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Llythyr gan Brif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

Annwyl Riant/Warcheidwad
Yn unol â’r gyfraith, mae dyletswydd ar bob Awdurdod Lleol i roi cyfle i rieni/gwarcheidwaid fynegi
fafriaeth wrth ddewis ysgol i’w plant. Dyma un o’r penderfyniadau pwysicaf y byddwch yn eu
gwneud ar ran eich plentyn. Nod y canllaw hwn yw eich helpu i ddeall y trefniadau i dderbyn plant
i ysgolion yn y Fwrdeistref Sirol. Mae’n rhoi gwybodaeth am eich hawliau a’ch cyfrifoldebau ac yn
ateb cwestiynau cyfredin am ysgol eich plentyn.
Fel rhiant/gwarcheidwad, mae gennych hawl i ddisgwyl i’ch plentyn dderbyn addysg dda. Mae
Awdurdod Lleol Wrecsam, mewn partneriaeth â’n hysgolion, yn ymrwymo i roi cychwyn da i’n plant
a’n pobl ifanc. Rydym am i bawb ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam fod yn uchelgeisiol a bod â’r hyder,
y cyfleoedd a’r cymwysterau i gyflawni eu potensial.
Rydym am i’n hysgolion fod yn rhan bwysig o’u cymunedau ac i fod yn ddewis cyntaf i rieni
a disgyblion lleol, gyda chyfraddau llwyddiant sy’n cymharu’n dda ar draws Cymru a’r DU yn
ehangach. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod ein grwpiau o ddysgwyr bregus yn cael eu cefnogi’n
dda fel y gallant gael profiad dysgu o ansawdd.
Gydag ysgolion, rydym wedi datblygu datganiad o ddiben ar gyfer partneriaeth addysg Wrecsam:
“Cydweithio i ddarparu ysgol ardderchog a chynhwysol i bob plentyn a pherson ifanc yn
Wrecsam – gweithio gyda’n gilydd i sicrhau rhagoriaeth” lle mae “pob plentyn yn bwysig”.
Hofwn gymryd y cyfle hwn i ddymuno pob llwyddiant i’ch plentyn wrth iddo fo neu iddi hi gychwyn
ar adeg gyfrous iawn mewn bywyd, boed yn cychwyn yn yr ysgol neu’n mynd i’r ysgol uwchradd.
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â’r tîm derbyniadau a fydd yn
fwy na bodlon helpu.
Yn gywir
Karen Evans
Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
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Cyflwyniad
Mae’r llyfryn hwn wedi’i lunio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi gwybodaeth gyfredinol
ynghylch polisi derbyn ysgolion sy’n cael ei reoli gan yr Awdurdod Lleol (ALl). Bydd o ddiddordeb
penodol i rieni y mae eu plant ar fin dechrau yn yr ysgol neu symud i’r cyfnod nesaf yn eu haddysg.
Mae copïau o’r llyfryn hwn yn cael eu darparu am ddim yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd,
Wrecsam, LL11 1LG ac maent ar gael i’w gweld yn ysgolion a llyfrgelloedd cyhoeddus yr awdurdod
ac ar-lein ar https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol

Prosbectws Ysgolion
Os oes arnoch angen gwybodaeth fanylach am ysgol benodol, dylech gysylltu â phennaeth yr
ysgol honno’n uniongyrchol. Mae pob ysgol yn cyhoeddi prosbectws, sy’n rhoi manylion ynghylch
ei threfniadaeth a’r cwricwlwm mae’n ei ddarparu. Mae’r rhain ar gael i rieni, am ddim, o ysgolion
unigol. Gallwch weld Adroddiadau Arolygon ar-lein ar http://www.estyn.gov.wales/

Cydraddoldeb, Hawliau Dynol ac Amrywiaeth
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn credu mai cydraddoldeb yw conglfaen yr hyn rydyn ni’n ei
wneud a bod gan bob unigolyn hawl i ddatblygu a chyflawni eu llawn botensial trwy’r system addysg.
Mae addysg a dysgu gydol oes yn annog parch gan sicrhau bod gan bawb ymwybyddiaeth o
amrywiaeth a’i werth, i’w paratoi at fywyd lle mae pob unigolyn, beth bynnag fo’u cefndir, cred, gallu a
dewisiadau, yn gallu cyfrannu at gymdeithas, a theimlo eu bod yn perthyn.
Nid yw pawb yn cychwyn yn yr un lle mewn bywyd ac rydyn ni’n cydnabod bod factorau
economaidd-gymdeithasol a rhai eraill, gan gynnwys stereoteipio negyddol, rhagfarn a bwlio ac
aflonyddu ar sail hunaniaeth, yn rhwystrau a all gyfyngu ar siawnsiau bywyd sawl grŵp o bobl.
Rydym yn cydnabod rôl bwysig addysg wrth ennyn uchelgais a galluogi unigolion i esgyn yn uwch ar
yr ysgol gymdeithasol ar draws yr ardal.
Rydym yn cydnabod ein rhwymedigaethau dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Hawliau Dynol
1998 fel cyflogwyr, darparwyr gwasanaeth ac arweinwyr cymunedau. Byddwn yn gweithio i annog
cydraddoldeb, lleihau anghydraddoldeb, atal gwahaniaethu a hyrwyddo cydberthnasau cymunedol
er budd holl fudd-ddeiliaid y gwasanaeth addysg, yn cynnwys plant a phobl ifanc, penaethiaid, cyrf
llywodraethu, staf addysgu a staf eraill, gwirfoddolwyr, rhieni a’r gymuned ehangach.
Bydd yr Awdurdod yn gweithio i wella cyfleoedd bywyd pob plentyn yn yr ardal trwy gael gwared
â rhwystrau i gyflawniadau addysg a datblygiad personol a bydd yn mynd ati i hyrwyddo cyfleoedd
cyfartal i bawb.
Lle bo hynny’n briodol, byddwn yn defnyddio darpariaethau Gweithrediadau Positif, fel mae Deddf
Cydraddoldeb 2010 yn ei ganiatáu, i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb sydd wedi hir ymsefydlu sy’n
efeithio’n ddwys ar sawl grŵp lleiafrifol a byddwn yn ceisio gwella cyrhaeddiad a chynnydd pob
disgybl.
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Derbyn Plentyn i Ysgol
Os yw eich plentyn yn dod i’r ysgol am y tro cyntaf, dylech ddewis y math o ysgol sydd ei hangen.
Gall hyn gynnwys:
• Addysg cyfrwng Saesneg (dysgu Cymraeg fel ail iaith)
• Addysg cyfrwng Cymraeg (addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, lle bydd plant yn ddwyieithog.
Ffefrir cychwyn cael addysg Gymraeg yn oed Meithrin, ond mae hefyd yn bosib’ ar adegau
eraill)
• Addysg enwadol (ysgolion fydd gwirfoddol a gynorthwyir ac a reolir gan yr eglwys)
Mae ALl Wrecsam yn gweithredu un cyfnod derbyn ym mis Medi pob blwyddyn; dylai eich plentyn
gyrraedd yr oedran isod i fod yn gymwys:

Ysgol Bresennol

Ysgol Newydd

Amherthnasol

Oed erbyn 31/08/2021

Meithrin

Meithrin
Cynradd

3

Derbyn/Cynradd
Uwchradd

4
11

Amserlen Derbyniadau
Bydd yr holl geisiadau a dderbynnir erbyn dyddiad cau’r ALl yn cael eu hystyried ar y cyd. Os oes
gormod o geisiadau ar gyfer rhyw ysgol, bydd yr awdurdod derbyn yn ystyried ceisiadau’n unol â’r
meini prawf sydd wedi’u cyhoeddi.
Cyfnodau
Derbyn

Pecynnau
derbyn ar
gael i rieni
o

Cyfnod i rieni
ystyried

Uwchradd 07/09/2020

07/09/2020
–06/11/2020

Derbyn

28/09/2020

Meithrin

04/01/2021

28/09/2020
–20/11/2020
04/01/2021
–19/02/2021

Dyddiad cau i
dderbyn
furflenni
cyflawn
06/11/2020

Cyfnod
dyrannu’r
Awdurdod
Derbyn
09/11/2020
–08/01/2021

Rhieni’n
cael
gwybod
erbyn

Dyddiad
cau ar
gyfer
apelio

01/03/2021 19/03/2021

20/11/2020 23/11/2020– 16/04/2021 07/05/2021
26/02/2021
19/02/2021 22/02/2021 – 07/05/2021
25/03/2021

Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried gan ddefnyddio’r un meini prawf sydd wedi’u cyhoeddi,
ond, pe bai gormod o geisiadau i ryw ysgol, bydd unrhyw geisiadau hwyr yn cael eu hystyried ar
ôl y rhai a gyrhaeddodd erbyn dyddiad cau’r ALl. Gall hyn olygu na fyddech yn cael lle yn yr ysgol
o’ch dewis os derbynnir eich cais ar ôl y dyddiad cau. Bydd rhieni sy’n cyflwyno cais yn nodi eu
dewis yn cael blaenoriaeth dros rai nad ydynt.
5
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Y Broses
Cam 1

Rhieni’n gwneud cais ar-lein am le mewn ysgol (gweler yr Amserlen Dderbyniadau).
Mae posib’ gwneud cais ar bapur trwy fynd heibio Canolfan Galw Wrecsam i ofyn am
furflen gais. Dylid dychwelyd ceisiadau papur yn uniongyrchol at yr Awdurdod Lleol.

Cam 2

Yr ALl/Awdurdod Derbyn yn dyrannu lleoedd mewn ysgolion.

Cam 3

Yr ALl/Awdurdod Derbyn yn rhoi gwybod i rieni.

Os byddwch yn dewis ysgol wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol sefydledig yn Wrecsam, bydd yr
ysgol berthnasol yn derbyn eich manylion. Mae’r amserlen dderbyniadau (tudalen 5) hefyd yn
berthnasol i ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir a rhai sefydledig. Mae’r ysgolion hyn yn gyfrifol am
ystyried cais eich plentyn ochr yn ochr â’r rhai eraill a dderbynnir yn unol â’u meini prawf derbyn eu
hunain. Mae llywodraethwyr yr ysgol yn defnyddio meini prawf derbyn yr ysgol i sgorio ceisiadau a
chynnig lleoedd. Bydd unrhyw ddewisiadau na ellir eu bodloni’n cael eu dychwelyd i’r ALl a byddant
yn cael eu trin yn gyfartal â dewisiadau eraill ar gyfer ysgolion cymunedol Wrecsam.
Os byddwch yn gwneud cais am le yn un o ysgolion cymunedol Wrecsam sy’n derbyn gormod o
geisiadau, bydd yr ALl yn defnyddio’r meini prawf derbyn mae wedi’u cyhoeddi i sgorio pob un sydd
wedi’i dewis er mwyn cynnig lleoedd. Y lle fydd yn cael ei gynnig fydd yr un sydd ar gael ac sy’n
bodloni’r dewis a nodwyd ar furflen gais y plentyn orau.
Rhaid i rieni sy’n dymuno apelio yn erbyn gwrthod lle mewn ysgol benodol roi gwybod i’r ALl yn
ysgrifenedig erbyn 4.00pm ar y dyddiad cau cyhoeddedig. (Nid oes hawl i apelio yn erbyn gwrthod
lle Meithrin). Gweler tudalen 25 am fwy o wybodaeth. Cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau i drafod
unrhyw broblemau am dderbyniadau.
Os yw’r ysgol rydych chi’n ei nodi fel dewis mewn sir arall, efallai y bydd yr amserlen dderbyn yn
wahanol. Cysylltwch â’r Awdurdod Lleol hwnnw i sicrhau nad ydych yn methu’r dyddiad cau ar
gyfer ceisiadau (gweler tudalen 100).

Pontio i’r Ysgol Uwchradd
Y dyddiad tybiedig ar gyfer diwrnod pontio ysgolion yw 24 Mehefin 2021. Dyma pryd y bydd
disgyblion cynradd Blwyddyn 6 yn ymweld â’r ysgol uwchradd y byddant yn mynd iddi.
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Ysgolion
Mae’r wybodaeth am dderbyn disgyblion ar gael gan yr Awdurdod Lleol (ALl). Mae mapiau ar
dudalennau 80-83 yn dangos lleoliad pob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam a rhestr o dudalen
84 ymlaen gyda chyfeiriad pob ysgol ac enwau’r penaethiaid.
Mae’r mathau canlynol o ysgolion yn bodoli ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam:-

Addysg Feithrin
Mae addysg feithrin yn gydaddysgol ac yn cael ei darparu’n rhan-amser, mewn un ysgol feithrin
yng nghanol y dref ac mewn dosbarthiadau sydd mewn ysgolion cynradd ym Mwrdeistref Sirol
Wrecsam.

Addysg Gynradd
Mae gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol yr ysgolion dydd cydaddysgol canlynol:
Cynradd
Cynradd Cymunedol (Saesneg)
Cynradd Cymunedol (Cymraeg)
Cynradd Cymunedol (Dwy Ffrwd)
Cynradd yr Eglwys yng Nghymru a reolir
Cynradd yr Eglwys yng Nghymru a gynorthwyir
Cynradd Catholig a gynorthwyir

33
7
1
5
9
2

Addysg Uwchradd
Mae 9 o ysgolion uwchradd yn y Fwrdeistref Sirol, a 7 ohonynt yn ysgolion cymunedol yr ALl, (sy’n
cynnwys un cyfrwng Cymraeg), un ysgol Gatholig ac Anglicanaidd ac un ysgol sefydledig. Mae pob
ysgol uwchradd yn ysgolion dydd cydaddysgol.

Addysg Cyfrwng Cymraeg
Mae’r awdurdod yn cynnal nifer o ysgolion dydd cydaddysgol cyfrwng Cymraeg, lle mai’r Gymraeg
yw prif gyfrwng y ddarpariaeth. Mae’r awdurdod hefyd yn gweithredu gwasanaeth cymorth ar gyfer
hwyrddyfodiaid i addysg gynradd cyfrwng Cymraeg. Bydd plant yn derbyn cymorth dwys i’w trochi
yn y Gymraeg yn eu hysgol letyol. Mae canran uchel o ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion cyfrwng
Cymraeg yn Wrecsam yn dod o gartrefi Saesneg yn bennaf. Am fwy o wybodaeth, gweler y rhestr o
ysgolion ar dudalen 84 ymlaen.
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Ysgolion Sefydledig
Mae un ysgol uwchradd gydaddysgol sefydledig a gynhelir gan yr ALl yn Wrecsam, sef Ysgol
Maelor.

Ysgolion Enwadol (Gwirfoddol a Reolir)
Mae’r ysgolion dydd cydaddysgol hyn, er eu bod dan nawdd yr ALl cyn belled ag y mae
derbyniadau yn y cwestiwn, hefyd yn cynnig addysg sy’n seiliedig ar egwyddorion a gwerthoedd
Cristnogol. Yr ysgolion cynradd a reolir gan yr Eglwys yng Nghymru yw Ysgol Gynradd Eyton, Ysgol
Wirfoddol a Reolir Pentre, Ysgol Gynradd Anglicanaidd a Reolir Borderbrook, Ysgol Gynradd Sant
Pedr, yr Orsedd, ac Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir St Giles.

