwyd dau-gwrs cytbwys. Cynllunnir
bwydlenni i gynnwys amcanion bwyta’n iach yn cynnwys cynyddu ffibr,
gostwng halen, braster a siwgr. Caiff yr holl brydau bwyd eu paratoi ar y
safle yn defnyddio cynhwysion a gyrchir yn lleol.

• Codi proffil bwyd a maeth o fewn y cwricwlwm.
• Cynorthwyo staff arlwyo i gyflawni eu ròl fel ‘gweithwyr iechyd mewn
cuddwisg’
• Cynorthwyo staff i wneud dysgu am faeth yn ‘hwyl’ a chynnwys rhieni
a llywodraethwyr ysgol yn y broses. Dangosir enghraifft o fwydlen isod;
sylwer y gellir darparu ar gyfer gofynion dietegol penodol.
Cysylltwch â’r Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr am wybodaeth bellach.

Summer-Menu-Welsh_2017NEW.pdf

WYTHNOS 1

ARALL

PWDIN

Pizza Cartref Hawaii - Sglodion Trwchus Cartref neu
Pasta, Ffa Pob neu Gylchynau Sbageti

Pizza Caws a Thomato - Sglodion Trwchus Cartref neu
Pasta, Ffa Pob neu Gylchynau Sbageti

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Browni Siocled a
Gwydraid o Laeth

DYDD MAWRTH

Lasagne Eidion Cartref neu Bolognese Eidion
India Corn a Phys, Bara Garlleg

Lasagne Llysieuol neu Bolognaise Llysieuol
India Corn, Pys a Bara Garlleg

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Cacen Gaws Ffrwyth

DYDD MERCHER

Cig Moch Rhost, Stwffin a Saws Afal
Tatws Rhost a Thatws Pob, Moron Ffres, Brocoli a Grefi

Selsig Morgannwg Cartref
Tatws Rhost a Thatws Pob, Moron Ffres, Brocoli a Grefi

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Hufen Iâ a Chwci

Wraps Barbeciw Ciw Iâr gyda hanner Tatw Pob a Salad neu
Reis Sawrus Cyw Iâr, Bara Crystiog a Salad

Wraps Barbeciw Quorn gyda hanner Tatw Pob a Salad neu
Reis Sawrus Quorn, Bara Crystiog a Salad

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Sbwng Mandarin a Chwstard

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Myffin Ffrwythau’r Haf a
Gwydraid o Laeth

DYDD LLUN

DYDD IAU
DYDD GWENER
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Pob Samwn neu Fysedd Pysgod
Sglodion, Pasta neu Datws Stwns, Ffa Pob neu Bys

Quiche Caws a Winwns
Sglodion, Pasta neu Datws Stwns, Ffa Pob neu Bys

PRIF GYRSIAU

OPSIWN LLYSIEUOL

ARALL

PWDIN

Ci Poeth
Wedges Tatw Cartref neu Basta a Ffa

Selsig Morgannwg mewn Rholyn
Wedges Tatw Cartref neu Basta a Ffa

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Teisen Frau gyda Iogwrt a Gwydraid o
Sydd

DYDD MAWRTH

Corma Cyw Iâr neu Spaghetti Bolognaise
Reis, Llysiau Amrywiol a Bara Naan

Corma Llysiau neu Bolognaise Llysiau
Reis, Llysiau Amrywiol a Bara Naan

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Tarten Taffi

DYDD MERCHER

Twrci Rhost, Tatw Rhost a Berw a Stwffin
Moron, Ffa Gwyrdd a Grefi

Taten Caws a Thatw a Ffa Pob

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Jeli Ffrwyth a Hufen Iâ

Peli Cig mewn Saws Sawrus
Pasta, Ffa, India Corn a Bara Crystiog

Peli Llysieuol mewn Saws Sawrus
Pasta, Ffa, India Corn a Bara Crystiog

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Sbwng Haf a Chwstard

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Cacen Cresniog a Gwydraid o Laeth

DYDD LLUN

DYDD GWENER

Pysgod Cytew neu Gacen Pysgod
Sglodion, Pasta neu Datw Stwns, Ffa Pob neu Bys

Quiche Caws a Winwns
Sglodion, Pasta neu Datw Stwns, Ffa Pob neu Bys

PRIF GYRSIAU

OPSIWN LLYSIEUOL

ARALL

PWDIN

Pob Pasta Cyw Iâr
Bara Crystiog ac India Corn

Pob Pasta Tomato a Brenhinllys
Bara Crystiog ac India Corn

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Flapjac a Gwidraid o Sudd

DYDD MAWRTH

Pizza Cartref Hawaii - Wedges Tatw Cartref neu
Pasta a Choleslaw

Pizza Caws a Thomato - Wedges Tatw Cartref neu
Pasta a Choleslaw

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Cacen Afal a Chwstard

DYDD MERCHER

Cig Eidion Rhost a Phwdin Swydd Efrog
Tatw Rhost a Berw, Moron, Ffa Gwyrdd a Grefi

Pei Bwthyn Llysieuol
Tatw Rhost a Berw, Moron, Ffa Gwyrdd a Grefi

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Salad Ffrwyth Ffres a Hufen Iâ

Selsig a Stwns neu Basta
Pys a Grefi

Selsig Morgannwg Cartref a Stwns neu Basta
Pys a Grefi

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Cacen Siocled

Fritata Caws a Thatws
Sglodion, Pasta neu Datws Stwns, Ffa Pob neu Bys

Taten Pob gyda Llenwadau Amrywiol

Cwci Siocled a Gwydraid o Laeth

WYTHNOS 3

DYDD LLUN

DYDD IAU
DYDD GWENER

Byddai’r dull ysgol gyfan yn cynnwys:
• Defnyddio bwyd maethlon yn cynnwys cynhwysion ansawdd uchel ffres a
heb eu prosesu
• Addasu bwydlenni fel bod disgyblion yn bwyta prydau iach.
• Datblygu rhwydweithiau cyflenwi sy’n cynorthwyo cynhyrchwyr lleol wrth
gyflenwi ysgolion lleol.
• Sicrhau newid ychwanegol ymysg plant ysgol gynradd am eu diet.

12:52

OPSIWN LLYSIEUOL

DYDD IAU

Trefnir nifer o ddyddiau thema drwy gydol y flwyddyn gan roi ystyriaeth i
broseictau y gall yr ysgolion fod yn eu hastudio.
Os oes gan eich plentyn alergedd neu anoddefgarwch bwyd, bydd aelod
o’r tîm arlwyo yn cwrdd gyda’r dietegydd, rhieni a’r cogydd i drafod dewis
prydau eraill.

28/09/2017

PRIF GYRSIAU

WYTHNOS 2

Caiff ein bwydlen ei gynnig mewn cylch 3 wythnos gyda ffocws cryf ar
ffrwythau a llysiau ffres a salad. Cyflwynir bwydlenni newydd ddwywaith y
flwyddyn.

1

Pob Samwn neu Fysedd Pysgod
Sglodion, Pasta neu Datws Stwns, Ffa Pob neu Bys

Bar Bara, Ffrwyth Ffres a Salad Ar Gael Bob Dydd!

Oherwydd amgylchiadau tu hwnt i’n rheolaeth, bydd efallai amrywiaeth yn ein bwydlenni ar adegau; ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.
Mae’r ffrwythau a llysiau ar gael hefyd yn amodol i amrywiad tymhorol.