Ysgolion Enwadol (Gwirfoddol a Gynorthwyir)
Mae’r rhain yn ysgolion dydd cydaddysgol gwirfoddol a gynorthwyir sy’n cael eu cynnal ar y cyd
gan yr Awdurdod Lleol a chyrf enwadol. Mae’r holl ysgolion a gynorthwyir yn y Fwrdeistref Sirol
yn rhan o grwpiau enwadol Catholig neu’r Eglwys yng Nghymru. Yr ysgolion cynradd Catholig
yn Wrecsam yw Ysgol Gatholig y Santes Anne ac Ysgol Gatholig y Santes Fair. Ysgolion cynradd
gwirfoddol a gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru yw Ysgol y Mwynglawdd; Ysgol y Santes Fair,
Brymbo; Ysgol y Santes Fair, Rhiwabon; Ysgol yr Holl Saint, Gresfordd, Ysgol Sant Chad; Ysgol
y Santes Fair, Owrtyn; Ysgol Madras; Ysgol Sant Paul ac Ysgol Bronington. Mae Ysgol Uwchradd
Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph yn ysgol fydd ar y cyd.
Mae derbyn i’r ysgolion hyn yn gyfrifoldeb ar gorf llywodraethu pob ysgol ac mae lleoedd yn cael
eu dyrannu yn unol â’r meini prawf a gymeradwywyd, fel y’u difinnir gan bob corf llywodraethol
unigol. Cyhoeddir polisïau derbyn ysgolion enwadol a sefydledig yn y ddogfen hon a gellir hefyd
eu gweld ar-lein yn https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/polisiau-furflennicais-derbyniadau-i-ysgolion-gynorthwyir-ac-ysgolion Mae’r rhan fwyaf o leoedd mewn ysgolion
Catholig ac Eglwys yng Nghymru yn cael eu rhoi i blant sy’n bodloni’r meini prawf. Mae rhywfaint
o ddisgyblion nad ydynt yn rhan o’r Eglwys Gatholig neu’r Eglwys yng Nghymru hefyd yn cael eu
derbyn, yn unol â’r polisi esgobaethol. Mae’r polisi yn ystyried dymuniad y rhieni am ethos crefyddol
penodol i addysg eu plant. Bydd yr ALl yn sicrhau bod rhieni sy’n dymuno i’w plant gael addysg
mewn ysgol enwadol (ysgol Eglwys) yn cael cyfle i fynegi eu dymuniad am ysgol o’r fath.
Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud cais am le mewn ysgolion enwadol fynd at yr ysgolion
yn uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth cyn gwneud eu cais.
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Anghenion Dysgu Ychwanegol/Darpariaeth
Ddysgu Ychwanegol
O fis Medi 2020 ymlaen, bydd yr Awdurdod Lleol (ALl) ac ysgolion/lleoliadau addysgol yn
gweithredu gofynion Deddf ADY 2018. Mae newidiadau’r ddeddfwriaeth hon yn cynnwys newid o
ddefnyddio’r term Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) i Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).
Mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i’r ALl yn y lle cyntaf sicrhau addysg i blant a phobl ifanc sydd
ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn ysgolion prif frwd mae’n eu cynnal. Cyfyngedig yw’r
eithriadau i hyn.
Felly, bydd y rhan fwyaf helaeth o ysgolion prif frwd yn Wrecsam yn gallu diwallu anghenion y
disgyblion hynny sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol trwy weithredu strategaethau priodol,
ymyraethau sydd wedi’u haddasu a’u targedu’n ofalus a rhaglenni sy’n cael eu darparu gan staf yr
ysgol. Gall asiantaethau allanol gefnogi ysgolion i weithredu’r ymyraethau wedi’u targedu ar gyfer
rhai disgyblion.
Efallai y bydd Anghenion Dysgu Unigol rhai disgyblion yn cael eu diwallu orau mewn dosbarth llai
o fewn ysgol brif frwd. Gelwir y rhain yn Ddarpariaeth ag Adnoddau. Mae gan Gyngor Bwrdeistref
Sirol Wrecsam nifer o’r dosbarthiadau darpariaeth ag adnoddau hyn mewn lleoliadau meithrin ac
ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n diwallu anghenion disgyblion sydd ag ystod o anghenion dysgu
ychwanegol.
Efallai y bydd Anghenion Dysgu Ychwanegol canran fechan iawn o ddisgyblion yn bodloni gofynion
amgylchiadau eithriadol y Ddeddf ADY ac efallai y byddant felly angen darpariaeth arbenigol.
Penderfynir pwy sydd angen darpariaeth arbenigol trwy Banel Cymedroli Anghenion Dysgu
Ychwanegol yr ALl.
Os yw Anghenion Dysgu Ychwanegol disgyblion wrthi’n cael eu hasesu gan yr Awdurdod Lleol,
mae’n bwysig bod rhieni’n dal i ymgeisio am le prif frwd trwy’r weithdrefn dderbyn arferol.
Dylai rhieni sy’n dymuno cael cyngor a gwybodaeth bellach ynghylch Anghenion Dysgu
Ychwanegol gysylltu â’r Gwasanaeth Cynhwysiant, Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc, Stryt y
Lampint, Wrecsam, LL11 1AR (Ffôn: 01978 295498/5499).
Gall rhieni sydd â phlant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol gael cyngor, arweiniad a chymorth
annibynnol trwy gysylltu â’r Gwasanaeth Partneriaethau Rhieni gan SNAP Cymru ar 0808 801 0608
(ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.30am – 4.30pm)
llinellgymorth@snapcymru.org / www.snapcymru.org/contact
*Mae’r Polisi Anghenion Addysgol Arbennig ar gael yn https://www.wrecsam.gov.uk/service/
rhagor-o-wybodaeth-am-addysg/cefnogi-disgyblion-ag-anghenion-addysgol-arbenniganghenion
*I gael ei adolygu yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21 i adlewyrchu newidiadau i’r
ddeddfwriaeth.
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Polisi a Gweithdrefnau ar gyfer Derbyn i
Ysgolion
Y Cyngor Bwrdeistref Sirol, fel yr Awdurdod Lleol (ALl) sy’n gyfrifol am bennu’r polisi a’r
gweithdrefnau ar gyfer derbyniadau, ac am dderbyn yr holl ddisgyblion i ysgolion cynradd
cymunedol, uwchradd ac arbennig ac ysgolion gwirfoddol a reolir. Bydd yr ALl yn ymgynghori’n
flynyddol â chyrf llywodraethu’r ysgolion ac Awdurdodau Addysg yr Esgobaeth ynghylch unrhyw
newidiadau i drefniadau derbyn a’r meini prawf cyhoeddedig.
Cyrf llywodraethu ysgolion a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig sy’n gyfrifol am bennu’r meini
prawf ar gyfer gormod o geisiadau a threfniadau gweithdrefnau derbyn, ac am dderbyn disgyblion
i’w hysgolion. Bydd yr ALl yn ymgynghori ac yn cydweithredu â’r cyrf llywodraethu ac Awdurdodau
Addysg yr Esgobaeth o ran derbyniadau.
Bydd yr ALl yn cydymfurfio â gofynion statudol ac yn rhoi cydnabyddiaeth lawn i ddewisiadau
rhieni ac yn achos derbyniadau i’r chweched dosbarth, i ddewis person ifanc, yng nghyd-destun
ei ddyletswydd i sicrhau y darperir addysg efeithiol ac y defnyddir adnoddau addysg yn efeithlon.
Bydd yr ALl yn derbyn disgyblion hyd at nifer derbyn pob ysgol ac ni fydd yn gwrthod ceisiadau ar
gyfer ysgol benodol oni bai fod yr ysgol wedi cyrraedd ei nifer derbyn, sef y nifer all gael ei dderbyn i
ysgol yng ngrŵp y flwyddyn.
Os na fyddwn yn cynnig lle i blentyn yn yr ysgol hon, mae hynny oherwydd y byddai’r cynnydd
mewn niferoedd yn efeithio er gwaeth ar addysg ein disgyblion presennol.
Os bydd rhiant yn rhoi gwybodaeth dwyllodrus neu wybodaeth sy’n fwriadol gamarweiniol er mwyn
i’w plentyn gael lle mewn ysgol, mae’r ALl yn cadw’r hawl i dynnu’r cynnig yn ôl. Pan fydd lle’n cael
ei dynnu’n ôl, gellir ailgyflwyno’r cais ac os caif ei wrthod, mae gan y rhiant hawl i apelio yn erbyn y
penderfyniad.
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Fforwm/Ymgynghoriad Derbyn
Mae Rheoliadau Addysg (Fforymau Derbyn) (Cymru) 2003 yn ei gwneud yn ofynnol i bob
Awdurdod Derbyn gyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn i drafod trefniadau arfaethedig. Ei rôl yw:
ystyried trefniadau derbyn cyfredol yn ardal pob forwm; hybu cytundeb ar faterion derbyn; ystyried
y dogfennau derbyn sy’n cael eu llunio gan bob awdurdod derbyn; monitro derbyniadau plant
wedi’u gwahardd, plant mewn gofal cyhoeddus (plant sy’n derbyn gofal, neu sydd wedi derbyn
gofal yn y gorfennol), plant ag anghenion addysgol arbennig a phlant sy’n cyrraedd y tu allan i’r
rownd dderbyn arferol ac ystyried unrhyw faterion eraill sy’n codi yn gysylltiedig â derbyniadau.
Mae aelodau craidd y Fforwm yn cynnwys: cynrychiolwyr yr ysgolion cymunedol a gwirfoddol a
reolir, ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, ysgolion sefydledig, rhieni sy’n llywodraethwyr, y gymuned
leol (aelodau etholedig), a swyddogion yr ALl. Ar ben hyn, mae cynrychiolwyr Awdurdodau Lleol
cyfagos, Partneriaethau Blynyddoedd Cynnar ac Anghenion Addysg Arbennig / Anghenion Dysgu
Ychwanegol yn cael eu gwahodd. I gael rhagor o wybodaeth am Fforwm Derbyniadau Ysgolion
Wrecsam, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 01978 298991.

Gweithdrefn Dderbyn
Mae’r weithdrefn dderbyn flynyddol, ar gyfer y grŵp oedran perthnasol, yn cynnwys y camau
canlynol:
• cyhoeddi gwybodaeth am ysgolion unigol (prosbectysau ysgolion) ac ar wasanaethau’r ALl
i’r ysgolion cynradd ac uwchradd (y canllaw hwn);
• trefniadau i alluogi rhieni i gyflwyno’u dewis ynghylch i ba ysgol maent yn dymuno i’w plant
fynd ac, yn achos derbyniadau i’r chweched dosbarth, i bobl ifanc gyflwyno’u dewis;
• yr ALl/Awdurdod Derbyn yn ystyried dewisiadau yn unol â’r meini prawf derbyn sydd wedi’u
cyhoeddi a gan gydymfurfio â’r dewisiadau hyd at y nifer derbyn ar gyfer pob ysgol;
• mewn achosion lle na fodlonir dewisiadau, gall rhieni drafod y mater gyda’r tîm derbyniadau
ac, os na ellir dod i gytundeb, apelio i banel apelio annibynnol. Nid yw’r hawl i apelio yn
berthnasol yn y cyfnod meithrin

Nodiadau
• Os na all dau riant gytuno ar ddewis ysgol, rhaid iddynt gael cyngor cyfreithiol
annibynnol ac, os oes angen, gorchymyn llys priodol, cyn cyflwyno un cais i’r ALl.
• Bydd rhieni sy’n mynegi dewis y tu allan i’r camau/cyfnodau derbyn arferol yn cael yr un
cyfleoedd ag sydd wedi’u nodi dan y Polisi a Gweithdrefnau ar gyfer Derbyn i Ysgolion. Fel
arfer, ni ellir ond newid ysgol ar ddechrau tymor ysgol, ond gellid gwneud newidiadau os oes
amgylchiadau eithriadol yn ystod tymor ysgol.
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Dewisiadau Cyfartal
Bydd pob dewis a dderbynnir yn cael ei ystyried ar sail dewisiadau cyfartal. Mae hyn yn golygu y
bydd rhieni’n gallu nodi nifer o ddewisiadau a fydd yn cael eu hystyried yr un fath heb ystyried trefn
y dewisiadau. Pan fyddwn yn medru cynnig mwy nag un ysgol, byddwn yn cynnig lle yn yr ysgol yr
oedd y rhieni’n ei fafrio fwyaf o blith y rhai posib’ ac yn diddymu pob cynnig arall. Bydd ceisiadau
hwyr yn dal i gael eu hystyried ar ôl y rhai sydd wedi’u derbyn erbyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd.

Sylwer
Nid yw nodi dewis yn sicrhau lle yn yr ysgol gymunedol neu ysgol wirfoddol a
reolir honno, yn enwedig os bydd gormod o geisiadau am le yn yr ysgol. Os bydd
mwy o rieni’n gwneud cais am leoedd yn yr ysgol na nifer y lleoedd sydd ar gael,
bydd yr Awdurdod yn defnyddio’r meini prawf ar gyfer gormod o geisiadau i
ddyrannu lleoedd

Gofal am Blentyn
Mae bod â gofal am blentyn neu berson ifanc yn golygu bod y sawl y mae’r plentyn yn byw gydag
o neu hi neu sy’n gofalu am y plentyn, ni waeth beth yw’r berthynas â’r plentyn, yn cael ei ystyried/
hystyried yn rhiant yn ôl cyfraith addysg. Gofynnir i rieni gydweithio â staf yr ysgol trwy ddarparu
manylion y rhai sydd â chyfrifoldeb rhiant dros ddisgybl, neu sy’n gofalu am y disgybl, i’r ysgol.
Dylid hysbysu’r ysgol am unrhyw newidiadau i drefniadau cyfrifoldeb rhiant neu ofal dydd i ddydd
y plentyn. Mae unrhyw gyfeiriad at rieni yn y llyfryn hwn sy’n ymwneud â materion addysgol yn
ymestyn i gynnwys unrhyw unigolyn sydd yn gofalu am y plentyn/plant.

Cyfrifoldeb Rhiant
Yn dilyn newidiadau a wnaed i’r ddeddfwriaeth ynghylch plant yn Neddf Plant 1989, a ddaeth yn
gyfraith fis Hydref 1991, mae angen i ysgolion wybod pwy sydd â ‘chyfrifoldeb rhiant’ dros bob
plentyn. Mae hyn yn sicrhau y rhoddir awdurdod priodol pan fo’r ysgol angen caniatâd rhiant. Bydd
hefyd yn sicrhau bod unigolion sydd â chyfrifoldeb rhiant, nad yw’r plentyn yn byw gyda nhw, yn
gallu derbyn adroddiadau ysgol a chael cyfle i fod yn rhan o addysg y plentyn.
• Mae gan famau gyfrifoldeb rhiant bob tro.
• Mae gan dadau gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn os yw’r tad yn briod gyda’r fam ar adeg
geni’r plentyn. Os nad oedd y tad yn briod â’r fam ar adeg geni’r plentyn ond yn ei fod yn
priodi’r fam wedi hynny, bydd ganddo gyfrifoldeb rhiant. Mae hyn yn parhau ar ôl unrhyw
ysgariad/gwahanu/ail-briodi hyd yn oed os nad yw’r plentyn yn byw gyda nhw.
• Mae gan dadau di-briod gyfrifoldeb rhiant pan mae’r fam a’r tad wedi cofrestru genedigaeth y
plentyn gyda’i gilydd (mae hyn yn ddiwygiad i Ddeddf Plant 1989, a ddaeth i rym ar 1 Rhagfyr
2003 ac nid yw’n ôl-weithredol).
• Gall tadau di-briod, llys-rieni, perthnasau ac unigolion eraill dderbyn cyfrifoldeb rhiant ond
nid ydynt yn ei gael yn awtomatig.
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Trefniadau Derbyn
Bydd yr ALl yn cydymfurfio â’i ddyletswydd i ddarparu system addysg efeithiol ac wrth wneud
hynny, bydd yn rhoi sylw i gyfanswm yr adnoddau, gan gynnwys adeiladau a stafio, sydd ar gael
i bob ysgol. Bydd yn ystyried y goblygiadau o ran adnoddau i’r Awdurdod a’r efaith ar bolisïau
addysg eraill.
Maent yn ddarostyngedig i:
• rwymedigaeth yr ALl i sicrhau bod disgybl sydd â Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig
/ Cynllun Datblygu Unigol yn cael ei dderbyn i ysgol sy’n gallu diwallu’r anghenion hynny.
• rhwymedigaeth yr ALl i gydymfurfio â’r cyfyngiad ar ddeddfwriaeth am faint dosbarthiadau
babanod;
• rhwymedigaeth yr ALl i sicrhau y darperir addysg efeithiol a bod adnoddau’n cael eu
defnyddio’n efeithlon; ac unrhyw gyfyngiad a allai godi mewn perthynas ag ysgol benodol
yn deillio o weithredu’r nifer derbyn, sef nifer y plant y gellir eu derbyn i bob grŵp blwyddyn
yn ystod y flwyddyn ysgol.

Meini Prawf ar gyfer Gormod o Geisiadau
Wrth ystyried dewisiadau rhieni, bydd y meini prawf yn cael eu defnyddio, oni bai fod yr ALl wedi
cytuno gyda chorf llywodraethu unigol ar drefn flaenoriaethu arall, fel y mae wedi’i chyhoeddi ym
mhrosbectws yr ysgol. Pan mae mwy o rieni wedi dewis ysgol mewn blwyddyn benodol na faint
o le sydd ar gael, bydd y meini prawf ar gyfer gormod o geisiadau’n cael eu defnyddio yn y drefn
flaenoriaeth ganlynol:
1. Plant sy’n derbyn gofal neu blant sydd wedi derbyn gofal yn y gorfennol;
2. Plant sydd ag anghenion meddygol eithriadol, neu anghenion addysgol sydd, ym marn yr
Awdurdod Derbyn, yn cyfiawnhau eu derbyn i ysgol benodol;
3. Plant y mae eu rhieni’n dewis ysgol sydd yr ysgol addas agosaf i gyfeiriad cartref y disgybl,
gan roi blaenoriaeth i ddisgyblion sy’n bodloni maen prawf (4) isod;
4. Plant sydd â brawd neu chwaer sy’n mynychu’r ysgol ar 1 Medi 2021;
5. Plant eraill nad yw meini prawf 1-4 uchod yn berthnasol iddynt. Os oes mwy o geisiadau
na lleoedd bydd maen prawf penderfynu yn cael ei ddefnyddio a bydd y lleoedd yn cael
eu dyrannu yn nhrefn pellter, gan roi blaenoriaeth i’r rhai sy’n byw agosaf at yr ysgol. Er
cysondeb, mae’r Awdurdod Lleol yn defnyddio pellteroedd sy’n cael eu mesur gan system
fapio GIS.
Nodwch, bydd unrhyw blentyn y mae’r ysgol wedi eu henwi mewn Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig
/ Cynllun Datblygu Unigol (CDU) yn cael eu derbyn cyn defnyddio’r meini prawf mwy o geisiadau na nifer y
lleoedd sydd ar gael
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Geirfa yn y Meini Prawf ar gyfer Gormod o Geisiadau
Plant sy’n Derbyn Gofal
Mae ‘Plentyn sy’n derbyn Gofal’ yn golygu un sy’n ‘Derbyn Gofal’ gan Awdurdod Lleol yn unol
ag Adran 22 y Ddeddf Plant. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dilyn rheoliadau wedi’u
gosod gan Lywodraeth Cymru i sicrhau y caif buddiannau’r plant mwyaf bregus eu diogelu. Mae’r
plant hyn yn derbyn y flaenoriaeth uchaf ym meini prawf gormod o geisiadau ar gyfer yr holl
ysgolion, gan gynnwys ceisiadau y tu allan i’r cyfnod derbyniadau arferol. Dylai’r rhiant corforaethol
perthnasol wneud ceisiadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal.

Mapiau System Gwybodaeth Ddaearyddol - Pellter
Caif pellteroedd eu mesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael o’r cartref i’r ysgol. Caif y
llwybr i’r ysgol ei fesur o’r cartref at giât agosaf yr ysgol, a gallai gynnwys llwybrau cyhoeddus,
llwybrau cefylau a llwybrau eraill, yn ogystal â fyrdd sydd wedi’u mabwysiadu.

Angen Meddygol/Cynllun Datblygu Unigol
Os oes gan y plentyn angen meddygol penodol (e.e. anabledd a allai olygu bod teithio i ysgol
bellach yn fwy anodd), rhaid cyflwyno tystiolaeth ategol cyn diwedd y cyfnod dyrannu lleoedd.
Rhaid nodi’r rhesymau pam mai’r ysgol dan sylw yw’r un fwyaf addas a’r anawsterau a fyddai pe
bai’n rhaid i’r plentyn fynd i ysgol arall, er enghraift, llythyr gan weithiwr iechyd cofrestredig fel
meddyg neu weithiwr cymdeithasol. Bydd y dystiolaeth yn cael ei hasesu gan ymgynghori gydag
Uwch-reolwyr perthnasol.

Yr Ysgol Addas Agosaf
‘Ysgol addas’ yw:
• Yr ysgol a gynhelir gan yr ALl sydd agosaf at gartref y disgybl ar hyd y llwybr cerdded byrraf
• Yr ysgol cyfrwng Cymraeg agosaf, neu
• Yr ysgol enwadol addas agosaf
(gweler y difiniad System Gwybodaeth Ddaearyddol - pellter sy’n darparu addysg yn unol ag
oedran, gallu a chymhwyster y disgybl, ynghyd ag unrhyw anghenion addysgol arbennig/cynllun
datblygu unigol sydd ganddo/ganddi)
Wrth wneud penderfyniad ynghylch yr ‘ysgol addas agosaf’, cyfeiriad cartref y disgybl yn unig a
fydd yr Awdurdod yn ei dderbyn ac nid, er enghraift, gyfeiriad gwarchodwr plant na theidiau a
neiniau. Efallai y bydd gofyn i rieni ddarparu dogfennau swyddogol yn dangos y cyfeiriad cartref.
Cynghorir rhieni y gellir tynnu cynnig o le mewn ysgol yn ôl yn gyfreithiol os ceir bod y wybodaeth
a nodir ar y furflen gais yn dwyllodrus neu’n gamarweiniol.
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Diffiniad o Rieni
Mae rhieni’n cynnwys yr holl bobl sydd â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn fel mae Deddf Plant
1989 yn ei nodi ac unrhyw unigolyn sydd â gofal dros blentyn. Pan mae cyfrifoldeb ‘ar y cyd’ dros
blentyn, pennir mai’r unigolyn sy’n derbyn budd-dal plant yw’r un sy’n gyfrifol am gwblhau’r cais a’u
cyfeiriad nhw fydd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion derbyn.

‘Man Preswylio’ a ‘Chyfeiriad Cartref’
Yn anffodus, bob blwyddyn, mae rhai rhieni’n ceisio ennill mantais annheg i’w plant gael eu derbyn
i ysgol o’u dewis yn Wrecsam trwy addasu neu gam-nodi’r cyfeiriad mae’r plentyn yn byw ynddo.
Mae dyletswydd arnom, ar ran rhieni eraill ac er mwyn cywirdeb y broses dderbyn, i ymchwilio pan
ddaw gwybodaeth i’n sylw. Gall canlyniadau’r gweithredoedd hyn fod yn rhai hirdymor a niweidiol
i’w plant, i’w perthynas nhw â chyd-ddisgyblion ac i berthynas y rhieni â’r ysgol, rheini eraill,
cymdogion a’r gymuned. Felly, darllenwch y canlynol yn ofalus cyn cwblhau eich cais/ceisiadau.
Rhaid i’r cyfeiriad ar y ffurflen fod yn fan preswylio parhaol y plentyn ar hyn o bryd.
•

Mae ‘parhaol’ yn golygu lle mae’r plentyn fel arfer yn byw a chysgu am ran fwyaf o’r
wythnos ysgol, nid am gyfnod cyfyngedig ac nid rhywle lle mae’r plentyn yn aros
dros dro am gyfnod byr.

•

Fel arfer, cyfeiriad y rhieni fydd hwn. Os nad yw’r rhieni’n byw gyda’i gilydd, rhaid
i’r cyfeiriad fod yn gyfeiriad y rhiant mae’r plentyn yn treulio’r rhan fwyaf o amser
gyda nhw – fel arfer y rhiant sy’n derbyn budd-dal plant (lle bo’n berthnasol). Os
rhennir gwarchodaeth y plentyn yn gyfartal, dylai’r rhieni benderfynu pa gyfeiriad i’w
ddefnyddio ond efallai y byddwn yn gofyn i weld Gorchymyn Llys neu dystiolaeth
arall i gadarnhau bod y trefniant yn bodoli. Ni ddylech ddefnyddio cyfeiriad busnes,
perthynas neu ofalwr/gwarchodwr plant. Os, am unrhyw reswm, nad chi yw’r rhiant
neu fod trefniadau byw y plentyn yn rhai anarferol, eglurwch hyn ar y ffurflen gan
ddarparu tystiolaeth.

•

Dim ond o un cyfeiriad y gellir gwneud cais, a dim ond un cais fesul plentyn y gellir
ei wneud. Os na allwch gytuno gyda’r rhiant arall pa ysgol y dylai eich plentyn ei
mynychu, dylech gymryd cyngor cyfreithiol ar unwaith ynglŷn â gwneud cais brys i’r
Llys.

Pe bai angen gofyn am dystiolaeth, efallai y bydd arnom angen nifer o eitemau i ddangos ble
rydych chi’n byw gyda’ch plentyn. Er enghraifft, mae tystiolaeth dderbyniol yn cynnwys:
i)

trwydded yrru

ii)

budd-dal plant

iii)
bil treth y cyngor yn eich enw chi ar gyfer cyfnod y cais a/neu’r cyfnod dyrannu
		lleoedd
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v)

copi o’ch cytundeb tenantiaeth wedi’i lofnodi ar gyfer cyfnod y cais a/neu’r cyfnod
dyrannu lleoedd neu dystiolaeth o unrhyw brydles neu gytundeb sy’n cadarnhau eich
hawl i fyw yn y cyfeiriad

vi)

unrhyw dystiolaeth arall o’r fath sy’n rhesymol yn ein barn ni

Bydd yr Awdurdod Lleol yn gwirio’r cyfeiriad ar eich cais yn erbyn y cofnodion a gedwir ar
gyfer ysgol/meithrinfa bresennol eich plentyn, ac efallai y byddwn yn gofyn am wybodaeth
neu dystiolaeth gennych chi os ydynt yn wahanol.
At ddibenion dyrannu lleoedd, bydd unrhyw gynnig am le mewn ysgol yn seiliedig ar ble fydd eich
plentyn yn byw ar ddiwedd y cyfnod dyrannu ac fe fydd yn cael ei gynnig ar yr amod bod y plentyn
yn byw yn y cyfeiriad hwnnw, oni bai ein bod wedi cael gwybod ac wedi derbyn eu bod wedi symud
yn y cyfamser.
Os ydych yn symud ar ôl gwneud cais ond yn ystod y cyfnod dyrannu, mae’n rhaid i chi roi
tystiolaeth o’ch cyfeiriad newydd. Er enghraift, mae tystiolaeth dderbyniol yn cynnwys:
i)

llythyr cyfreithiwr yn cadarnhau bod trefniadau prynu eiddo wedi’u cwblhau; neu

ii)

gopi o’r cytundeb rhentu cyfredol, wedi ei lofnodi gan y Tenantiaid a’r Landlordiaid, yn
dangos cyfeiriad yr eiddo; neu

iii)

yn achos rhai o’r lluoedd arfog sy’n gwasanaethu, llythyr swyddogol yn cadarnhau
dyddiad eu gwasanaeth oddi wrth y Weinyddiaeth Amddifyn, y Swyddfa Dramor neu
Bencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y DU.

Byddwn yn ymchwilio i’r holl geisiadau lle mae amheuaeth am y cyfeiriad a roddir.

Rhybudd ynghylch cyfeiriadau
Gall defnyddio gwybodaeth fug, gamarweiniol, anghyflawn neu anghywir olygu y byddwn yn tynnu
cynnig am le yn ôl, hyd yn oed ar ôl i’r plentyn gychwyn mewn ysgol.
Gellir tynnu lle plentyn yn ôl os yw rhieni’n nodi cyfeiriad anghywir ar eu furflen gais gychwynnol,
neu ar unrhyw adeg wedi hynny yn ystod y cyfnod dyrannu. Ni fyddwn yn derbyn cyfeiriad dros
dro os ydych yn dal yn berchen ar eiddo a oedd yn cael ei ddefnyddio fel cyfeiriad cartref yn y
gorfennol, oni bai fod amgylchiadau eithriadol sy’n profi’n glir na all fod yn gyfeiriad parhaol i chi
mwyach. Ni fyddwn chwaith yn derbyn cyfeiriad dros dro y credwn ei fod yn cael ei ddefnyddio er
mwyn cael lle yn yr ysgol. Efallai y byddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth i egluro pam nad ydych
yn gallu defnyddio eich cyfeiriad parhaol.
Bydd yr Awdurdod Lleol yn ymchwilio i bob honiad o gyfeiriadau fug. Cyfrifoldeb y rhieni yw’r
darparu digon o ddogfennau i brofi bod y plentyn yn preswylio’n barhaol yn y cyfeiriad a nodwyd.
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Os bydd rhywun yn credu bod rhywun yn defnyddio cyfeiriad fug i gael lle mewn ysgol benodol,
byddai’r Awdurdod Lleol yn eu hannog i gysylltu â’r tîm derbyniadau gyda’u gwybodaeth, a
thystiolaeth ategol os oes modd. Er y bydd y Cyngor yn ceisio ymchwilio i bob darn o wybodaeth,
o fewn rheswm, rydym wedi ein rhwymo gan reolau Diogelu Data i beidio â thrafod amgylchiadau
unigol rhieni a phlant.

Brawd neu Chwaer
Bydd brodyr a chwiorydd llawn, maeth, hanner brodyr neu hanner chwiorydd, neu lysfrodyr neu
lyschwiorydd yn cael eu hystyried yn frodyr a chwiorydd pan maent yn byw gyda’i gilydd yn yr
un uned deuluol yn yr un cartref teuluol a chyfeiriad a phan fydd y brawd neu’r chwaer yn dal
wedi cofrestru yn yr ysgol ar 1 Medi 2021. Ni fydd plant sy’n byw yn yr un cartref fel rhan o ‘deulu
estynedig’, fel cefndryd, yn cael eu trin fel brodyr a chwiorydd.

Plant o enedigaethau lluosog (e.e. gefeilliaid neu dripledi)
Mae cod derbyniadau i ysgolion Llywodraeth Cymru’n nodi na all dosbarthiadau babanod gynnwys
mwy na 30 o ddisgyblion gydag un athro neu athrawes, ond mae’r cod yn cyfrif genedigaethau
lluosog yn eithriad a gallant gael eu derbyn y tu hwnt i’r nifer derbyn. Pan fydd un brawd neu
chwaer o enedigaethau lluosog yn cael y lle olaf, bydd y brodyr neu’r chwiorydd sy’n weddill yn cael
eu derbyn fel eithriadau.