Blas am Oes
Mae agenda Bwyta’n Iach Llywodraeth Cymru yn nodi’r cyfeiriad a’r camau
gweithredu sydd eu hangen i wella safonau maeth y bwyd a’r ddiod a
ddarperir mewn ysgolion yng Nghymru.
Mae Gwasanaeth Prydau Ysgol Sir Fynwy yn cynnig bwydlen sy’n
cydymffurfio gyda gofynion yr agenda Bwyta’n Iach ac rydym yn cysylltu
gyda staff ysgolion a disgyblion i gyflwyno bwydlen sy’n adlewyrchu
anghenion lleol.
www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Costau Prydau Ysgol
Dyma’r prisiau pryd bwyd cyfredol (fel ym mis Medi 2017):
Babanod - £2.10
Plant Iau - £2.10
(dylid nodi y gall prisiau prydau gael eu hadolygu)
Dylid talu am brydau yn uniongyrchol i’r ysgol yn wythnosol neu bob
tymor ymlaen llaw. Yn unol â chyfarwyddiadau ariannol yr Awdurdod ni
ellir rhoi mwy na 5 pryd ar gredyd i unrhyw ddisgybl, a bydd eu rhieni’n
derbyn llythyrau yn eu hysbysu am unrhyw arian sy’n ddyledus. Unwaith
y cyrhaeddwyd y credyd yma, bydd angen i rieni wneud eu trefniadau eu
hunain i ddarparu pryd amser cinio i’w plentyn nes bydd y ddyled wedi’i
chlirio.
Prydau Ysgol Rhad ac am Ddim
Pwy sy’n gymwys?
Bydd disgyblion yn gymwys os bydd rhieni / gofalwyr yn derbyn un o’r
budd-daliadau canlynol:
• Cymhorthdal Incwm
• Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
• Cymorth dan Ran VI Deddf Lloches a Mewnfudo 1999
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
• Credyd Treth Plant, ar yr amod nad oes hawl ganddynt i Gredyd Treth
Gwaith ac nad yw incwm blynyddol y cartref (yn ôl asesiad Cyllid a
Thollau Ei Mawrhydi) yn fwy na £16,190
• Elfen gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth.
• Estyniad Credyd Treth Gwaith - y taliad y gallai rhywun ei dderbyn am
bedair wythnos arall pan yw’n peidio â bod yn gymwys i dderbyn Credyd
Treth Gwaith

Cadarnhad o hawl i fudd-daliadau
Bellach nid oes angen i Rieni / Gofalwyr ddarparu dogfennaeth ategol i
wirio eu hawl i fudd-daliad. Y cwbl fyddwn yn gofyn ichi fel rhiant/gofalwr
ei wneud yw cwblhau a dychwelyd ffurflen gais Prydau Ysgol Am Ddim
i’n galluogi i wirio eich hawl i fudd-daliad â chronfa ddata’r Adran Plant,
Ysgolion a Theuluoedd (DCSF), system a gefnogir gan Lywodraeth Cymru..
Bydd gan blant sy’n derbyn gofal Sir Fynwy yr hawl i gael pryd ysgol am
ddim cyn gynted ag y ceir cadarnhad gan y Gwasanaethau Cymdeithasol.
Cyfrifoldeb y rhiant/gofalwyr yw ymgeisio am brydau ysgol am
ddim bob blwyddyn academaidd. Ni all ysgolion ddarparu prydau
am ddim i’ch plentyn nes i gais gael ei awdurdodi gan y Cydwasanaeth Budd-daliadau yn Nhorfaen. Gellir cysylltu â’r Cydwasanaeth Budd-daliadau ar 0300 456 3559 neu drwy e-bost yn
benefitapplication@torfaen.gov.uk
Pas cyfleusterau hamdden am ddim
Bydd y disgyblion fydd wedi cael eu hasesu ac wedi cael caniatâd i
gael Prydau Ysgol Am Ddim hefyd yn gymwys i ddefnyddio pyllau nofio
a gwneud rhai gweithgareddau hamdden eraill yng Nghanolfannau
Hamdden Sir Fynwy yn rhad ac am ddim. Bydd eich manylion yn cael eu
rhannu â’r tîm Gwasanaethau Hamdden a fydd, yn awtomatig, yn paratoi’r
pas Hamdden Am Ddim ar ôl i hawl eich plentyn i gael Pryd Ysgol Am
Ddim gael ei gymeradwyo. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch
01633 644791.

Credyd Cyffredinol
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Grant Dillad Ysgol
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno grant newydd i gynorthwyo
teuluoedd ar incwm isel ar gyfer prynu:
• Gwisg ysgol yn cynnwys cotiau ac esgidiau;
• Offer chwaraeon ysgol yn cynnwys esgidiau;
• Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi yn cynnwys, ond heb eu
cyfyngu, i Sgowtiaid, Geidiaid, crefft ymladd, chwaraeon, celfyddydau
perfformio neu ddawns;
• Offer e.e. bagiau ysgol a deunyddiau ysgrifennu;
• Offer arbenigol pan mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau
fel dylunio a thechnoleg;
• Offer ar gyfer tripiau tu allan i oriau ysgol megis dysgu awyr agored e.e.
dillad dal dŵr;
• Rhai eitemau eraill yn cynnwys yng nghyswllt gweithgareddau cyfoethogi,
offer arbenigol ac offer ar gyfer tripiau tu allan i oriau.

Mae’r cyllid ar gael i ddisgyblion sy’n gymwys am brydau
ysgol am ddim neu sy’n derbyn gofal yn mynd i:
dosbarth derbyn ym mis Medi 2018;
blwyddyn 7 ym mis Medi 2018
Mae cyllid o £125 ar gael ar gyfer pob disgybl cymwys a chaiff hawl
ei asesu’n awtomatig wrth ochr eich cais am bryd ysgol am ddim. Os
ydych yn dod yn gymwys yn ystod y flwyddyn ariannol neu os oes gennych
ymholiadau pellach, cysylltwch â’r Tîm Budd-daliadau ar 01495 742037
neu 742377 os gwelwch yn dda.
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Llywodraethwyr Ysgol

Gwasanaeth Lles Addysg

Mae gan bob ysgol Gorff Llywodraethol, sy’n chwarae rôl bwysig ym mywyd
yr ysgol. Mae’r Corff Llywodraethol yn atebol am ymddygiad yr ysgol ac am
wella safonau plant a phobl ifanc. Yn benodol, mae pob corff llywodraethol
yn gyfrifol am gyflwyno’r cwricwlwm cenedlaethol, gosod targedau, cyllid yr
ysgol, penodi staff ac yn y blaen.

Mae mynychu’r ysgol yn rheolaidd yn bwysig i bob disgybl ac anogwn rieni/
gofalwyr i weithio mewn partneriaeth gyda’r ysgol i sicrhau fod eu plentyn
yn brydlon ac yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd yn unol â chanllawiau
Llywodraeth Cymru.
Dangosodd ymchwil fod presenoldeb yn effeithio ar ba mor dda y gwnaiff
disgyblion yn yr ysgol. Byddai disgybl gyda phresenoldeb 90% yn golygu
eu bod yn colli 19 diwrnod y flwyddyn. Os mai dyma yw eu presenoldeb
mewn ysgol uwchradd, yna gallai’r lefel presenoldeb yma olygu y byddai eu
cymwysterau terfynol un radd yn is nag y dylent fod.
Mae disgwyl i ddisgyblion fynychu’r ysgol bob dydd os na chânt eu hatal
rhag gwneud hynny oherwydd salwch. Un o’r strategaethau a weithredwyd i
gynorthwyo wrth godi’r lefel presenoldeb yw Cyswllt Absenoldeb Diwrnod
Cyntaf.

Mae’r Cyrff Llywodraethol yn cynnwys pobl leol a byddant yn cynnwys
rhieni, penodedigion yr Awdurdod Lleol, athrawon, staff cefnogi ysgol,
penaethiaid, ac efallai cynrychiolwyr o’r gymuned fusnes a’r eglwys leol.
Bydd nifer y llywodraethwyr ac amlder y cyfarfodydd yn dibynnu ar fath a
maint yr ysgol.
Mae manylion sut i ddod yn llywodraethwr ysgol ar gael gan y Gwasanaeth
Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru ar 01633 415470.

Iechyd a Diogelwch
Yn ogystal â pholisïau Iechyd a Diogelwch y Cyngor Sir a’r Awdurdod Lleol,
mae gan bob ysgol Bolisi Iechyd a Diogelwch unigol sydd wedi’i deilwra i
anghenion penodol yr ysgol.
Mae gofyn i Awdurdodau Addysg Lleol a Chyrff Llywodraethol gydymffurfio
â gofynion Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 a bydd ganddynt
naill ai is-bwyllgor Iechyd a Diogelwch neu lywodraethwr enwebedig sy’n
gyfrifol am faterion iechyd a diogelwch.

Os bydd eich plentyn yn methu mynd i’r ysgol, mae angen i rieni/
gwarcheidwaid:
• Gysylltu â’r ysgol ar ddiwrnod cyntaf yr absenoldeb o fewn 30
munud o ddechrau’r diwrnod ysgol ac esbonio’r rheswm am yr
absenoldeb
• Os na ellir cysylltu dros y ffôn, mae angen i rieni/gwarcheidwaid
roi nodyn yn esbonio’r rheswm am absenoldeb eu plentyn wrth i’r
plentyn ddychwelyd i’r ysgol.
• Er mwyn cefnogi’ch plentyn a’r ysgol i gyflawni cyfraddau
presenoldeb uchel, byddwn yn gofyn bod apwyntiadau’n cael eu
gwneud y tu allan i oriau ysgol os yn bosibl.

Mae gwybodaeth bellach am faterion iechyd a diogelwch ar gael gan y Tîm
Gwasanaethau Cefnogi ar 01443 863221
Gwefan:
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Mae’n bwysig iawn fod rhieni yn hysbysu ysgolion am y rhesymau am
absenoldeb. Bydd pennaeth yr ysgol yn penderfynu p’un ai i awdurdodi
absenoldeb ai peidio. Os nad oes unrhyw reswm yna mae’r absenoldeb
heb awdurdod ac os yw lefel yr absenoldeb heb awdurdod yn fwy na 10
sesiwn mewn tymor (mae sesiwn yn hanner diwrnod), yna gall yr ysgol
ofyn i’r Awdurdod Lleol osod hysbysiad cosb penodol. Nid yw’n rhaid i’r
sesiynau y mae’r plentyn yn eu colli fod yn dilyn ei gilydd.
Mae Swyddogion Lles Addysg Sir Fynwy yn rhoi cefnogaeth i ysgolion,
disgyblion a’u rhieni/gofalwyr i annog presenoldeb rheolaidd mewn
ysgolion. Os oes gennych unrhyw bryderon yng nghyswllt presenoldeb eich
plentyn, gofynnir i chi gysylltu â’r ysgol yn y lle cyntaf.
Os oes arnoch angen unrhyw wybodaeth neu gyngor ar faterion
presenoldeb, mae croeso i chi gysylltu ag ysgol eich plentyn os dymunwch
siarad â’r Swyddog Lles Addysg sydd wedi’u dynodi i’ch ysgol.

Arweiniad i’n cwsmeriaid
Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o ansawdd
y mae eu heisiau arnoch ac rydych yn ffyddiog ohonynt, ond weithiau mae
pethau’n mynd o chwith ac nid ydym yn bodloni ein safonau arferol. Pan
fydd hyn yn digwydd, mae angen inni wybod am y peth.
Yn yr un modd, hoffem petaech chi’n rhoi gwybod inni am unrhyw
awgrymiadau neu sylwadau sydd gennych efallai am welliannau i
wasanaethau neu ganmoliaethau am rywbeth a wnaethom yn dda.

Mae eich adborth yn bwysig i ni; rydym eisiau
dangos ichi ein bod yn:
• Gwrando
• Dysgu o’n camgymeriadau
• Ymdrechu’n barhaus i wella ein gwasanaethau
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A oes gennych bryder neu
gŵyn amysgol eich plentyn?
Gweithdrefn Gwyno Ysgolion
Dylid cyfeirio cwynion am ysgolion yn y lle cyntaf at Bennaeth yr ysgol. Os
yw’r gŵyn am Bennaeth yr ysgol, yna dylid cyfeirio’r gŵyn at Gadeirydd y
Llywodraethwyr, d/o yr Ysgol a’i marcio gyda “Preifat a Chyfrinachol”
Mae mwy o wybodaeth ar gael ym mholisi cwynion yr ysgol, sydd ar gael
o’r ysgol neu wefan yr ysgol. Mae cyngor ar weithdrefnau ar gael gan Dîm
Cefnogi Llywodraethwyr ar 01443 863221
Os yw eich consyrn, cwyn neu ganmoliaeth yn ymwneud â lefel y
gwasanaeth a gynigir gan adran o fewn Cyngor Sir Fynwy, dylech ddilyn y
polisi adborth corfforaethol. Mae hyn ar gael ar
www.monmouthshire.gov.uk ac mae mwy o wybodaeth ar gael gan y
Rheolwr Gwasanaeth Cwsmeriaid ar 01633 644644.
Beth ydych chi’n ei wneud os ydych yn anhapus am y
cwricwlwm y mae eich plentyn yn ei astudio?
Cynghorir i chi drafod materion sy’n eich pryderu ynghylch y cwricwlwm â
Phennaeth eich plentyn oherwydd dylai hyn ddatrys y rhan fwyaf o faterion
gobeithio. Os nad oes modd datrys mater fel hynny, mae gweithdrefn
arbennig yn bodoli i ymdrin â chwynion am ddarpariaeth addysg i
ddisgyblion.
Mae manylion llawn y weithdrefn ar gael yn y ddogfen dan y teitl:
“Cwynion am y Cwricwlwm Ysgol a Materion Perthnasol”, sydd ar gael ym
mhob ysgol a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol, llyfrgelloedd cyhoeddus,
Siopau Un Stop a’r Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc.
Cyflenwir copi ar gais i unrhyw un sy’n dymuno cwyno o dan y weithdrefn.
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Ysgolion Meithrinfeydd a
Gynhelir gan
Awdurdod Lleol yn Sir Fynwy
Mae gan Gyngor Sir Fynwy un ar ddeg uned feithrin ynghlwm wrth ysgolion
prif ffrwd. Mae’r Awdurdod yn cynnal yr ysgolion meithrin hyn sy’n darparu
addysg blynyddoedd cynnar rhan-amser rhad ac am ddim i ddisgyblion
o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd, os oes lleoedd ar gael. Gall plant
fynychu pum sesiwn fore neu bum sesiwn brynhawn yr wythnos.
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Enw’r Feithrinfa/
Rhif Ffôn

Cyfeiriad

Pennaeth

Amseroedd

hif
derbyn

Meithrinfa Cantref
01873 854697

Ysgol Gynradd Cantref, Harold Road,
Y Fenni, NP7 7DG
cantrefprimary@monmouthshire.gov.uk

Mr R Brunsden

9am – 11.30am

30

Meithrinfa Deri View
01873 735018

Ysgol Gynradd Deri View, Llwynu Lane,
Y Fenni, NP7 6AR
deriviewprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs A Dunn

9am - 11.30am
& 12.30 – 3pm

120

Meithrinfa Llanddewi
01291 636360

Ysgol Gynradd Llanddewi, Green Lane,
Cil-y-coed, NP26 4HD
dewstowprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs G Bray

9am – 11.30am &
12.30 - 3pm

60

Meithrinfa Durand
01291 422296

Ysgol Gynradd Durand, Alianore Road,
Cil-y-Coed, NP26 5DF
durandprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs A Waters