Pellter
Bydd pellter yn cael ei fesur gan yr ALl o’r cartref at giât agosaf yr ysgol, gan ddefnyddio’r llwybr
cerdded byrraf, wedi’i fesur gyda System Gwybodaeth Ddaearyddol. Lle mae pellteroedd yn
gyfartal, megis o flat mewn bloc o anheddau, byddai’r flatiau llawr gwaelod yn cael eu hystyried yn
agosach na’r flatiau ar y lloriau uwch.

Plant Sipsiwn a Theithwyr
Bydd plant o gymuned Sipsiwn a Theithwyr neu grwpiau teithio yn cael eu trin yn unol â Chod
Ymarfer Derbyniadau Ysgol 2013 a gan roi sylw i Gylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif: 003/2008
‘Symud Ymlaen - Addysg i Sipsiwn-Teithwyr.’
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-11/symud-ymlaen-addysg-i-sipsiwnteithwyr.pdf

Cyfyngiad ar Faint Dosbarthiadau Babanod
Mae Llywodraeth Cymru, fel mae Rheoliadau Addysg (Maint Dosbarthiadau Babanod) (Cymru)
(Diwygiad) 2013 yn ei nodi, wedi ymrwymo i sicrhau na fydd unrhyw blentyn 5, 6 a 7 oed mewn
dosbarth o fwy na 30 o ddisgyblion i bob un athro neu athrawes cymwysedig. Mae’r cyfyngiad
statudol ar faint dosbarthiadau babanod, sef 30 disgybl, yn berthnasol i’r dosbarthiadau derbyn,
blwyddyn 1 a blwyddyn 2.
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Cyfweliadau
Nid yw cyfweliadau’n cael eu defnyddio’n rhan o’r broses ymgeisio neu dderbyn i’r ysgolion hynny
sy’n cael eu cynnal gan yr Awdurdod ac nid yw’r penaethiaid yn gallu cynnig nac addo lleoedd yn
eu hysgolion; rôl yr Awdurdod Derbyn perthnasol yw honno.

Rhestrau Aros (gormod o geisiadau)
Pe bai lle i blentyn yn cael ei wrthod, yn ysgol ddewisol y rhiant yn ystod y rownd dderbyniadau
arferol, bydd yr ALl, ar ôl cytuno â’r rhiant, yn rhoi’r plentyn ar restr aros a fydd yn parhau ar agor
tan 30 Medi.
Nid yw rhoi enw plentyn ar y rhestr aros yn efeithio ar hawl rhiant i apelio yn erbyn gwrthod derbyn
eu plentyn. Pe bai lle ar gael cyn i’r apeliadau derbyn gael eu clywed, bydd y lleoedd hynny’n cael
eu cynnig i rieni sydd â phlentyn ar y rhestr aros. Nid yw rhoi enw plentyn ar restr aros yn sicrhau
lle maes o law, gan fod lleoedd yn cael eu rhoi yn ôl blaenoriaeth ac yn unol â’r meini prawf ar gyfer
gormod o geisiadau, ac nid yn ôl dyddiad cyflwyno’r cais neu ba bryd ychwanegwyd enw’r plentyn
at y rhestr aros.
Pan mae ceisiadau i drosglwyddo rhwng ysgolion y tu allan i’r camau derbyn arferol yn cael eu
gwrthod, bydd yr ALl, gyda chytundeb y rhiant, yn rhoi enw’r plentyn ar restr aros a fydd yn parhau
ar agor tan ddiwedd y tymor y gwnaed y cais ar ei gyfer.

Derbyn i Ysgolion mewn ALlau Eraill ac Ysgolion Annibynnol
Dylai rhieni sy’n dymuno dewis ysgol mewn Awdurdod Lleol ar wahân i Fwrdeistref Sirol Wrecsam
barhau i gyflwyno cais i Awdurdod Lleol Wrecsam, un ai ar-lein neu ar bapur. Mae’r Awdurdod yn
casglu’r wybodaeth hon ynghyd ac yn ei throsglwyddo i awdurdodau cyfagos, fel y nodir isod:
• Rhennir data pan fo plant yn mynd ar y gofrestr yn y dosbarth Meithrin / Derbyn ond gyda’r
canlynol yn unig:
• Awdurdod Lleol Sir y Fflint
• Awdurdod Lleol Sir Ddinbych
• Mae data’n cael ei rannu wrth fynd i’r Ysgol Uwchradd, ond dim ond ag:
•

Awdurdod Lleol Sir y Fflint

•

Awdurdod Lleol Sir Ddinbych

•

Awdurdod Lleol Swydd Amwythig

Felly, mae’n rhaid i rieni sicrhau eu bod yn cysylltu â’r awdurdod derbyn priodol i ofyn am unrhyw
furflenni cais ychwanegol sy’n angenrheidiol i gwblhau’r broses ymgeisio. O dan y Polisi Cludiant,
oni bai mai’r ysgol y gwneir cais am le ynddi yw’r ysgol addas agosaf, ni fydd yr Awdurdod Lleol yn
gyfrifol am gostau cludiant rhwng y cartref a’r ysgol.
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Dylai rhieni, fodd bynnag, nodi sawl dewis ar gyfer ysgol yn Wrecsam rhag ofn na fydd eu cais am
le mewn ysgol annibynnol neu un nad yw’n perthyn i’r Fwrdeistref Sirol yn llwyddiannus.
Bydd plant sy’n byw y tu allan i Fwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael eu derbyn yn unol â’r meini prawf
dynodedig (tudalen 13). Bydd angen i rieni fod yn ymwybodol y gall amserlen dderbyn ysgolion y tu
allan i’r sir fod yn wahanol i un Wrecsam a dylent gysylltu â’r ysgol neu ALl yn uniongyrchol i sicrhau
bod ceisiadau’n cael eu cyflwyno cyn y dyddiad cau. (Mae cyfeiriadau ALlau cyfagos ar dudalen
100).
Polisi’r Awdurdod hwn yw rhoi plant oed ysgol mewn ysgolion annibynnol priodol mewn
amgylchiadau eithriadol iawn yn unig. Bydd yr Awdurdod yn ystyried lleoliad o’r fath os yw’n credu
bod anghenion y plentyn angen darpariaeth addysg arbennig sydd y tu hwnt i’r hyn mae modd ei
ddarparu yn y Fwrdeistref Sirol
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Addysg Gynnar wedi’i hariannu i blant 3 oed
yn Wrecsam
Cymhwysedd
Mae gan bob plentyn yn Wrecsam hawl i 10 awr o Addysg Gynnar yn y tymor sy’n dilyn eu penblwydd yn dair.
Mae Addysg Gynnar ar gael yn ystod tymhorau’r gwanwyn a’r haf yn unig.
Derbyniadau

Plant sy’n 3 oed ar neu rhwng

Derbyniadau Ionawr (tymor y gwanwyn 2021)

1 Medi 2020 – 3 Ionawr 2021

Derbyniadau ar ôl y Pasg (tymor yr haf 2021)

4 Ionawr 2021 – 11 Ebrill 2021

Rhowch y dechrau gorau i’ch plentyn
Rydym yn ymrwymo i roi’r dechrau gorau posib’ i’n plant ieuengaf mewn addysg, drwy brofiadau
dysgu o ansawdd uchel. Bydd plant sy’n cael Addysg Gynnar yn dysgu drwy chwarae yn unol â
chwricwlwm y cyfnod sylfaen.
Mae ymchwil yn Wrecsam wedi profi fod plant sy’n manteisio ar Addysg Gynnar a Ariennir yn dair
blwydd oed yn tueddu i gyflawni canlyniadau uwch ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen ac ar ddiwedd
blwyddyn 6 o’u cymharu â’r rhai sy’n gwrthod y cynnig.
Mae manteision addysg gynnar wedi’i hariannu’n cynnwys
•

dysgu sgiliau newydd

•

magu hyder

•

canfod a datrys problemau

•

profi a defnyddio technoleg

•

datblygu annibyniaeth

•

datblygu creadigrwydd a dychymyg

•

dysgu siarad Cymraeg

•

gwneud frindiau

•

cael llawer o hwyl dan do ac yn yr awyr agored.
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Sut mae’n gweithio
Gall eich plentyn gael lle mewn lleoliad wedi’i ariannu ar gyfer naill ai:
•

5 sesiwn yr wythnos, un y diwrnod, sy’n para 2 awr; neu...

•

4 sesiwn yr wythnos, un y diwrnod, sy’n para 2 awr a hanner.

Bydd hyn yn dibynnu ar beth mae’r lleoliad cymeradwy rydych wedi’i ddewis yn ei ddarparu. Mae
lleoliad cymeradwy’n cael ei ariannu i ddarparu addysg cyfnod sylfaen ar gyfer plant 3 oed a gall
fod yn un o’r canlynol:
Lleoliad dynodedig sy’n:
• Cylch Meithrin
• Meithrinfa ddydd breifat
• Dosbarth meithrin neu’n uned blynyddoedd cynnar mewn ysgol leol.
Gallwch wneud cais am le Addysg Gynnar wedi’i hariannu mewn UN lleoliad yn unig. Caif cyllid ei
dalu’n uniongyrchol i’r lleoliad.
Rhaid i leoliadau sy’n cael arian:
• Fod â staf â chymwysterau priodol
• Cael arolygiad gan ESTYN ac Arolygiaeth Gofal Cymru
• Darparu’r sesiynau a nodir
• Derbyn hyforddiant yn rheolaidd
Nid yw sicrhau lle mewn lleoliad addysg gynnar wedi’i hariannu yn sicrhau lle i chi’n awtomatig
mewn dosbarth meithrin mewn ysgol yn Wrecsam.
Rhaid ymgeisio am le ar wahân ar-lein neu drwy’r Ganolfan Gyswllt,
16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam.

Sut i wneud cais am Addysg Gynnar wedi’i hariannu
Os byddai’n well gennych beidio â gwneud cais ar-lein, gellir casglu furflenni papur o Cyswllt
Wrecsam neu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam, Stryt Yr Arglwydd, Wrecsam.
https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/addysg-gynnar-wedii-hariannu
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Rhestr gyfredol o leoliadau Wrecsam sydd wedi’u cymeradwyo i ddarparu addysg gynnar wedi’i
hariannu:
(Gall y lleoliadau ar y rhestr isod newid, gwiriwch cyn gwneud cais)

Cyfrwng Cymraeg
Cylch Meithrin Bro Alun
Ysgol Bryn Tabor
Ysgol Cynddelw
Ysgol Bodhyfryd
Cylch Meithrin Min y Ddol

Cylch Meithrin Glyn Ceiriog
Cylch Meithrin Summerhill
Cylch Meithrin Hill Street yn Plas Coch
Cylch Meithrin Maes y Gornel
Ysgol Llanarmon Dyfryn Ceiriog

Cyfrwng Saesneg
Cylch Chwarae Acorns
Gofal Cofleidiol Parc Acton
Cylch Chwarae Gofal Plant Bangor-Is-y-Coed
Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Ddu
Ysgol Wirfoddol a Reolir Borderbrook
Babanod Borras Cylch Chwarae Plws
Cylch Chwarae Bradle
Ysgol Gynradd Gymunedol Brynteg
Ysgol Gynradd Gymunedol Bwlchgwyn
Meithrinfa Ddydd Breifat Caego a Berse
Cylch Chwarae Cefn Mawr
Meithrinfa Ddydd Breifat Cherry Hill
Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir gan yr
Eglwys yng Nghymru Pentre
Cylch Chwarae'r Waun
Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir gan yr
Eglwys yng Nghymru Eyton
Ysgol Gynradd Gymunedol Froncysyllte
Cylch Chwarae Garden Village
Ysgol Gynradd Gymunedol Garth
Cylch Chwarae Cyn-Ysgol Gresfordd
Gwenfro Cylch Chwarae Plws
Happy Days Coedpoeth
Ysgol Heulfan Cylch Chwarae Plws
Cylch Chwarae Dan 5 Holt
Meithrinfa Ddydd Breifat Homestead
Kiddies World Acrefair

Meithrinfa Dydd Breifat Ysgolheigion Bach
Little Sunflowers
Little Treasures
Llay Treasure Chest
Cylch Chwarae Marford
Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru
Y Mwynglawdd
Meithrinfa Ddydd Breifat Mother Goose
Lleoliad Cyn-ysgol Owrtyn
Addysg Gynnar Penycae
Meithrinfa Ddydd Breifat Peter Pan
Meithrinfa Ddydd Breifat Playland
Meithrinfa Ddydd Breifat Redbrook
Meithrinfa Ddydd Breifat Rossett House
Meithrinfa Ddydd Breifat Sparkles
Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Anne
Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng
Nghymru Sant Chad
Addysg Gynnar San Silyn
Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng
Nghymru Sant Paul
Cylch Chwarae y Santes Fair Wrecsam
Ysgol yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair, Brymbo
Tanyfron Cylch Chwarae Plws
Meithrinfa Ddydd The Towers
Canolfan Blynyddoedd Cynnar Wrecsam
Ysgol yr Hafod Johnstown
Ysgol Maes y Mynydd
Ysgol Rhostyllen
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Dyddiadau Ymgeisio

Derbyniadau Ionawr
(tymor y gwanwyn)
Derbyniadau ar ôl y Pasg
(tymor yr haf )

Entitlements
Dyddiad agor
Dyddiad cau
1 Medi 2020
23 Hydref 2020

Rhieni’n cael gwybod erbyn
25 Tachwedd 2020

26 Hydref 2020

24 Chwefror 2021

18 Rhagfyr 2020

Caif ceisiadau hwyr eu prosesu ar ôl y rhai a dderbyniwyd ar amser
Am wybodaeth am ddarpariaeth addysg gynnar mewn lleoliadau wedi’u hariannu yn Wrecsam,
cysylltwch â: Derbyniadau Addysg Gynnar ar 01978 298991 / https://www.wrecsam.gov.uk/
service/derbyniadau-ysgol/addysg-gynnar-wedii-hariannu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Wrecsam ar 01978 292094 / fis@wrexham.gov.uk
Sylwer
Nid yw derbyn plentyn i Addysg Gynnar (3 oed) mewn lleoliad / ysgol benodol yn sicrhau eu
derbyn i’r dosbarth meithrin yn yr ysgol honno oherwydd mae’n rhaid gwneud cais furfiol ar wahân.

30 awr o ofal plant
Mae’r cynnig hwn yn cynnwys 30 awr o ofal plant a ariennir gan y llywodraeth, sy’n cynnwys Hawl
Bore Oes a Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen i blant tair a phedair oed am hyd at 48 wythnos y
flwyddyn i rieni sy’n gweithio. Bydd plant cymwys yn gallu manteisio ar y cynnig o ddechrau’r tymor
yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed tan fis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair.
Mae’r hawl fel a ganlyn:
Cynllun
Hawl Addysg
Lwfans Gofal Plant
Pryd
Hawl Bore Oes
10 awr yr wythnos
20 awr yr wythnos
Yn ystod y tymorwythnos y flwyddyn-39
Meithrin Cyfnod 12.5 awr yr wythnos
17.5 awr yr wythnos
Yn ystod y tymorSylfaen
wythnos y flwyddyn-39
Mae’r Cynnig Gofal Plant yn darparu cyllid ar gyfer 30 awr o hawl yn ystod gwyliau am hyd at 9
wythnos. Mae hwn yn cael ei gyfrifo gan ddibynnu ar y tymor mae’r plentyn yn gymwys i fanteisio
ar y cynnig ynddo.
Derbyn ym mis Medi – 9 wythnos; Derbyn ym mis Ionawr – 6 wythnos;
Derbyn ym mis Ebrill – 3 wythnos
https://www.wrecsam.gov.uk/service/gofal-cymdeithasol-i-blant/gofal-plant
Os oes gan rieni neu ddarparwyr gofal plant unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r Cynnig Gofal
Plant i Gymru yn Wrecsam, mae croeso i chi gysylltu â
•

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam (ar gyfer ymholiadau cyfredinol) ar
fis@wrexham.gov.uk neu 01978 292094 neu

•

Tîm Cynnig Gofal Plant Sir y Fflint (ar gyfer ymholiadau ynglŷn â cheisiadau) ar
childcareoferapplications@flintshire.gov.uk neu 01352 703930.
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Derbyn i Ysgolion sy’n cael eu cynnal gan yr ALl
Addysg Feithrin
Cyfrifoldeb yr awdurdod derbyn perthnasol yw derbyniadau i ddosbarthiadau meithrin. Yr
‘awdurdod derbyn’, yn yr achos hwn, yw’r awdurdod lleol mewn perthynas ag ysgolion cymunedol
a’r corff llywodraethu mewn ysgolion gwirfoddol neu rai a gynorthwyir. Bydd yr awdurdod derbyn yn
derbyn plentyn i’r ysgol feithrin y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn dair. Mae addysg feithrin, mewn
ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg o fewn yr Awdurdod, yn cael ei ddarparu ar sail 5 sesiwn am
2 awr a hanner bob wythnos i bob plentyn. Er y gwneir pob ymdrech i fodloni dewisiadau’r rheini,
nid yw addysg feithrin yn orfodol ac nid oes gan rieni hawl i apelio dan Ddeddfwriaeth Addysg os
nad ydynt yn llwyddo i gael lle i’w plentyn yn eu dewis ysgol.
Gall rhieni ddewis unrhyw ysgol, waeth pa mor bell yw’r cartref o’r ysgol honno, ond nid yw dewis
ysgol yn sicrhau lle ynddi.
Sylwer: Nid yw derbyn disgybl i ddosbarth neu uned feithrin mewn ysgol gynradd
benodol yn sicrhau lle iddynt yn y dosbarth derbyn yn yr ysgol honno, gan fod
angen gwneud cais ffurfiol ar wahân.

Dim ond dan amgylchiadau eithriadol y bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant i’r ysgol feithrin.
Pe bai gormod o geisiadau i nifer y lleoedd, bydd ceisiadau am leoedd meithrin yn cael eu trin gan
ddefnyddio’r meini prawf sydd wedi’u cyhoeddi (gweler tudalen 13).
Gellir gwneud ceisiadau ar-lein ar https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyni-ddosbarthiadau-meithrin o 4 lonawr 2021 ymlaen. Os byddai’n well gan rieni lenwi ffurflen gais
bapur, bydd ffurflenni ar gael gan Cyswllt Wrecsam.

Derbyn i Ysgolion Cynradd a Gynhelir – Derbyn i’r Dosbarth Derbyn
Cyfrifoldeb yr awdurdod derbyn perthnasol yw derbyniadau i ddosbarthiadau derbyn. Yr ‘awdurdod
derbyn’, yn yr achos hwn, yw’r awdurdod lleol mewn perthynas ag ysgolion cymunedol a’r corff
llywodraethu mewn ysgolion gwirfoddol neu rai a gynorthwyir. Bydd yr awdurdod derbyn yn derbyn
plentyn i ysgol gynradd y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair.
Ar ôl i le yn y dosbarth derbyn gael ei gynnig a’i dderbyn, gall y rhieni ddewis gohirio lle eu plentyn
tan ddechrau’r tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn bump. Fodd bynnag, ni allai’r rhieni ohirio
mynediad y tu hwnt i hyn, neu y tu hwnt i’r flwyddyn academaidd y derbyniwyd y cais gwreiddiol
ar ei chyfer. Dylid nodi hefyd bod fframwaith statudol y Cyfnod Sylfaen, ‘Fframwaith ar gyfer Dysgu
Plant 3 i 7 oed yng Nghymru’, yn fframwaith addysgu a dysgu parhaus sy’n dechrau yn y tymor ar ôl
pen-blwydd plentyn yn dair oed. Byddai gohirio’n arwain at fwlch yn y ddarpariaeth hon ac yn creu
diffyg parhad yn addysg gynnar y plentyn.
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Gall rhieni ymgeisio ar-lein ar https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyni-ddosbarthiadau-derbyn o 28 Medi 2020 ymlaen am le i’w plentyn mewn dosbarth derbyn. Os
byddai’n well gan rieni lenwi furflen gais bapur, bydd furflenni ar gael gan Cyswllt Wrecsam.
Derbynnir plant (sy’n gyfrifoldeb ar y Cyngor Bwrdeistref Sirol ar gyfer ysgolion cymunedol) yn
seiliedig ar y meini prawf sydd ar dudalen 13. Efallai y bydd gofyn i rieni ddarparu dogfennau
swyddogol yn dangos dyddiad geni eu plant. Os nad yw’r Awdurdod yn gallu rhoi lle yn newis
cyntaf y rhieni, mae ganddynt hawl i apelio’n erbyn y penderfyniad hwnnw. Mae’r hawl i apelio’n
berthnasol i bob cam, ac eithrio meithrin, gan nad yw’n addysg orfodol (gweler ‘Apeliadau’ ar
dudalen 25).

Derbyn i Ysgol Uwchradd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam
Mae gwahoddiad i rieni fynegi eu dewis ar gyfer ysgol uwchradd i’w plentyn. Gellir gwneud
ceisiadau ar-lein ar https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ysgolionuwchradd o 7 Medi 2020 ymlaen. Os ydynt yn dymuno, gall rhieni lenwi furflen gais bapur – bydd
furflenni ar gael o Ganolfan Galw Wrecsam. Er y bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i fodloni
dewis y rhieni, os oes gormod o geisiadau i un ysgol, bydd y meini prawf ar gyfer gormod o
geisiadau’n cael eu defnyddio.
Rhaid i rieni sy’n gwneud cais am leoedd yn Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph,
Ysgol Maelor neu ysgol annibynnol neu ysgol mewn awdurdod lleol arall gwblhau proses ymgeisio’r
ALl. Rhaid i rieni hefyd gysylltu â’r ysgol gan y gallai fod yn rhaid iddynt gwblhau furflenni derbyn
eraill ar gyfer yr ysgolion hyn.
Bydd rhieni sy’n dewis ysgol ar wahân i’r ysgol uwchradd addas agosaf yn gwbl gyfrifol am gludo
eu plant i ac o’r ysgol (ni fydd cludiant am ddim yn cael ei ddarparu oni bai fod yr ymgeisydd yn
bodloni meini prawf Polisi Cludiant y Fwrdeistref Sirol). Os nad yw’r awdurdod derbyn yn gallu
rhoi lle yn newis cyntaf y rhieni, mae ganddynt hawl i apelio’n erbyn y penderfyniad hwnnw. Bydd
rhieni’n cael manylion am y broses hon o fewn cyfnod rhesymol.

Apeliadau
Os nad yw’r Awdurdod yn gallu cynnig lle yn yr ysgol mae’r rhiant wedi’i dewis, rhaid i’r rhiant
gysylltu â’r tîm Derbyniadau Ysgol i ofyn am ysgol arall. Bydd gwybodaeth am y broses apelio
wedi’i chynnwys yn y llythyr gwrthod. Rhaid i’r rhiant wedyn dderbyn y lleoliad arall a gallant
hefyd roi gwybod am eu dymuniad i apelio yn erbyn penderfyniad yr awdurdod derbyn i wrthod
lle i’w plentyn yn eu dewis ysgol. Bydd mwy o fanylion am y broses hon ar gael i rieni trwy
gysylltu â’r Swyddfa Dderbyniadau. Mae’n rhaid cyflwyno apêl yn ysgrifenedig, gan nodi’r rheswm
(rhesymau) llawn pam eich bod yn dymuno apelio gan gynnwys unrhyw dystiolaeth ategol. Gall
rhieni ddod â frind gyda nhw i’r gwrandawiad a bydd cyfle iddynt gyflwyno’u hachos i banel
apeliadau annibynnol. Bydd penderfyniad y panel apelio’n derfynol. Dylai apeliadau sy’n ymwneud
â derbyniadau i ysgolion cymunedol a rhai gwirfoddol a reolir gael eu hanfon yn ysgrifenedig at
yr Arweinydd Mynediad a Lleoedd mewn Ysgolion yn Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1AR. Mae’r
holl apeliadau i’r sector a gynorthwyir/sefydledig yn cael eu trin gan gyrf llywodraethu’r ysgolion a
dylid eu hanfon yn ysgrifenedig yn uniongyrchol at gorf llywodraethu’r ysgol honno. Nid yw’r hawl i
apelio yn berthnasol yn y cyfnod meithrin.
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Trosglwyddo rhwng ysgolion y tu allan i
gyfnodau derbyn arferol
Mae trosglwyddiadau fel arfer yn digwydd ar ddechrau pob tymor. Dim ond mewn amgylchiadau
eithriadol y bydd trosglwyddiad ar unrhyw adeg arall. Ni ddylai trosglwyddiad gymryd mwy na
15 diwrnod ysgol i’w brosesu. Serch hynny, pan mae materion sylweddol, fel anghenion dysgu
ychwanegol, fe allai’r trosglwyddiad gymryd ychydig yn hirach, er mwyn sicrhau bod darpariaeth
briodol ar gael. Rhaid i ddisgyblion aros yn yr ysgol tra mae’r cais am drosglwyddiad yn cael ei
brosesu.
Mae’r Awdurdod yn barod i ystyried ceisiadau am drosglwyddiadau rhwng ysgolion y tu allan i’r
cyfnodau derbyn arferol pan mae hynny er budd pennaf y plentyn/plant. Fodd bynnag, ystyrir
Blynyddoedd 10 ac 11 mewn ysgol uwchradd yn ‘gwrs 2 flynedd’. O ganlyniad, mae ceisiadau i
drosglwyddo i ysgol arall yn Wrecsam, ar ôl Blwyddyn 9, yn aml yn cael efaith negyddol ar gynnydd
academaidd disgyblion ac efallai na fydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried bod symud yn briodol.
Fel cam cyntaf, cynghorir rhieni sy’n gofyn am drosglwyddo y tu allan i’r cyfnodau trosglwyddo
arferol i drafod cynnydd eu plentyn ac unrhyw broblemau gyda phennaeth ysgol bresennol y
plentyn. Ar ôl y trafodaethau hyn, dylai rhieni sy’n dal yn dymuno trosglwyddo gysylltu ag Awdurdod
Derbyn yr ALl. Bydd y cais am drosglwyddo’n cael ei ystyried yng nghyd-destun Polisi Derbyn yr
Awdurdod. Os nad yw’r awdurdod derbyn yn gallu rhoi lle yn newis cyntaf y rhieni, mae ganddynt
hawl i apelio’n erbyn y penderfyniad hwnnw.

Cymwysterau Cyhoeddus
Rhaid i’r holl gymwysterau mae disgyblion yn cael eu paratoi ar eu cyfer yn ystod yr amser yn
yr ysgol gael eu cymeradwyo gan yr Adran Addysg a Sgiliau yng Nghymru a’r Gronfa Ddata
Cymwysterau Cymeradwy yng Nghymru.

Addysg ar ôl Oedran Ysgol Gorfodol
Gall disgyblion sy’n dymuno parhau mewn addysg y tu hwnt i oedran ysgol gorfodol aros yn eu
hysgol uwchradd, os yw eu hysgol yn cynnig cyrsiau addysg ôl-16. Fel arall, gallant wneud cais
am le mewn ysgol arall sydd â darpariaeth ôl-16 neu mewn sefydliad addysg bellach lleol. Yn
Wrecsam, mae’r ddarpariaeth hon yn cael ei chynnig yn Ysgol Maelor, Ysgol Morgan Llwyd ar gyfer
darpariaeth cyfrwng Cymraeg, Ysgol St Christopher a Choleg Cambria. (mae’r cyfeiriadau o dudalen
95 ymlaen).

Dyddiadau Gadael Ysgol

Dyma’r dydd Gwener olaf ym mis Mehefin yn y flwyddyn ysgol y bydd y plentyn yn troi’n 16 ynddi.
Tan y dyddiad hwnnw:
•
rhaid i rieni sicrhau bod y plentyn yn derbyn addysg yn yr ysgol neu fel arall;
•

ni all cyflogwyr gyflogi plentyn lawn-amser; ni all darparwyr hyforddiant ddarparu
hyforddiant llawn-amser wedi’i noddi gan y Llywodraeth.
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Polisiau Derbyn Ysgol Enwadol 2021 - 2022
Ysgolion Cynradd Catholig
Ysgol Gynradd Gatholig Wirfoddol A Gynortwyir Y Santes Anne
POLISI DERBYN 2021 - 2022
Mae’r polisi derbyn wedi cael ei fabwysiadu’n furfiol gan gorf llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig
y Santes Anne, Wrecsam. Fel ysgol wirfoddol a gynorthwyir, y corf llywodraethu yw’r awdurdod
derbyn, ac mae’n gyfrifol am drefniadau derbyn yr ysgol. Mae’n cael ei arwain gan y gyfraith a chan
ei ddyletswydd a’i gyfrifoldebau i’r Esgob a’r Ymddiriedolwyr, i gadw cymeriad Catholig yr ysgol a
chynnal darpariaeth gwaith yr Eglwys mewn addysg.
Mae Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Anne yn Esgobaeth Wrecsam ac mae’n gwasanaethu plwyf y
Santes Anne. Fel ysgol Eglwys, rydym yn gofyn i bob rhiant sy’n gwneud cais am le yma i gydnabod
a pharchu’r ethos a’r addysg nodedig a ddarperir gan yr ysgol a’i phwysigrwydd i gymuned yr ysgol.
Nid yw hyn yn efeithio ar hawl rhieni nad ydynt o fydd yr ysgol hon i wneud cais am le yma.
Mae’r ysgol yn derbyn disgyblion rhwng 3 ac 11 oed. Y nifer derbyn sydd wedi’i gyhoeddi ar gyfer
yr ysgol yw 24 ar gyfer Meithrin, Derbyn a gweddill yr ysgol. Mae Deddf Safonau a Fframwaith
Ysgolion 1998 yn mynnu bod Awdurdodau Lleol a Chyrf Llywodraethu yn derbyn disgyblion hyd
at nifer derbyn disgyblion yr ysgol. Gellir cael furflenni derbyn o’r ysgol a gellir hefyd eu cwblhau
ar-lein. Dilynir amserlen dderbyn yr Awdurdod Lleol ar gyfer dosbarthu, ystyried a dychwelyd y
furflenni hyn.

Amserlen Trefniadau Derbyniadau Ysgol
Bydd yr holl geisiadau ar gyfer Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Anne yn cael eu hystyried gan
banel Derbyniadau Corf Llywodraethu 2021 - 2022.