9.05 – 11.35am &
12.35 - 3.05pm

60

Meithrinfa Kymin View
01600 712927

Ysgol Gynradd Kymin View
Wyesham, Trefynwy, NP25 3JT
kyminviewprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs S Wright

9.00 – 11.30am &
12.30 - 3.00pm

60

Meithrinfa Magwyr
01633 880327

Ysgol Gynradd Magwyr, Sycamore Terrace, Magwyr,
NP26 3EG
kyminviewprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs A Davies

9.05 – 11.35am
& 12.45 – 3.15pm

60

Meithrinfa Overmonnow
01600 713458

Ysgol Gynradd Overmonnow,
Rockfield Road, Trefynwy, NP25 5BA
overmonnowprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs J Child

9am – 11.30am
& 12.30 – 3pm

60

Meithrinfa Pembroke
01291 622310

Ysgol Gynradd Pembroke, Fairfield Road, Bulwark,
Cas-gwent, NP16 5JN
pembrokeprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs H Hampson

9.10 – 11.40am
& 12.40 – 3.10pm

60

Meithrinfa Thornwell
01291 623390

Ysgol Gynradd Thornwell, Thornwell Road,
Bulwark, Cas-gwent, NP16 5NT
thornwellprimary@monmouthshire.gov.uk

Mr T Appleby

9.15 – 11.45am
&1pm – 3.30pm

60

Meithrinfa Gwndy
01633 880021

Ysgol Gynradd Gwndy, Pennyfarthing Lane,
Gwndy, NP26 3LZ
undyprimary@monmouthshire.gov.uk

Mr M Gunn

9am -11.30am &
12.30 – 3pm

60

Meithrinfa Ysgol
Gymraeg Y Ffin
01291 420331

Ysgol Gymraeg Y Ffin, Sandy Lane,
Cil-y-Coed, NP26 4NQ

Mr J Hallett

9.20am – 11.50am

30

Meithrinfa Ysgol
Gymraeg Y Fenni
01873 852388

Ysgol Gymraeg Y Fenni, Heol St David’s,
Y Fenni, NP7 6HF
ysgolgymraegyfenni@monmouthshire.gov.uk

S McGuiness

9.00 - 11.30pm

30
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Darpariaeth Blynyddoedd
Cynnar Nas Cynhelir

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu Sir Fynwy yn wasanaeth diduedd
rhad ac am ddim sydd ar gael i rieni, gofalwyr, teuluoedd a gweithwyr
proffesiynol ledled Sir Fynwy.

Addysg Gynradd
yn Sir Fynwy (4-11)

Mae holl Ysgolion Gynradd Sir Fynwy yn gydaddysgol

Mae gwybodaeth am ofal plant (gwarchodwyr plant, cylchoedd chwarae,
meithrinfeydd dydd, gofal ar ôl ysgol a gofal gwyliau) ar gael ar wefan
Gwybodaeth Teulu yn www.monfis.org.uk
Mae gwybodaeth hefyd ar gael am grwpiau rhiant a phlentyn,
gweithgareddau hamdden, digwyddiadau teulu, cymorth teulu, iechyd,
llesiant, diogelwch plant, cymorth anghenion ychwanegol, adloniant plant a
mwy.
Manylion cyswllt Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu Sir Fynwy:
Gwefan:
Ffôn: 		
E-bost:
Facebook:
Twitter:

www.monfis.org.uk
01633 644527
info@monfis.org.uk
www.facebook.com/MonCFIS
www.twitter.com/Monfamilies

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar ddarparwyr addysg gynnar cymeradwy
nas cynhelir ar gael yn:
www.monfis.org.uk/type/early-education-approved-provider
Mae manylion am geisiadau am gyllid a dyddiadau dechrau tymor ar gael
yn:
www.monfis.org.uk/nursery-admissions
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Nifer apeliadau
llwyddiannus 2018/19

Nifer ceisiadau
a wrthodwyd 2018/19

Nifer mwyaf posibl o
ddisgyblion

210

30

10

0

Ysgol Gymraeg y Fenni, Heol Dewi Sant, Y Fenni,
NP7 6HF
Ffôn: 01873 852388
ysgolgymraegyfenni@monmouthshire.gov.uk

S Mcguiness

33

235

26

0

0

Ysgol Gynradd ac Uned Feithrin Deri View
Llwynu Lane, Y Fenni, NP7 6AR
Ffôn: 01873 735010
deriviewprimary@monmouthshire.gov.uk

Adelaide Dunn

47

330

35

0

0

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru
Llandeilo Bertholau
Hillgrove Avenue, Maerdy, Y Fenni NP7 6LZ
Ffôn: 01873 853 746
llantiliopertholeyprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs J Bayton

30

210

28

8

6

Ysgol Gynradd Gilwern
Lôn yr Ysgol, Gilwern, Y Fenni, NP7 0AY
Ffôn. 01873 830325
gilwernprimary@monmouthshire,gov.uk

Mr R. Guy

30

210

30

9

0

Ysgol Gynradd Goytre Fawr
Lôn yr Ysgol, Penperlleni, Pont-y-pwˆl, NP4 0AH
Ffôn. 01873 880369
goytrefawrprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs N Sutherland

30

210

22

2

0

Ysgol Gynradd Llanfoist School Way, Llan-ffwyst, Ger Y
Fenni, NP7 9LS
Ffôn. 01873 853093
llanfoistprimary@monmouthshire.gov.uk

Mr J Murphy

30

210

30

6

0

Ysgol Gynradd Llanfihangel Crucornau
Pandy, Y Fenni NP7 8DL
Ffôn: 01873 890416
llanvihangelcrucorneyprimary@monmouthshire.gov.uk

Mr Murphy

11

77

11

0

0

Ysgol Gynradd Gatholig Mair Forwyn a Sant Mihangel
Pen-y-Pound Road, Y Fenni NP7 5UD
Ffôn: 01873 735080
ourladystmichaels@monmouthshire.gov.uk

Viv Evans

30

210

29

0

0
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Pennaeth

Nifer ceisiadau
dyrannu 2018/19

Nifer ceisiadau
dyrannu 2018/19

30

Nifer Derbyn

Nifer mwyaf posibl o
ddisgyblion

Mr R Brunsdon

Enw’r Ysgol

Nifer Derbyn

Nifer apeliadau
llwyddiannus 2018/19

Pennaeth

Ysgol Gynradd ac Uned Feithrin Cantref 30 Harold
Road, Y Fenni, NP7 7DG
Ffôn: 01873 854697
cantrefprimary@monmouthshire.gov.uk

Enw’r Ysgol
99

Nifer ceisiadau
a wrthodwyd 2018/19

Ysgolion Cynradd Cymunedol (Ystod oedran 4-11 oed)
Clwstwr Y Fenni
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101

30

7

30

210

30

0

30

210

28

4

51

359

41

0

Mr J Hallett

25

180

7

0

0

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru
Archesgob Rowan Williams
Crick Road, Porth Sgiwed NP26 5UL
Ffôn: 01291 420526
arwprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs S Hamer

30

210

30

5

0

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Magwyr
Magwyr NP26 3EG
Ffôn: 01633 880327
magorvaprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs A Davies

53

388

51

0

0

Ysgol Gynradd Durand
Alianore Road, Cil-y-Coed, NP26 5DF
Ffôn. 01291 422296
durandprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs A Waters

Ysgol Gynradd Rogiet
Station Road, Rogiet NP26 3SD
Ffôn: 01291 420348
rogietprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs K Evans

Ysgol Gynradd Gwndy
Pennyfarthing Lane, Gwndy, Magwyr NP26 3LZ
Ffôn: 01633 880021
undyprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs Paula Willis