Cyfnod
Derbyn

Ffurflenni
mynediad ar
gael i rieni yn
yr wythnos sy’n
dechrau

Cyfnod i rieni
ystyried

Dyddiad cau ar
gyfer derbyn
furflenni wedi’u
llenwis

Cyfnod
dyrannu’r ALl/
awdurdod
derbyn

Hysbysu’r
rhieni erbyn
(“Dyddiad
cynnig”)

Uwchradd

07/09/20

07/09/20 06/11/20

06/11/20

09/11/20 08/01/21

01/03/21

Derbyn

28/09/20

28/09/20 20/11/20

20/11/20

23/11/20 26/02/21

16/04/21

Meithrin

04/01/21

04/01/21 19/02/21

19/02/21

22/02/21 25/03/21

07/05/21
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Ceisiadau Hwyr
Bydd yr ysgol yn ystyried ceisiadau hwyr mewn achosion lle rhoddir rheswm digonol. Mae’r rhain
yn cynnwys amgylchiadau arbennig megis pan fo teulu newydd symud i’r ardal, neu’n dychwelyd o
dramor, ar yr amod bod ceisiadau’n cael eu derbyn cyn i leoedd gael eu cynnig.
Bydd rhieni’n cael hysbysiad ysgrifenedig o’r holl geisiadau derbyn.
Caif disgyblion eu derbyn i’r adran Feithrin, sy’n rhan o’n dosbarth Blynyddoedd Cynnar yn y
flwyddyn academaidd pan fyddant yn bedair - hynny yw, gellir derbyn unrhyw blentyn sy’n dair
erbyn 31 Awst ym mis Medi. Nid yw dosbarth meithrin yn ddarpariaeth statudol; nid yw cael lle yn
y dosbarth Meithrin yn gwarantu lle yn y dosbarth Derbyn; os oes gan blentyn le yn ein dosbarth
Meithrin, mae’n rhaid i’r furflen gais briodol ar gyfer derbyn i’r dosbarth Derbyn gael ei chyflwyno o
fewn amserlen y cylch derbyn blynyddol.
Caif disgyblion eu derbyn i’r dosbarth Derbyn yn y flwyddyn academaidd pan fyddant yn bump –
h.y. gellir derbyn unrhyw blentyn sy’n bedair erbyn 31 Awst ym mis Medi. Gall rhiant ohirio gyrru ei
blentyn i’r ysgol hyd at y tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn bump oed.

Plant sy’n derbyn gofal a phlant sydd wedi bod dan ofal yn y gorfennol.
Mae plant sy’n derbyn gofal ac a fu’n derbyn gofal yn flaenoriaeth. Os bydd gordanysgrifio, bydd
y plant hyn yn cael eu derbyn cyn unrhyw rai eraill, heblaw y rhai hynny sydd â datganiad o
anghenion addysgol arbennig / Cynllun Datblygu Unigol sy’n enwi ein hysgol ni.
Ni fydd yr ysgol yn gwahaniaethu rhwng bechgyn a merched, nac yn erbyn ymgeiswyr ar sail
hil, lliw, cenedligrwydd neu darddiad cenedlaethol neu ethnig. Bydd plant o gymuned Sipsiwn a
Theithwyr neu grwpiau teithio yn cael eu trin yn unol â Chylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru
Rhif: 003/2008 ‘Symud Ymlaen - Addysg i Sipsiwn a Theithwyr.’

Meini Prawf Gormod o Geisiadau
Mae’r Llywodraethwyr wedi cytuno os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar
gael, y bydd y meini prawf canlynol yn cael rhoi ar waith yn y drefn a nodir isod, i benderfynu pa
ddisgyblion i’w derbyn.
1. Plant sy’n derbyn gofal a phlant sydd wedi derbyn gofal yn y gorfennol ac sydd wedi’u
bedyddio yn Gatholig.
2. Plant eraill sy’n derbyn gofal neu sydd wedi derbyn gofal yn y gorfennol.
3. Plant sydd wedi’u bedyddio’n Gatholig y mae eu cyfeiriad cartref o fewn finiau’r plwyf a enwir
ar gyfer yr ysgol. Mae map yn dangos finiau plwyf y Santes Anne ar gael yn yr Ysgol.
4. Plant wedi’u bedyddio’n Gatholig y mae eu cyfeiriad cartref y tu allan i’r plwyf a wasanaethir
gan yr ysgol ond mai hon yw eu hysgol Gatholig agosaf.
5. Plant a fedyddiwyd neu sy’n aelodau ymroddedig o Eglwysi Cristnogol eraill.
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6. Plant fydd â brawd neu chwaer hŷn yn mynychu’r ysgol ym mis Medi 2021; felly nid ym
Mlwyddyn 6. (Gweler y difiniad o frawd neu chwaer yn adran ddiweddarach y polisi)
7. Plant o draddodiadau fydd eraill y mae eu rhieni yn dymuno iddynt gael addysg Ysgol
Eglwysig.
8. Disgyblion y mae eu rhieni’n ceisio addysg ar sail fydd ar eu cyfer mewn ysgol Gatholig
Bydd pob cais yn cael ei ystyried gan y Panel Derbyniadau.
Nodwch, bydd unrhyw blentyn y mae’r ysgol wedi eu henwi mewn Datganiad Anghenion Addysgol
Arbennig / Cynllun Datblygu Unigol (CDU) yn cael eu derbyn cyn defnyddio’r meini prawf mwy o
geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael.
Bydd llywodraethwyr yn ceisio cadarnhau’r manylion hyn gyda’r ofeiriad lleol ar furflen atodol
sydd i’w gweld ynghlwm i’r polisi hwn, sydd ar gael ar-lein yn https://www.wrecsam.gov.uk/sites/
default/files/2020-01/st_annes_catholic_priest_reference_form_w.pdf neu’n uniongyrchol o’r ysgol.
Ym mhob categori, Mae’r rhai sy’n byw agosaf at yr ysgol yn cael blaenoriaeth uwch. Mae’r
pellteroedd yn cael eu cyfrifo trwy ddefnyddio System Mapio Daearyddol yr Awdurdod Lleol sy’n
mesur y pellter o gyfeiriad y cartref at yr ysgol yn gywir ar hyd y llwybr cerdded mwyaf diogel. Os
yw’r pellteroedd yn gyfartal, fel y cyfrifir gan y system GIS, er enghraift flat mewn bloc o anheddau
gyda’r un fynedfa drws frynt, byddwn yn gwahaniaethu yn ôl lefel y llawr

Difiniadau a ddefnyddir yn y polisi
‘Rhieni’ yn cynnwys yr holl bobl hynny sydd â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn fel y nodir yn Neddf
Plant 1989. Lle bo cyfrifoldeb ‘ar y cyd’ dros blentyn, y person y bernir iddynt fod yn gyfrifol am
gwblhau’r cais yw’r person sy’n derbyn Budd-dal Plant a bydd cyfeiriad y person hwnnw’n cael ei
ddefnyddio i ddibenion derbyn.

Cyfrifoldeb Rhiant (o’r canllawiau cyfredol):
Oni bai y penderfynir fel arall gan orchymyn llys:
• Mae gan famau gyfrifoldeb rhiant yn awtomatig.
• Mae gan dadau hefyd gyfrifoldeb rhiant am blentyn os yw’r tad yn briod â’r fam pan gafodd y
plentyn ei eni. Mae hyn yn parhau ar ôl unrhyw ysgariad / gwahanu / ailbriodi hyd yn oed os
yw’r plentyn yn byw ar wahân iddynt.
• Mae gan dadau dibriod gyfrifoldeb rhiant lle bo’r fam a’r tad yn cofrestru genedigaeth y
plentyn gyda’i gilydd (dyma newid i Ddeddf Plant 1989, a ddaeth i rym ar 1 Rhagfyr 2003 ac
nid yw’n ôl-weithredol).
• Gall tadau dibriod, llys-rieni, perthnasau ac unigolion eraill gael cyfrifoldeb rhiant ond nid
ydynt yn ei gael yn awtomatig. Mewn achosion o’r fath gellir rhoi cyfrifoldeb rhiant trwy
orchymyn preswylio, eu penodi’n warcheidwad; eu henwi mewn gorchymyn amddifyn
brys (yn gyfyngedig i gymryd camau rhesymol i ddiogelu neu hyrwyddo lles y plentyn neu
unigolyn ifanc); neu drwy fabwysiadu.
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Mewn achos o anghydfod rhwng rhieni, lle mae mwy nag un rhiant â chyfrifoldeb rhiant a’u bod yn
anghytuno ynglŷn â gwneud cais i ysgol benodol. Bydd y panel Derbyniadau yn cynghori’r rhieni i
gytuno cyn ymgeisio i’r ysgol.

Difiniad o frawd neu chwaer
Ar gyfer ceisiadau a wneir yn y cylch derbyn arferol, brawd neu chwaer berthnasol yw plentyn
sydd â brawd, chwaer, llysfrawd neu lyschwaer, hanner brawd neu hanner chwaer neu sy’n blentyn
maeth neu blentyn a fabwysiadwyd sy’n byw yn yr un uned deuluol, ar yr un aelwyd teuluol a’r un
cyfeiriad, ac sy’n mynychu’r ysgol a fafriwyd yn unrhyw grwp blwyddyn ac eithrio’r flwyddyn olaf.
Bydd brodyr a chwiorydd biolegol sy’n mynychu’r ysgol a fafriwyd yn unrhyw grwp blwyddyn ac
eithrio’r flwyddyn olaf hefyd yn cael eu trin fel brodyr a chwiorydd, waeth ble maen nhw’n byw.
Ni fydd plant sy’n byw ar yr un aelwyd fel rhan o deulu estynedig, fel cefndryd a chyfnitherod, yn
cael eu trin fel brodyr a chwiorydd.

‘Preswylio’ a ‘Chyfeiriad Cartref’
Y cyfeiriad cartref fydd y cyfeiriad a ddefnyddir ar gyfer gohebiaeth ac a bennir ar sail lle y telir
“Budd-dal Plant”. Mewn achosion lle mae amheuaeth ynglŷn â’r cyfeiriad cartref neu pan fo plentyn
yn byw rhwng dau gartref (teuluoedd wedi gwahanu) neu amgylchiadau perthnasol eraill, rhaid
rhoi tystiolaeth o’r cyfeiriad cartref i’r ysgol i gadarnhau’r cyfeiriad a ddefnyddir ar y furflen gais. Y
cyfeiriad cartref fydd y cyfeiriad sy’n cydymfurfio â’r uchod ar y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau a
bennwyd gan yr Awdurdod Lleol. Dylai teuluoedd sydd ar fin symud tŷ ddarparu:
i) llythyr Cyfreithiwr yn cadarnhau bod cyfnewid Contractau wedi digwydd ar bryniant eiddo;
neu
ii) gopi o’r Cytundeb Rhent presennol, wedi’i lofnodi gan y Tenantiaid a’r Landlordiaid, yn
dangos cyfeiriad yr eiddo; neu
iii) yn achos personél sy’n gwasanaethu yn Lluoedd Arfog E.M. ar hyn o bryd, llythyr swyddogol
yn cadarnhau dyddiad cychwyn eu gwasanaeth gan y Weinyddiaeth Amddifyn, y Swyddfa
Dramor a Chymanwlad neu Bencadlys Cyfathrebu’r Llywodraeth.

Gefeilliaid, Tripledi, Genedigaethau Lluosog
Pan fo’r Corf Llywodraethu yn ystyried gefeilliaid, tripledi neu enedigaethau lluosog eraill ar gyfer
un lle sy’n weddill, bydd y teulu’n cael cynnig y lle a gallant ddewis (a) ei dderbyn ar gyfer un
brawd neu chwaer, pwy bynnag y byddant yn ei ddewis neu (b) wrthod y lle, a bydd yn cael ei
gynnig i’r person nesaf yn y dyraniad ar ôl y gefeilliaid/tripledi/genedigaethau lluosog. Sylwch
na fydd brodyr a chwiorydd genedigaethau lluosog yn cael eu blaenoriaethu i gael eu derbyn ac
eithrio fel cysylltiad teuluol ar ôl i’r teulu dderbyn y lle(oedd) a gynigiwyd i un o’r efeilliaid/tripledi/
genedigaethau lluosog. Ond bydd y panel Derbyniadau yn ymdrechu i gadw efeilliaid/tripledi/
genedigaethau lluosog gyda’i gilydd pan fo hynny’n bosibl.
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Rhestr Aros
Bydd rhestr aros yn cael ei chadw os bydd gan yr ysgol ormod o geisiadau. Ar ôl dyrannu lleoedd
yn ystod y cylch derbyn arferol, bydd plant yn aros ar y rhestr aros tan 30 Medi yn y flwyddyn ysgol
y maent wedi gwneud cais ynddi. Os daw lleoedd ychwanegol yn rhydd tra bo’r rhestr aros ar waith
byddant yn cael eu dyrannu i blant sydd ar y rhestr aros ar sail y meini prawf uchod ar gyfer gormod
o geisiadau.

Sut fydd ymlyniad crefyddol yn cael ei brofi
Difiniad o ‘Gatholig’
Mae’r rhain yn blant sydd wedi eu bedyddio’n Gatholig neu wedi cael eu derbyn yn furfiol i’r Eglwys
Gatholig. Mae’n rhaid i bob ymgeisydd sy’n ceisio mynediad dan feini prawf 3 neu 4 ddarparu
tystiolaeth bod y plentyn wedi cael ei fedyddio yn Gatholig neu wedi cael ei dderbyn i’r Eglwys
Gatholig. Bydd tystysgrif bedydd neu lythyr gan eu hofeiriad yn cadarnhau eu bod wedi cael eu
bedyddio neu eu derbyn yn ddigon.

Apeliadau derbyn
Nid yw addysg Feithrin yn ddarpariaeth statudol ac nid oes gan rieni hawl i apelio o dan Ddeddf
Addysg 1980 os nad ydynt yn llwyddo i gael lle. Nid yw cael lle yn y dosbarth Meithrin yn gwarantu
derbyn i’r ysgol.
Os nad ydym yn cynnig lle i blentyn yn yr ysgol hon, gall rhieni ddefnyddio’r hawl i apelio. Os
byddwch yn arfer yr hawl honno, rhaid anfon yr apêl at Glerc Llywodraethwyr yr ysgol.
Bydd yr apêl yn cael ei hystyried gan Banel Apêl derbyniadau annibynnol, a enwebwyd gan yr
Esgobaeth yn unol â chod ymarfer Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Apeliadau Derbyn ysgolion.
Yna, bydd y Panel Apeliadau yn cyfarfod i ystyried yr holl apeliadau gan rieni y gwrthodwyd lle i’w
plant/plentyn yn ein hysgol. Mae’r penderfyniad hwn yn derfynol o safbwynt pawb dan sylw.

Adolygu
Yn unol â Chynllun Gwella’r Ysgol, bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu pob dwy flynedd neu’n
gynharach yn sgil unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth neu newid mewn amgylchiadau lleol.
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Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair
DERBYNIADAU I’R DOSBARTH DERBYN MEDI 2021/2022
Mae Polisi Derbyn yr ysgol yn seiliedig ar ofynion y ddeddfwriaeth addysg cynradd ac uwchradd
sydd mewn grym, ac yn arbennig:
Cod Derbyn i Ysgolion – Cod Statudol 005/2013
Cod Apeliadau Derbyn i Ysgolion – Cod Statudol 007/2013
Dogfennau a gyhoeddwyd ym mis Gorfennaf 2013 ac Ionawr 2014 yn y drefn honno
(Llywodraeth Cynulliad Cymru)
Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1988 - hawl dewis y rhieni (a86(1)) a’r hawl i apelio.
Y Ddeddf Addysg 2002 - diddymu’r hawl i gyfyngu mynediad yn seiliedig ar gyfran o blant o’r tu
allan i’r grŵp fydd
Y Ddeddf Addysg 2005 - blaenoriaeth ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal.
Y Ddeddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (adran 44) - gwaharddiad ar gyfweld rhieni a phlant.
Rheoliadau Addysg (Penderfynu ar Drefniadau Derbyn) (Cymru) 2006.