Ysgol Gymraeg y Ffin
Sandy Lane, Cil-y-coed, NP26 4NQ
Ffôn: 01291 420331
ysgolyffinprimary@monmouthshire.gov.uk
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0
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Nifer apeliadau
llwyddiannus 2018/19

210

Mrs G Bray

Nifer ceisiadau
a wrthodwyd 2018/19

30

Ysgol Gynradd Llanddewi, Green Lane,
Cil-y-coed, NP26 4HD
Ffôn: 01291 636360
dewstowprimary@monmouthshire.gov.uk

0

Nifer ceisiadau
dyrannu 2018/19

0

Nifer mwyaf posibl o
ddisgyblion

30

Pennaeth

Nifer ceisiadau
dyrannu 2018/19

210

Enw’r Ysgol

Nifer mwyaf posibl o
ddisgyblion

Nifer apeliadau
llwyddiannus 2018/19

Nifer Derbyn

Nifer ceisiadau
a wrthodwyd 2018/19

Pennaeth

30

Enw’r Ysgol

TBC

Ysgol Gynradd Castle Park
Church Road, Cil-y-Coed, NP26 4HN
Ffôn 01291 420465
castleparkprimary@monmouthshire.gov.uk

Nifer Derbyn

Ysgolion Cynradd Cymunedol (Ystod oedran 4-11 oed)
Clwstwr Cas-gwent

Ysgolion Cynradd Cymunedol (Ystod oedran 4-11 oed)
Clwstwr Cil-y-Coed

Ysgol Gynradd Pembroke
Fairfield Road, Bulwark, Cas-gwent NP16 5JN
Ffôn: 01291 622310
pembrokeprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs H Hampson

30

210

24

0

1

Ysgol Gynradd Drenewydd Gelli-farch
Drenewydd Gelli-farch, Cas-gwent NP16 6RN
Ffôn: 01291 641774
shirenewtonprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs J Edwards

30

210

30

3

0

Ysgol Gynradd The Dell
Welsh Street, Cas-gwent NP16 5UQ
Ffôn: 01291 635641
thedellprimary@monmouthshire.gov.uk

Mr S King

60

420

49

0

0

Ysgol Gynradd ac Uned Feithrin Thornwell
Thornwell Road, Bulwark, Cas-gwent NP16 5NT
Ffôn: 01291 623390
thornwellprimary@monmouthshire.gov.uk

Mr T Appleby

51

357

33

0

0

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair
Bulwark Road, Cas-gwent NP16 5JE
Ffôn: 01291 623006
stmarysprimary@monmouthshire.gov.uk

Mr A
Szwagrzak

30

210

13

0

0
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Ysgol Gynradd Kymin View,
Wyesham Avenue, Trefynwy, NP25 3LD
Ffôn: 01600 714146
kyminviewprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs S Wright

30

210

26

0

Ysgol Gynradd Llandogo
Llandogo, Trefynwy, NP25 4TJ
Ffôn. 01594 530388
llandogoprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs K Pingree

Ysgol Gynradd Overmonnow ac Uned Anghenion
Arbennig. Rockfield Road, Trefynwy NP25 5BA
Ffôn: 01600 713458
overmonnowprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs J Child

Ysgol Gynradd Trelech
Trelech, Trefynwy NP25 4PA
Ffôn: 01600 860395
trellechprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs K Christofi

Ysgol Iau a Babanod Gwirfoddol Reoledig Rhaglan
Chepstow Road, Rhaglan NP15 2EN
Ffôn: 01291 690704
raglanprimary@monmouthshire.gov.uk

Mr J Piper

30

210

30

0

0

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Brynbuga
Monmouth Road, Brynbuga NP15 1SE
Ffôn: 01291 673818
uskcvprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs V Evans

42

300

35

0

0

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Osbaston
Osbaston Road, Trefynwy NP25 3AX
Ffôn: 01600 775070
osbastonprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs C Jones

30

210

30

8

0

15

59

25

111

390

180

8

24

24

0

0

0

Nifer apeliadau
llwyddiannus 2018/19

0

Nifer ceisiadau
a wrthodwyd 2018/19

0

Nifer ceisiadau
dyrannu 2018/19

24

Nifer mwyaf posibl o
ddisgyblion

210

Nifer Derbyn

Nifer ceisiadau
dyrannu 2018/19

30

Pennaeth

Nifer mwyaf posibl o
ddisgyblion

Mrs L Perrett

Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir ac Ysgolion Enwadol
Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Enw’r Ysgol

Nifer Derbyn

Nifer apeliadau
llwyddiannus 2018/19

Pennaeth

Ysgol Gynradd Cross Ash
Cross Ash, Y Fenni, NP7 8PL
Ffôn 01873 821427
crossashprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs S Hamer

30

210

30

5

0

0

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru
Archesgob Rowan Williams
Church Road, Porth Sgiwed NP26 5UL
Ffôn: 01291 420526
Archbishoprowanwilliamsprimary@
monmouthshire.gov.uk

Mrs A Davies

55

388

52

0

0

0

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Magwyr
Magwyr NP26 3EG
Ffôn: 01633 880327
magorvaprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs M McCarthy
(ActingHeadteacher)

30

210

29

0

0

0

Ysgol Gynradd Gatholig Mair Forwyn a St Mihangel
Pen-y-Pound Road, Y Fenni NP7 5UD
Ffôn: 01873 735080
ourladystmichaelsprimary@monmouthshire.gov.uk

Mr A
Szwagrzak

30

210

13

36

0

0

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair
Bulwark Road, Cas-gwent NP16 5JE
Ffôn: 01291 623006
stmarysprimary@monmouthshire.gov.uk

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place

Mrs J Bayton

30

210

28

0

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place

Nifer apeliadau
llwyddiannus 2018/19

Nifer ceisiadau
a wrthodwyd 2018/19

Nifer ceisiadau
dyrannu 2018/19

Nifer mwyaf posibl o
ddisgyblion

Pennaeth

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru
Llandeilo Bertholau.
Hillgrove Avenue, Maerdy, Y Fenni NP7 6LZ
Ffôn: 01873 853 746
llantiliopertholeyprimary@monmouthshire.gov.uk

Nifer Derbyn

Ysgolion Enwadol

Enw’r Ysgol

Enw’r Ysgol
103

Nifer ceisiadau
a wrthodwyd 2018/19

Ysgolion Cynradd Cymunedol (Ystod oedran 4-11 oed)
Clwstwr Trefynwy

0

104

Nifer apeliadau
llwyddiannus 2018/19

Nifer ceisiadau
dyrannu 2018/19
30

Nifer ceisiadau
a wrthodwyd 2018/19

Nifer mwyaf posibl o
ddisgyblion

Nifer Derbyn

Pennaeth

Enw’r Ysgol

210

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Osbaston
Osbaston Road, Trefynwy NP25 3AX
Ffôn: 01600 775070
osbastonprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs C Jones

Ysgol Iau a Babanod Gwirfoddol Rheoledig Rhaglan
Chepstow Road, Rhaglan, NP5 2EN
Ffôn: 01291 690704
raglanprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs E Rowlands

30

210

30

0

0

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Brynbuga
Monmouth Road, Brynbuga NP15 1SE
Ffôn: 01291 673818
uskcvprimary@monmouthshire.gov.uk

Mrs V Evans
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300

35

0

0

30

1

Ysgol Gyfun Cil-y-Coed
(Yn ymgorffori Unedau Anghenion Arbennig ar gyfer Mân Anawsterau
Dysgu ac Anawsterau Dysgu Difrifol)
Pennaeth:					Mr Rees (Acting HeadTeacher)
Cyswllt i Ymrestru: 				
Ms Mary Lawrence:
A.N. 253 					
Woodstock Way Cil-y-Coed NP26 5XA
					Ffôn: [01291] 426436
					contactus@caldicotschool.com
					www.caldicotschool.com
Nifer y ceisiadau 2017/18 a ddyrannwyd		
215
Nifer yr Apeliadau				0

Ysgol Gyfun Cas-gwent

Nifer apeliadau
llwyddiannus 2018/19

Nifer ceisiadau
a wrthodwyd 2018/19

Nifer ceisiadau
dyrannu 2018/19

Nifer mwyaf posibl o
ddisgyblion

Nifer Derbyn

Pennaeth

Enw’r Ysgol

Mae holl Ysgolion Uwchradd Sir Fynwy yn gydaddysgol

0

Ysgolion Cyfrwng Cymraeg

Ysgol Gymraeg y Ffin
Sandy Lane, Cil-y-Coed, NP26 4NQ
Ffôn: 01291 420331
ysgolyffinprimary@monmouthshire.gov.uk

Mr J Hallett

25

180

7

0

0

Ysgol Gymraeg y Fenni, Heol Dewi Sant, Y Fenni,
NP7 6HF
Ffôn: 01873 852388
ysgolgymraegyfenni@monmouthshire.gov.uk

S McGuiness

33

235

26

0

0
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Ysgolion Uwchradd Sir Fynwy
(11-19)

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place

Pennaeth: 					Mrs C Price
Cyswllt i Ymrestru: 				
Helen Masters Ffôn: [01291] 635779
A.N. 193 					
Victoria Duke Ffôn: [01291] 635779
					Welsh Street Cas-gwent NP16 5LR
					Ffôn: [01291] 635777
					info@chepstowschool.net
					www.chepstowchool.net
Nifer y ceisiadau 2017/18 a ddyrannwyd 		
120
Nifer yr Apeliadau 				
0

Ysgol Gyfun King Henry VIII
Pennaeth: 					Mrs E Lewis
Cyswllt i Ymrestru: 				
Mrs T Worthing
A.N.219 					Old Hereford Road
					Y Fenni NP7 6EP
					Ffôn: (01873) 735373
					info@khs.schoolsedu.org.uk
					www.kinghenryviiischool.org.uk
Nifer y ceisiadau 2017/18 a ddyrannwyd 		
165
Nifer yr Apeliadau				
0
www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Ysgol Gyfun Trefynwy
Pennaeth: 					Mr V Davies
Cyswllt i Ymrestru: 				
Mrs Sarah Bradley
A.N.253 					Old Dixton Road
					Trefynwy NP25 3YT
					Ffôn: (01600) 775177
					BradleyS@monmouth.schoolsedu.org.uk
					www.monmouthshirecomprehensive.org.uk
Nifer y ceisiadau 2019/20 a ddyrannwyd 		
253
Nifer yr Apeliadau 				
10

Ysgol Arbennig Mounton House
Pennaeth: 					Beverly Randle
Cyswllt i Ymrestru: 				
(Pennaeth Dros Dro)
					Pwllmeurig
					Cas-gwent NP16 6LA
					Ffôn: (01291) 635642
					mountonhouse@monmouthshire.gov.uk

Addysg Uwchradd Enwadol
Ysgol Uwchradd Gatholig St Albans
Pennaeth: 					Mr M Coady
Cyswllt i Ymrestru:
A.N. 145 					The Park
					Pont-y-pŵl NP4 7DY
					Ffôn: (01495) 765800
					Michael.coady@stalbans-pontypool.org.uk

Ysgol Uwchradd Gatholig St Joseph
Pennaeth: 					Mr Trevor Brown
Cyswllt i Ymrestru:
A.N. 215 					Parc Tredegar
					Casnewydd NP10 8YS
					Ffôn: (01633) 653110
					sjhs@newport.gov.uk

Addysg Uwchradd Cyfrwng Cymraeg
Ysgol Gyfun Gwynllyw
Pennaeth: 					Miss. E. Bolton
Cyswllt i Ymrestru: 				
Miss Helen Rogers
A.N. 161 					
Folly Road, Trefddyn, Pont-y-pŵl NP4 8JD
					Ffôn: [01495] 750405
					heg@gwynllyw.schoolsedu.org.uk
107
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Ysgol Gyfun Gwent Is Coed
Pennaeth:					Rhian Wyn Dafydd
Cyswllt i Ymrestru: 				
Melissa Turnbull
A.N. 161					
Safle Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon
					Rhodfa Brynglas
					Brynglas
					Casnewydd
					NP20 5QS
					01633 851614
					gwent.iscoed@newport.gov.uk

Cysylltiadau defnyddiol
Gwefan Sir Fynwy		

www.monmouthshire.gov.uk

Uned Derbyn
			
accesstolearning@monmouthshire.gov.uk
					01633 644508
Uned Cludiant Teithwyr 				
Anghenion Addysgol Arbennig 			
Gwasanaeth Lles Addysg 				
Gwasanaeth Seicoleg Addysg 			
Gwersi Gartref 				
Gwasanaethau Cefnogi Llywodraethwyr 		
Gwasanaeth Gwella Ysgolion 			

01633 644777
01633 644528
01633 644533
01633 644512
01633 644513
01633 415473
01633 644607/01633 644520

Blynyddoedd Cynnar Sir Fynwy 			
Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant a Theuluoedd 		
Hyb Cymunedol y Fenni 				
Hyb Cymunedol Cil-y-coed 			
Hyb Cymunedol Cas-gwent 			
Hyb Cymunedol Trefynwy 				
Hyb Cymunedol Brynbuga 			

01633 644534
01633 644527
01873 735980
01291 426425
01291 635730
01600 775215
01291 426888

B U S K (Belt Up School Kids)

01633 274944

buskuk@aol.com

Llywodraeth Cymru
Awdurdodau Addysg Lleol (ALlau) www.cymru.gov.uk
Cyngor Dinas Casnewydd 				
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 			
Cyngor Sir Powys 				
Cyngor Sir Blaenau Gwent 			
Cyngor Sir Henffordd 				
Cyngor Sir De Swydd Gaerloyw 			
Cyngor Sir Caerloyw 				

02920 825111
01633 233488
01633 648119
01597 826000
01495 350555
01432 260925
01454 863155/7
01452 425300

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Termau a ddefnyddir
yn y llyfryn hwn
Dalgylch
Yr ardal ddaearyddol sy’n cael ei gwasanaethu gan ysgol, nid yw hyn yn gwarantu
lle yn yr ysgol honno.
Cwricwlwm
Mae’r cwricwlwm yn cynnwys yr holl gyfleoedd dysgu y mae’r ysgol yn eu
darparu, y mae llawer ohonynt yn digwydd yn yr ystafell ddosbarth o dan reolaeth
uniongyrchol yr athro, ynghyd ag amrywiaeth o weithgareddau y tu allan i’r ystafell
ddosbarth gan gynnwys ymweliadau addysgol ac astudiaethau maes.
Awdurdod Lleol
Y corff Llywodraeth Leol sy’n gyfrifol am drefnu a chynnal a chadw’r Gwasanaeth
Addysg yn ei ardal. Yn Sir Fynwy, mae’r cyfrifoldeb hwn yn cael ei gyflawni gan y
Cyngor Sir a’i gyflenwi drwy’r Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc.