Cyhoeddir canllawiau anstatudol hefyd gan Esgobaeth Wrecsam.
Mae’r gyfraith yng Nghymru yn nodi nad yw’n ofynnol i blentyn ddechrau mewn ysgol nes dechrau’r
tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn bump oed. Yn Ysgol y Santes Fair bydd plant pedair oed
yn cael eu derbyn i’r Dosbarth Derbyn ym mis Medi yn y Flwyddyn Ysgol lle byddant yn dathlu eu
pen-blwydd yn bump oed. Y dosbarth derbyn yw’r flwyddyn dderbyn arferol i’r ysgol.
Mae trefniadau yn y ddeddfwriaeth i ymdrin â cheisiadau yn ystod y flwyddyn i ddosbarth derbyn a
grwpiau blwyddyn eraill. Bydd Panel Derbyn y Corf Llywodraethu yn ystyried y rhain yn unigol ac
yn ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith o’u derbyn.
Mae trefniadau derbyn ar wahân ar gyfer y dosbarth meithrin ac ni fydd hyn yn rhoi hawl i blentyn
gael lle yn y dosbarth derbyn.
Mae’r ALl wedi gosod y Nifer Derbyn drwy formiwla i 41. Bydd y Corf Llywodraethu yn derbyn
hyd at y nifer hwnnw heb unrhyw amodau, waeth beth fo’u crefydd. Rhaid gwneud ceisiadau am le
yn yr ysgol ar furflenni ALl priodol ar-lein a’u dychwelyd i’r ALl erbyn y dyddiad a gyhoeddwyd ar
yr hwyraf. Yn ogystal â hyn, mae’n rhaid dychwelyd furflenni ‘Gwybodaeth Ategol’ yr ysgol ddim
hwyrach na’r dyddiad a gyhoeddwyd.
Os yw’r ysgol wedi’i henwi mewn Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig / Cynllun Datblygu
Unigol (IDP), mae gan y Corf Llywodraethu ddyletswydd i dderbyn y plentyn.
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Os yw’r Corf Llywodraethu, fel Awdurdod Derbyn, wedi cynnig lle ar sail cais twyllodrus neu sy’n
fwriadol yn camarwain gan riant, yna bydd y cynnig yn cael ei dynnu’n ôl.
Pan fo lle wedi’i dderbyn drwy dwyll a bod y plentyn wedi dechrau yn yr ysgol, bydd hyd eu cyfnod
yn yr ysgol, yn cael ei ystyried cyn gwneud unrhyw benderfyniad i dynnu eu lle yn ôl.

Mwy o geisiadau am le na’r lleoedd sydd ar gael
Os yw nifer yr ymgeiswyr yn rhagori ar y Nifer Derbyn, bydd y Panel Derbyn a benodir gan y Corf
Llywodraethu yn cymhwyso’r meini prawf canlynol yn nhrefn blaenoriaeth:
1. Plant Catholig wedi’u Bedyddio sy’n derbyn gofal neu a oedd yn derbyn gofal cyhoeddus
yn flaenorol.
2. Plant sy’n derbyn gofal neu blant oedd yn derbyn gofal yn flaenorol nad ydynt yn Gatholig.
3. Plant sydd â brawd neu chwaer yn yr ysgol ar y dyddiad derbyn. Gallai hyn fod yn frawd
neu chwaer gyflawn neu llysfrawd neu lyschwaer ac mae’n cynnwys brodyr a chwiorydd
wedi’u mabwysiadu neu eu maethu. Bydd y trefniadau derbyn yn sicrhau na fydd plant
genedigaeth luosog yn cael eu gwahanu.
4. Plant Catholig wedi’u bedyddio o fewn plwyfi y Santes Fair Wrecsam, Llai (gyda’r Orsedd) a
Rhiwabon (gyda’r Waun a Llangollen); plwyfi y mae’r ysgol yn eu gwasanaethu. Mae map
o ardal tref Wrecsam sy’n rhan o Blwyf y Santes Fair ar gael ar gais gan yr Ysgol.
Ar gyfer plant Catholig yng nghategorïau 1, 3 a 4 bydd angen i’r Panel Derbyn weld eu Tystysgrif
Geni gwreiddiol a Thystysgrif Bedydd, ynghyd â geirda ysgrifenedig ar y furflen benodol gan
Ofeiriad y Plwyf.
5.

Plant o enwadau Cristnogol eraill, y mae gan eu rhieni ddyhead gwirioneddol iddynt gael
eu haddysgu mewn ysgol Gatholig, ac yn llwyr gefnogi yr ethos Gatholig.

Bydd angen i’r Panel Derbyn weld Tystysgrif Geni gwreiddiol a Thystysgrif Bedydd, ynghyd â geirda
ysgrifenedig ar y furflen benodol gan Ofeiriad y Plwyf neu Weinidog yr Efengyl.
6. Plant o fydd arall y mae eu rhieni yn dangos ymrwymiad i ethos yr ysgol. Bydd angen
tysteb ysgrifenedig gan Weinidog yr Efengyl / arweinydd fydd perthnasol.
7.

Plant y mae’r ALl wedi gofyn i’r ysgol eu derbyn.

Os bydd yna fwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael yn unrhyw rai o’r categorïau uchod,
bydd y Panel Derbyn yn cynnig lleoedd i’r plant sy’n byw agosaf at yr ysgol. Mesurir hyn yn ôl y
pellter byrraf rhwng y cartref neu’r flat/ cyfadeilad rhandy a giât agosaf yr ysgol, gan ddefnyddio
prifyrdd cyhoeddus, ac fe’i cadarnheir gan y gronfa ddata a ddefnyddir gan Adran Gludiant yr ALl.
Pan na ellir cynnig lle oherwydd bod mwy o geisiadau na’r lleoedd sydd ar gael bydd yr Ysgol yn
cynnal rhestr aros tan ddiwedd mis Medi.
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Er bod deddfwriaeth yn nodi na ddylid cael dosbarthiadau gyda dros 30 o blant, mae canllawiau
gan Lywodraeth Cymru ar gyfer blwyddyn dderbyn 2018 a thu hwnt yn caniatáu eithriadau
ychwanegol i’r gofyniad mewn perthynas â .
• Phlant sydd wedi derbyn gofal yn y gorfennol
• Plant personél y lluoedd arfog
• Gefeilliaid / plant genedigaethau lluosog Gweithdrefnau ar gyfer Blwyddyn Dderbyn 2020

Gweithdrefnau ar gyfer Blwyddyn Dderbyn 2021
1. Bydd yr ysgol yn hysbysebu eu dyddiadau derbyn ym mhob plwyf y mae’n ei wasanaethu ym
mis Medi 2020.
2. Gellir cael furflenni derbyn/mynegi fafriaeth a’r furflen ‘Gwybodaeth Ategol’ oddi wrth yr
ofeiriad/gweinidog y plwyf ar gyfer 2021 oddi ar wefan CBSW ym mis Medi 2020. Dylid
llenwi’r cais ar-lein a dylid dychwelyd y furflenni gwybodaeth ategol i’r ysgol ddim hwyrach
na’r dyddiad a gyhoeddwyd.
3. Bydd yr Ysgol yn trefnu ymweliadau i rieni sydd wedi dewis y Santes Fair: ar gyfer rhieni nad
ydynt yn Gatholigion bydd hyn yn cynnwys cyflwyniad i natur Gatholig yr ysgol, ei hethos a
darpariaeth y cwricwlwm.
4. Bydd rhieni’n cael gwybod erbyn 16 Ebrill 2021* a oes lle wedi’i ddyrannu ai peidio.
*Bydd y dyddiad hwn yn cael ei ddiwygio i gyd-fynd â’r dyddiad derbyn cyfredin a osodir gan yr ALl
yn eu polisi Derbyn.
5. Os yw’r cais yn aflwyddiannus, mae gan y rhieni hawl i apelio i Banel Apelio Annibynnol. Os
na fu modd dyrannu lle i blentyn, bydd rhieni’n cael gwybod am yr hawl hwn yn y llythyr
penderfyniad.
6. Gofynnir i rieni sy’n dymuno apelio gysylltu â Chadeirydd Llywodraethwyr yr ysgol yn gyntaf
a bydd yntau’n egluro sut y gallant gysylltu â’r Panel Apelio Annibynnol.
7. Mae’n rhaid cyflwyno unrhyw apêl yn ysgrifenedig ddim mwy na 20 diwrnod gwaith ar ôl
derbyn y llythyr dyrannu. Bydd apeliadau’n cael eu clywed o fewn 30 diwrnod ysgol o’r
dyddiad cau a nodwyd ar gyfer derbyn apeliadau.
Pan na ellir cynnig lle oherwydd bod mwy o geisiadau na’r lleoedd sydd ar gael bydd yr Ysgol yn
cynnal rhestr aros tan ddiwedd mis Medi.
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Nodiadau
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1.

Bydd angen i’r Corf Llywodraethu gadarnhau y trefniadau derbyn yn 2021 erbyn 15 Ebrill
2020.

2.

Mae’r Corf Llywodraethu eisoes wedi ymgynghori yn furfiol ar ei bolisi ar gyfer
Derbyniadau yn 2019 gyda Chorf Llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Anne
Wrecsam fel Awdurdod Derbyn ar gyfer yr ysgol, a gydag Awdurdodau Lleol Wrecsam, Sir
y Fflint a Sir Ddinbych, ynghyd ag Esgobaeth Wrecsam.

3.

Cododd yr ymgynghoriad materion o fanylion gan yr ALl a oedd yn ei gwneud yn ofynnol
i’r Corf Llywodraethu wneud newidiadau mân i’r polisi.

4.

Mae’r Polisi Derbyn ar gyfer 2021 yn union fel yr un a oedd yn flaenorol yn destun
ymgynghoriad a bydd y Corf Llywodraethu felly yn penderfynu ar ei drefniadau Derbyn ar
gyfer 2021 cyn 15 Ebrill 2020 a heb yr angen am ymgynghori pellach.

5.

Rhaid i’r Corf Llywodraethu fel Awdurdod Derbyn anfon copi o’i drefniadau derbyn
wedi’u penderfynu i’r ALl erbyn 1 Mehefin 2020 i ganiatáu iddynt gwblhau prosbectws
cyfansawdd.

6.

Bydd angen ystyried a phennu trefniadau ar gyfer mis Medi 2022 ac ar ôl hynny gyda’r un
broses ac amserlen (yn amodol ar unrhyw amrywiad statudol). Mae’r Corf Llywodraethu
wedi cytuno y bydd hon yn eitem sefydlog o Fusnes Llywodraethwyr yng nghyfarfod
Tymor yr Hydref bob blwyddyn ysgol. Fel rhan o’r adolygiad blynyddol hwn, bydd y Corf
Llywodraethu yn penderfynu’n furfiol a yw Ymgynghori yn unol â’r Rheoliadau yn briodol
ai peidio.
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Ysgolion Cynradd Gwirfoddol a Gynorthwyir
gan yr Eglwys yng Nghymru
Fel Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru, y Corf Llywodraethu yw’r awdurdod
derbyn. Mae holl Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru o fewn Cyngor
Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cytuno i ddefnyddio’r polisi cyfredin canlynol, gyda gwybodaeth
ychwanegol o ran ysgolion unigol (e.e. meini prawf gordanysgrifiad, niferoedd derbyn). Gellir dod o
hyd i’r rhain ar dudalennau 45-55

Polisi Derbyn Cyfredinol 2021-2022
Mae (Enw’r Ysgol) yn derbyn disgyblion rhwng 3 a 11 mlwydd oed.
Fel Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir gan yr Eglwys yng Nghymru, mae’r pwyllgor derbyniadau
a sefydlwyd gan gorf llywodraethu yr Ysgol yn gyfrifol am dderbyn disgyblion. Gellir gwneud
ceisiadau ar-lein yn https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol Gellir derbyn furflenni
cais papur gan Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG, ar gyfer y rhieni hynny
sydd heb gyfeiriad e-bost.

Amserlen Trefniadau Derbyniadau Ysgol
Dilynir amserlen dderbyn yr Awdurdod Lleol (ALl) ar gyfer prosesu ceisiadau. Gweler yr amserlen
a gyhoeddwyd yn y Canllaw i Rieni ar wasanaethau addysg yn Wrecsam ar Wefan Cyngor
Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Derbyn i’r Dosbarth Derbyn
Mae disgyblion yn cael eu derbyn i’r Dosbarth Derbyn yn y flwyddyn academaidd y byddant yn
bump h.y. gall plentyn sy’n bedair oed erbyn 31 Awst gael eu derbyn ym mis Medi. Ar ôl i le yn y
dosbarth derbyn gael ei gynnig a’i dderbyn, gall y rhieni ohirio lle eu plentyn tan ddechrau’r tymor
ar ôl pen-blwydd y plentyn yn 5. Ni all y rhieni ohirio mynediad y tu hwnt i hyn, neu y tu hwnt i’r
flwyddyn academaidd y derbyniwyd y cais gwreiddiol ar ei gyfer.
Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol a
Chyrf Llywodraethu dderbyn disgyblion hyd at nifer derbyn yr ysgol. Mae’r nifer derbyn yn golygu
nifer y plant y gellir eu derbyn ym mhob grŵp blwyddyn yn ystod blwyddyn yr ysgol ac yn cael ei
gyfrifo gan ddefnyddio’r asesiad capasiti yn nogfen ganllaw Llywodraeth Cymru ‘Mesur Capasiti
Ysgolion yng Nghymru’. Nifer Derbyn (ND) ein hysgol yw (Gweler gwybodaeth ysgolion unigol am
eu nifer derbyn)
Mae plant sy’n derbyn gofal ac a fu’n derbyn gofal yn flaenoriaeth. Os bydd gordanysgrifio, bydd
y plant hyn yn cael eu derbyn cyn unrhyw rai eraill, heblaw y rhai hynny sydd â datganiad o
anghenion addysgol arbennig / Cynllun Datblygu Unigol sy’n enwi ein hysgol ni.
Bydd plant o gymuned Sipsiwn-Teithwyr neu grwpiau teithio yn cael eu trin yn unol â Chylchlythyr
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Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhif: 003/2008 ‘Symud Ymlaen - Addysg i Sipsiwn-Teithwyr.’
Ni fydd ein hysgol yn gwahaniaethu ar sail rhyw, nac yn erbyn ymgeiswyr ar sail hil, lliw,
cenedligrwydd neu darddiad cenedlaethol neu ethnig.
Bydd pob ymgeisydd yn cael eu derbyn i’r ysgol oni bai bod nifer y ceisiadau yn fwy na’r nifer
derbyn.
Bydd yr holl ddewisiadau a dderbynnir yn cael eu hystyried ar sail dewisiadau cyfartal. Nid yw
dewis ein hysgol ni fel blaenoriaeth yn sicrhau lle os yw’r ysgol wedi’i gordanysgrifio.
Os bydd nifer y ceisiadau’n uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael, yna bydd y meini prawf gormod o
geisiadau canlynol yn cael eu defnyddio yn y drefn isod, i benderfynu pa ddisgyblion i’w derbyn.
Nodwch, bydd unrhyw blentyn y mae’r ysgol wedi eu henwi mewn Datganiad Anghenion Addysgol
Arbennig / Cynllun Datblygu Unigol (CDU) yn cael eu derbyn cyn defnyddio’r meini prawf mwy o
geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael.