Addysg Gymraeg
yn Sir Fynwy
Dwyieithog
o’r dechrau

Welsh
medium
Education in
Monmouthshire
Bilingual from
the beginning

Ysgol a Gynhelir gan Awdurdod Lleol
Ysgol y mae gan Awdurdod Lleol gyfrifoldeb ariannol a gweinyddol amdani.
Ysgol Nas Cynhelir neu Ysgol Annibynnol
Ysgol nad yw’n cael ei hariannu gan yr Awdurdod Lleol.
Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir
Ysgol a sefydlwyd gan gorff gwirfoddol, fel arfer corff eglwys, ac sy’n eiddo
i’r corff hwnnw, sy’n cael ei gyllido’n bennaf gan Awdurdod Lleol. Mae’r corff
llywodraethu’n cyflogi’r staff, ac yn rheoli derbyniadau disgyblion ac addysg
grefyddol.
Uned Mynediad Ysgolion a Myfyrwyr
Y grŵp o staff sy’n ymdrin â cheisiadau am dderbyn i ysgolion yn Sir Fynwy.
Nifer derbyn
Nifer fwyaf y disgyblion i’w derbyn i grŵp blwyddyn ysgol.
Uned Cludiant Teithwyr
Y grŵp o staff sy’n ymdrin ag asesu hawl a chludiant disgyblion i ysgolion.

Mae’r llyfryn hwn wedi’i ddylunio a’i gynhyrchu gan www.artmattersstudio.co.uk 01873 831440
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Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Information for parents & carers

www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place
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Welcome!
Croeso!
Prif amcan y daflen hon yw cyflwyno gwybodaeth am
ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn yr awdurdod
ynghyd â manteision cyffredinol dwyieithrwydd. Mae
wedi’i thargedu ar gyfer pobl Sir Fynwy ac yn seiliedig ar
brofiadau rhieni lleol.
Penderfynu ar addysg eich plentyn fydd un o’r dewisiadau pwysicaf a wnewch fel rhiant. Cofiwch fod cyngor
a chefnogaeth ar gael gan lu o fudiadau sy’n gweithio i
hyrwyddo’r Gymraeg wrth i chi bwyso a mesur eich dewisiadau. Hyderwn felly y bydd y daflen yma’n codi cwr y llen
ar yr ystod presennol o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a
geir yn Sir Fynwy ac yn eich ysbrydoli i ymchwilio ymhellach. Gall nifer cynyddol o rieni’r ardal dystio mai profiad
gwerthfawr a chadarnhaol oedd cyflwyno’r Gymraeg i’w
plant. Ewch amdani – wnewch chi ddim difaru!

This leaflet’s main objective is to provide information
about Monmouthshire’s current Welsh-medium provision and the wider advantages of bilingualism. It’s
targeted at the people of Monmouthshire and based
on the experiences of local parents.
As a parent, deciding on your child’s education will
be one of the most important decisions that you will
ever make. Remember that you can seek advice and
support from a number of organisations who work to
promote the Welsh language as you weigh up your
options. We hope that this leaflet will give you an overview of the Welsh-medium provision currently available
in Monmouthshire and inspire you to carry out your
own personal research. An increasing number of the
county’s parents can testify that introducing the Welsh
language to their child has been a positive and worthwhile experience. Go for it – you won’t regret it!

What are the benefits of being bilingual?

Beth yw manteision bod yn ddwyieithog?

Learning to speak Welsh is a valuable extra skill which will
give your child a head start:

Mae dysgu siarad Cymraeg yn sgil ychwanegol fydd yn
rhoi mantais i’ch plentyn wrth dyfu’n hŷn:
•

Bydd eich plentyn yn medru mwynhau dau ddiwylliant
sy’n cyfoethogi eu profiadau ac ehangu’u gorwelion.

•

Mae dwyieithrwydd yn gwneud dysgu ieithoedd tramor
yn haws o lawer! Bydd eich plentyn yn siarad dwy iaith
yn rhugl cyn dechrau ysgol uwchradd. Ni fydd ychwanegu ieithoedd eraill yn broblem!

•

Ar y cyfan mae disgyblion mewn ysgolion Cymraeg yn
perfformio o leiaf mor dda a disgyblion mewn ysgolion
Saesneg ymhob pwnc, gan gynnwys Saesneg.

•

Mae dwyieithrwydd yn arwain at hyblygrwydd a sensitifrwydd meddwl ynghyd â’r gallu i feddwl yn fwy
creadigol. Mae siaradwyr dwyieithog hefyd yn tueddu i
wneud yn well mewn profion IQ!

•

Mae ymchwilwyr o Ganada wedi profi fod dwyieithrwydd yn cael effaith gadarnhaol ar yr ymennydd
trwy’i gadw’n weithgar ac hyd yn oed yn helpu i
leihau’r tebygolrwydd o gael dementia.

•

Cyfleoedd byd gwaith: mae cyflogwyr yn gynyddol
edrych am weithlu sydd yn meddu ar sgiliau cyflawn
dwyieithog, a sgiliau iaith ehangach.
Cofiwch!
Nid yw medru mwy nag un iaith yn beth anghyffredin –
mae rhwng 60% a 75% o boblogaeth y byd yn
ddwyieithog.

•

With the opportunity to speak Welsh your child will
benefit from the broader horizons of two cultures.

•

Bilingual children also find foreign languages easier to
learn! Your child will have two languages under their
belt by the time they get to secondary school and
won’t be phased by a third or fourth language.

•

On average pupils attending Welsh medium schools
perform at least as well as their peers at English medium schools in all subjects, including English.

•

Bilingualism leads to flexibility of thinking, more creative
thinking and improved sensitivity. Bilingual people also
tend to do better at IQ tests compared with monolingual people!

•

Researchers from Canada have demonstrated that
bilingualism has a positive effect on the brain by keeping it active later in life and has even been shown to
reduce the risk of dementia.

•

Opportunities in the workplace – employers are increasingly looking to employ staff possessing comprehensive skills in both Welsh and English, and a wider
appetite for languages.

Remember!
The ability to speak more than one language isn’t uncommon. Between 60% and 75% of the world’s population is
bilingual.
Cyfeiriadau ~ References

Bialystok, E. (2011),” Reshaping the Mind: The Benefits of Bilingualism”, Canadian Journal of Experimental Psychology, Vol. 65, No. 4, 229–235
Alladi, S. et al. (2013), “Bilingualism delays age at onset of dementia, independent of education and immigration status”, Neurology,
81(22):1938-44

Ysgolion ~ Schools

Cylchoedd Ti a Fi ~ Parent and Toddler Groups
Cyfle gwych i blant, newydd anedig hyd at oed ysgol, a’u rhieni
gwrdd unwaith yr wythnos i gymdeithasu, rhannu profiadau ac i
chwarae gyda’i gilydd mewn awyrgylch anffurfiol Gymraeg.
Free transport is
provided to the nearest
WM catchment school

1

7
1

Darperir cludiant am ddim i’r
ysgol AG agosaf o fewn
y dalgylch

2

1
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cylch Ti a Fi Y Fenni (Abergavenny)
Cylch Ti a Fi Rhaglan (Raglan)
Cylch Ti a Fi Brynbuga (Usk)
Cylch Ti a Fi Cas-gwent (Chepstow)
Cylch Ti a Fi Cil-y-coed (Caldicot)
Cylch Ti a Fi Magwyr (Magor)

Cylch Meithrin ~ Playgroup

Sesiynau gofal ac addysg ddyddiol i blant 2-5 mlwydd oed. Daily
sessional care and education for children 2-5 years old

4

5

Offering children, from birth to compulsory school age, and their
parents an opportunity to meet once a week to socialise, share experiences and to play together in an informal Welsh environment.

7. Cylch Meithrin Y Fenni (Abergavenny)

2

6

Cyswllt / Contact:
Teleri Jones, 07800 540316, teleri.jones@meithrin.cymru
www.meithrin.cymru

2

Ysgolion Uwchradd ~ Secondary Schools
1. Ysgol Gyfun Gwynllyw

Folly Road,
Trevethin,
Pontypool,
NP4 8JD

2. Ysgol Gyfun Gwent Is Coed Yn agor Medi 2016

ar safle dros dro /
opening Sept 2016
at a temporary
site (Brynglas Drive,
Newport, NP20 5QS)

01495 750405

http://www.
gwentiscoed.
cymru

Ysgolion Cynradd ~ Primary Schools

1. Ysgol Gymraeg y Fenni St. David’s Road,
& Uned Feithrin / Nursery Abergavenny, NP7
Unit
6HF
2. Ysgol Gymraeg y Ffin
& Uned Feithrin / Nursery
Unit

01873 852388

Sandy Lane,
01291 420331
Caldicot, NP26 4NQ

Cyngor Sir Fynwy/ Monmouthshire County Council
www.monmouthshire.gov.uk/welsh-medium-education

Cwestiynau cyffredin:
cyngor gan rhieni

Bydd fy mhlentyn yn
colli’r cyfle i wneud ffrindiau ‘lleol’.

My child will lose
the opportunity to make local friends.

“Wrth edrych nôl, mae hyn yn llai o bryder nag
yr oeddwn wedi’i dybio’n wreiddiol. Mae fy
mhlant wedi gwneud ffrindiau lleol da mewn
clybiau a gweithgareddau ar ôl ysgol.”

“Looking back, this was less of a problem than
I might have anticipated. My children have
made good friends locally through clubs
and after school activities.”

Beth os nad
ydw i’n siarad Cymraeg?
Sut alla i helpu gyda gwaith cartref?
“Na phoenwch! Bydd yr ysgol yn eich cefnogi
pob cam o’r ffordd gan ddeall bod 95% o rieni
yn ddi-Gymraeg yn ardal yr hen Went. Mae’r
athrawon yn barod iawn i gynnig unrhyw gymorth sydd ei angen. Mae nifer o fudiadau
a gwefannau ar gael er mwyn
eich cefnogi.”

Beth am gludiant?
“Roeddwn i’n poeni’n fawr am
hyn i ddechrau ond mae fy mab
yn mwynhau’r cyfle ar y siwrnai i
ddal lan gyda’i ffrindiau. Mae’r sir
yn darparu bws am ddim i blant
sy’n byw dros 1.5 milltir*
o’r ysgol gynradd.”

Common concerns:
parents respond

What if I don’t
speak Welsh? How can I help
with homework?
“Don’t worry! The school will support you every
step of the way - understanding that 95% of
parents in the old Gwent don’t speak Welsh.
Teachers are very willing to help in any way and
homework instructions are bilingual until your
child is able to translate. There are also
many organisations and websites you
can turn to for help.”

Sut bydda i’n dod i
nabod rhieni eraill os bydd fy
mhlant yn mynd ar fws i’r ysgol?

How will I get to
know other parents if my
children go to school on the bus?

“Byddwch chi ddim ar ben eich hun!
Mae cymdeithasau rhieni ac
athrawon cryf i helpu wneud
ffrindiau ymysg rhieni eraill.”

“You’re not alone! Welsh medium
schools’ PTAs are usually very strong
and provide a great forum for
making friends.”

* a dros 2 filltir o’r ysgol uwchradd
* and more than 2 miles from the secondary school

What
about transport?
“I really worried about this initially
but my son enjoys the chance to
chat to friends on the bus on the
way to school. The county provides a free bus service for
children who live more than
1.5 miles* from the primary
school.”

Mudiadau lleol

Mae’r Gymraeg ar waith yn Sir Fynwy!
Dyma fanylion mudiadau eraill sydd yn
gweithio i hybu’r defnydd o’r iaith:

Cymraeg i Oedolion: Canolfan
Gwent
• Mae’r Ganolfan yn cynllunio a
darparu rhaglen gynhwysfawr
o gyrsiau i apelio at ddysgwyr o
bob lefel!
• Offering a comprehensive
range of courses to appeal to
learners at all levels!
01495 333 710
welsh@coleggwent.ac.uk
www.learnwelsh.coleggwent.ac.uk

Menter Iaith Blaenau
Gwent, Torfaen a Mynwy
• Mudiad sy’n hybu a
hyrwyddo’r defnydd
o’r Gymraeg yn y gymuned.
• An initiative to increase
and promote the use
of Welsh in the community
01495 755 861
siangriffiths@menterbgtm.
org
menterbgtm.org

vicky.cotter@meithrin.co.uk

www.meithrin.co.uk

Cymdeithasau Cymraeg / Welsh Societies
Cyfle i bobl o bob oedran gymdeithasu yn
y Gymraeg. Croeso mawr i ddysgwyr! A
chance for people of all ages to socialise
in Welsh. Learners very welcome!
Cas-gwent a’r cyffiniau / Chepstow & area
http://cymgymcasgwent.weebly.com/

Trefynwy / Monmouth

http://www.cymdeithasgymraegtrefynwy.org.
uk/

Local organisations

MCC FIS
• Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Sir Fynwy yn
darparu gwybodaeth i deuluoedd lleol am gofal plant,
darpariaeth blynyddol cynnar, gwasanaethau eraill,
gweithgareddau hamdden a llawer mwy.
•

Monmouthshire Family Information Service provides
information to local families about childcare, early years
provision, support services, local events, leisure activities
and much more.
RhAG
Teuluoedd
01633 644527
• Cymdeithas genedlaethol i
Family
info@monfis.org.uk
gefnogi rhieni sy’n dymuno
www.monfis.org.uk
addysg Gymraeg i’w plant.
www.facebook.com/MonCFIS
www.twitter.com/MonFamilies
• Parents for Welsh Medium
Education supports parents
who would like their children
Urdd Gobaith Cymru
to be taught in Welsh.
• Mudiad cyffrous a deinamig
i blant a phobl ifanc! Cynigir
Ceri Owen
gweithgareddau amrywiol i si07912 175403
aradwyr Cymraeg a dysgwyr,
ceri@rhag.net
gan gynnwys cyrsiau preswyl,
www.rhag.net
chwaraeon a llawer mwy.
• An exciting and dynamic
movement for children and
Cronfa Glyndŵr
young people! A variety of ex• Mae’r gronfa yn cynnig
citing activities are offered for
cymorth ariannol i hybu adWelsh speakers and learners,
dysg Gymraeg.
including residential courses,
• The Glyndwr Trust can offer
sports and much more.
financial support for activities that promote Welsh
Helen Greenwood/ Angharad
medium education.
Wyn Jones
01495 350155 / 752589
Brian James
heleng@urdd.org
db.james@ntworld.com
angharadwyn@urdd.org
www.cronfaglyndwr.net
www.urdd.cymru
Gwasanaeth Gwybodaeth
Sir Fynwy

Monmouthshire

Mudiad Meithrin
• Mudiad Gwirfoddol sy’n ceisio rhoi cyfle i bob plentyn
ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy’r Gymraeg.
• A voluntary organisation that aims to give every child
in Wales the opportunity to benefit from early years
services and experiences in Welsh.
Vicky Cotter
07792 952107

Using your Welsh in Monmouthshire!
Local organisations that promote the
use of the language:

Information Service

Gwefannau defnyddiol ~ Useful websites
•

Byw, dysgu, mwynhau / Live, learn enjoy

•

Dysgu Cymraeg a chefnogaeth bellach / Learning
Welsh and further support

Adnoddau ar-lein, apiau a.y.b. i bob oedran
Online resources, apps etc. for all ages
http://cymraeg.llyw.cymru/

www.twfcymru.com/
www.acen.co.uk
www.bbc.co.uk/wales/learning/learnwelsh
www.s4c.co.uk/dysgwyr
www.saysomethinginwelsh.com

•

Geiriaduron ar-lein / Online dictionaries

•

Plant a phobl ifainc / Children and young people

•

Cyngor Llyfrau Cymru / Welsh Books Council

www.termiaduraddysg.org/
www.geiriaduracademi.org/

www.cyw.s4c.co.uk/cy
www.bbc.co.uk/education/levels/z8w76sg
www.cllc.org.uk/hafan