Meini Prawf Gormod o Geisiadau
(Gweler gwybodaeth ysgol unigol am eu meini prawf mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar
gael)
Os yw rhieni eisiau i’r ysgol ystyried cais eu plentyn o dan feini prawf d i g, mae angen i’w ficer
/ arweinydd fydd lenwi a llofnodi furflen wybodaeth atodol sydd angen ei dychwelyd at ( enw
perthnasol y (Corf Llywodraethu) a hynny’n ddim hwyrach na phum wythnos ar ôl dyddiad cau
ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel y bo’n briodol. Mae’r furflen wybodaeth atodol yn ceisio
gwybodaeth am amlder presenoldeb mewn gwasanaethau / Ysgol Sul ac ati. Mae angen
cadarnhad o’r manylion hyn gan ofeiriad, gweinidog neu arweinydd fydd lleol. Gellir canfod
furflen wybodaeth atodol at y diben hwn ar ddiwedd ein polisi derbyn sydd ar gael ar-lein ar
https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2020-01/supplementary-information-form_w_0.pdf
neu’n uniongyrchol gan ein hysgol.
Mae’n rhaid dychwelyd y furflen i’r ysgol ddim hwyrach na phum wythnos ar ôl dyddiadau cau
ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel y bo’n berthnasol). Nid yw’r Ffurflen Wybodaeth Atodol ar ei
ben ei hun yn golygu eich bod wedi gwneud cais; rhaid i rieni hefyd lenwi Ffurflen Gais fel y nodir ar
ddechrau’r polisi hwn.
Caif Aelod ei ddifinio fel aelod o’r Eglwys yng Nghymru trwy gofrestru ar gofrestr etholiadol y plwyf.

Penderfynu
Ym mhob categori o feini prawf gormod o geisiadau, bydd lleoedd yn cael eu dyrannu yn nhrefn
pellter gan roi blaenoriaeth i’r rhai sy’n byw agosaf at yr ysgol. Mae’r pellteroedd yn cael eu cyfrifo
gan yr ALl sy’n gyson yn defnyddio pellteroedd sy’n cael eu mesur ar system fapio GIS.
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Caif pellteroedd eu mesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael o’r cartref i’r ysgol, a allai
gynnwys llwybrau cyhoeddus. Y llwybr byrraf sydd ar gael yw’r un sy’n cael ei ystyried yn ddiogel i
blentyn heb anabledd neu anhawster dysgu i gerdded ar ei hyd ar ben ei hun, neu gyda hebryngwr
pe byddai oed y plentyn yn galw am y cyfryw yn unol â ‘Chanllaw Gweithredol a Darpariaeth
Statudol Teithio gan Ddysgwr’ - Llywodraeth Cymru. https://llyw.cymru/teithio-gan-ddysgwyrdarpariaeth-statudol-chanllawiau-gweithredol

Agosrwydd
Bydd agosrwydd yn cael ei fesur gan yr Awdurdod Lleol o’r cartref i’r giât ysgol agosaf, gan
ddefnyddio’r llwybr cerdded byrraf posibl yr ystyrir ei bod yn ddiogel i blentyn ei gerdded wedi ei
fesur ar system fapio Gwybodaeth Ddaearyddol. Yn achos pellteroedd cyfartal, megis flat mewn
bloc o anheddau, byddai’r flatiau llawr gwaelod yn cael eu hystyried yn agosach na’r flatiau ar y
lloriau uwch.

Dyrannu lleoedd Meithrin
Caif disgyblion eu derbyn i’r Feithrinfa, sy’n rhan o’n dosbarth Blynyddoedd Cynnar yn y flwyddyn
academaidd pan fyddant yn bedair – h.y. gellir derbyn unrhyw blentyn sy’n dair erbyn 31 Awst ym
mis Medi.
Nid yw addysg Feithrin yn orfodol ac nid oes gan y rhieni hawl i apelio o ran derbyniadau meithrin o
dan Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998.
Bydd addysg feithrin yn cael ei darparu ar sail 5 sesiwn x 2.5 awr yr wythnos ar gyfer pob plentyn.
Mae lleoedd ar gael yn ein dosbarthiadau Meithrin, hyd at ein Nifer Derbyn.
Gall rhieni fynegi dewis a fefrir ar gyfer unrhyw ddosbarth meithrin heb ystyried lleoliad cartref y
plentyn mewn perthynas â’r ysgol. Fodd bynnag, nid yw mynegi dewis a fefrir yn gwarantu lle yn y
dosbarth meithrin hwnnw. Mewn achos o ormod o geisiadau, bydd ceisiadau am leoedd meithrin yn
cael eu trin gan ddefnyddio’r meini prawf gormod o geisiadau a nodwyd uchod.
Nid yw cael eich derbyn i’r dosbarth meithrin yn gwarantu derbyn i’r Dosbarth Derbyn. Os oes gan
blentyn le yn ein dosbarth Meithrin, mae’n rhaid i rieni lenwi’r furflen briodol i’w derbyn i’r Dosbarth
Derbyn. Mae’n rhaid cyflwyno’r furflen yn unol ag Amserlen Trefniadau Derbyniadau Ysgolion (fel y
nodwyd uchod

Darpariaeth Cludiant
Gweler gwefan yr Awdurdod Lleol (Polisi Cludiant) ar gyfer cymhwysedd ar gyfer darpariaeth
cludiant.

Ceisiadau hwyr
Bydd ceisiadau hwyr (h.y. ceisiadau a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad cau a gyhoeddwyd a chyn
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diwedd y cyfnod dyrannu) yn cael eu hystyried ar ôl y rhai a gyflwynwyd ar amser oni bai bo
rhesymau eithriadol pam fod y cais yn hwyr.
Mae’n rhaid egluro’r rhesymau eithriadol (e.e. pan fo rhiant sengl wedi bod yn sâl am beth amser,
neu pan fo teulu newydd symud i’r ardal) yn eich cais er mwyn i’r pwyllgor derbyn eu hystyried.
Mae’n RHAID darparu tystiolaeth ategol ar gais y pwyllgor derbyn.
Bydd yr holl geisiadau hwyr yn cael eu trefnu yn unol â’r meini prawf gormod o geisiadau a bydd
unrhyw leoedd sydd ar gael yn cael eu cynnig i’r ymgeiswyr sydd uchaf ar y rhestr ar ddiwedd y
cyfnod dyrannu. Wedi hynny, bydd ceisiadau hwyr yn cael eu rhoi ar restr aros.

Rhestr aros
Bydd rhestr aros yn cael ei chadw os digwydd bod gormod o geisiadau yn dod i mewn i’r ysgol a
bydd yn cynnwys:
•

plant y mae eu rhieni wedi nodi’n ysgrifenedig (gan gynnwys e-bost) eu bod eisiau
rhoi eu plentyn ar restr aros yr ysgol.

•

rhai y derbyniwyd furflen apêl ar eu cyfer

•

unrhyw geisiadau hwyr.

Yn dilyn dyrannu lleoedd yn ystod y cylch derbyn arferol, bydd plant yn aros ar y rhestr aros tan 30
Medi yn y flwyddyn ysgol y maent wedi gwneud cais amdani. Bydd plant yn cael eu rhestru ar ein
rhestr aros yn nhrefn ein meini prawf gormod o geisiadau. Felly, os daw lleoedd ychwanegol ar gael
tra bo’r rhestr aros mewn grym, byddent yn cael eu cynnig i blant sydd ar y rhestr aros ar sail eu lle
ar y rhestr aros NID ar sail dyddiad y cais.
Er enghraift, os yw plentyn yn symud i ardal y tu allan i gylch derbyniadau arferol ac mae ganddynt
flaenoriaeth uwch o dan feini prawf gormod o geisiadau, mae’n rhaid eu gosod yn uwch ar y rhestr
na rhai â blaenoriaeth is sydd eisoes ar y rhestr.
Cynhelir rhestrau aros tan 30 Medi yn y flwyddyn ysgol dan sylw.

Apeliadau Derbyn
Os na fyddwn yn cynnig lle i blentyn yn yr ysgol hon, mae hynny oherwydd ein bod wedi cyrraedd
y nifer derbyn a byddai’r cynnydd mewn niferoedd yn efeithio er gwaeth ar addysg ein disgyblion
presennol. Gall rhieni sy’n anfodlon â phenderfyniad y Corf Llywodraethu i beidio â derbyn plentyn
apelio’r penderfyniad. Bydd y wybodaeth am sut i apelio yn cael ei gynnwys gyda’r llythyr yn eich
hysbysu bod eich cais yn aflwyddiannus. Os byddwch yn penderfynu apelio’r penderfyniad, rhaid
i’r apêl gael ei hanfon ymlaen at Glerc Llywodraethwyr ein hysgol. Mae’n rhaid cyflwyno apêl yn
ysgrifenedig, gan nodi’r rheswm (rhesymau) llawn pam eich bod yn dymuno apelio gan gynnwys
unrhyw dystiolaeth ategol.
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Caif yr apêl ei chlywed gan Banel Apêl derbyniadau annibynnol, a gynullir gan y Bwrdd Addysg
Esgobaethol Statudol yn ôl cod ymarfer Llywodraeth Cymru ar Apeliadau Derbyn ysgolion. Mae’r
Panel Apeliadau yn gwrando ar yr holl apeliadau gan rieni y gwrthodwyd lle yn ein hysgol iddynt ac
mae eu penderfyniad yn derfynol ar gyfer yr holl bartïon dan sylw.
Nid yw’r hawl i apelio yn gymwys ar gyfer derbyniadau Meithrin.
Pan fydd rhiant yn darparu gwybodaeth dwyllodrus neu wybodaeth sy’n fwriadol
gamarweiniol er mwyn derbyn lle ar gyfer eu plentyn yn ein hysgol, rydym yn cadw’r hawl i
dynnu’r cynnig yn ôl. Pan fydd lle’n cael ei dynnu’n ôl, gellir ailgyflwyno’r cais ac os caif ei
wrthod, mae gan y rhiant yr hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad.

Ceisiadau y tu allan i’r cylch derbyn arferol
Bydd unrhyw un sy’n mynegi diddordeb i gael eu derbyn y tu allan i’r cylch derbyn arferol yn derbyn
furflen gais ar y pwynt cyswllt cyntaf. Ar ôl eu derbyn, bydd ceisiadau o’r fath yn cael eu hystyried
heb oedi a bydd penderfyniad furfiol i naill ai gynnig neu wrthod lle yn cael ei wneud, a byddwn,
cyn belled ag y bo modd, yn hysbysu’r ymgeisydd o fewn 15 diwrnod ysgol neu 28 diwrnod calendr,
pa un bynnag sydd gyntaf.

Difiniadau
Cyfrifoldeb Rhiant
Difinnir “cyfrifoldeb rhiant’ yn Neddf Plant 1989 ac mae’n golygu’r holl hawliau, dyletswyddau,
pwerau, cyfrifoldebau ac awdurdod sydd gan riant yn ôl y gyfraith mewn perthynas â’r plentyn a’i
eiddo.
Oni nodir fel arall yn ôl gorchymyn llys:
•

Mae gan famau gyfrifoldeb rhiant awtomatig.

•

Mae gan dadau gyfrifoldeb rhiant ar gyfer plentyn hefyd os yw’r tad yn briod gyda’r
fam ar adeg geni’r plentyn. Mae hyn yn parhau ar ôl unrhyw ysgariad/gwahanu/ailbriodi hyd yn oed os nad ydynt yn byw gyda’r plentyn.

•

Mae gan dadau di-briod gyfrifoldeb rhiant pan fo’r fam a’r tad wedi cofrestru
genedigaeth y plentyn gyda’i gilydd (mae hyn yn ddiwygiad i Ddeddf Plant 1989, a
ddaeth i rym ar 1 Rhagfyr 2003 ac nid yw’n ôl-weithredol).

•

Gall tadau di-briod, llys-rieni, perthnasau ac unigolion eraill dderbyn cyfrifoldeb rhiant
ond nid ydynt yn ei gael yn awtomatig. Mewn achosion o’r fath gellir rhoi cyfrifoldeb
rhiant drwy:
•

orchymyn preswylio;
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•

•

cael eu penodi’n warcheidwad;

•

cael eu henwi yn y gorchymyn amddifyn brys (wedi’i gyfyngu i gymryd camau
rhesymol i ddiogelu neu hyrwyddo lles y plentyn neu berson ifanc);

•

neu drwy fabwysiadu.

Nid yw byw gyda’r fam, hyd yn oed am gyfnod maith, yn rhoi cyfrifoldeb rhiant i’r tad
ac os nad yw’r rhieni wedi priodi, nid yw cyfrifoldeb rhiant o reidrwydd yn cael ei
drosglwyddo i’r tad naturiol os yw’r fam yn marw.

Mae angen i’r ysgolion wybod pwy sydd â ‘chyfrifoldeb rhiant’ ar gyfer pob plentyn. Mae hyn yn
sicrhau y rhoddir awdurdod priodol pan fo’r ysgol angen caniatâd rhiant. Bydd hefyd yn sicrhau bod
unigolion â chyfrifoldeb rhiant, nad ydynt yn byw gyda’r plentyn, yn gallu derbyn adroddiadau ysgol
a chael cyfle i gymryd rhan yn addysg y plentyn.

Difiniad o Riant
Mae rhieni yn cynnwys yr holl bobl sydd â chyfrifoldeb rhiant ar gyfer plentyn fel y nodir yn Neddf
Plant 1989. Pan fo cyfrifoldeb am blentyn wedi’i ‘rannu,’ yr unigolyn sy ’n derbyn budd-dal plant yw ’r
unigolyn sy’n gyfrifol am lenwi furflenni cais ac y defnyddir eu cyfeiriad at ddibenion derbyn.

Gofal am Blentyn
Mae gan unigolyn “ofal” am blentyn os yw’r unigolyn yn byw gydag ac yn gofalu am y plentyn, beth
bynnag fo ei berthynas â’r plentyn. Mae unigolyn o’r fath yn cael ei ystyried fel “rhiant” at ddibenion
Deddf Addysg 1996, er nad oes ganddo gyfrifoldeb rhiant am y plentyn o reidrwydd.
Gofynnir i rieni gydweithio gyda staf yr ysgol drwy ddarparu manylion yr unigolion sydd â
chyfrifoldeb rhiant am y disgybl, ac sydd yn gofalu am y disgybl. Dylid hysbysu’r ysgol am unrhyw
newidiadau i drefniadau cyfrifoldeb rhiant neu ofal dydd i ddydd y plentyn. Bydd unrhyw gyfeiriad
at rieni yn y polisi hwn sy’n ymwneud â materion addysgol yn ymestyn i gynnwys unrhyw unigolyn
sydd yn gofalu am y plentyn (plant).

Plant sy’n Derbyn Gofal
Mae ‘Plentyn sy’n derbyn Gofal’ yn golygu un sy’n ‘Derbyn Gofal’ gan Awdurdod Lleol yn unol ag
Adran 22 y Ddeddf Plant. Mae’r plant hyn yn derbyn y flaenoriaeth uchaf ym meini prawf gormod o
geisiadau ar gyfer yr holl ysgolion, gan gynnwys ceisiadau y tu allan i’r cyfnod derbyniadau arferol.
Dylai’r rhiant corforaethol perthnasol wneud ceisiadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal.

Plant sydd wedi derbyn gofal yn y gorfennol
Plant nad ydynt yn derbyn gofal bellach oherwydd eu bod wedi’u mabwysiadu neu’n destun
gorchymyn preswylio, neu orchymyn gwarchodaeth arbennig yn syth ar ôl derbyn gofal.
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Difiniad o Frawd neu Chwaer
Difinnir brawd neu chwaer fel plentyn sydd â brawd, chwaer, llysfrawd neu lyschwaer, hanner
brawd neu hanner chwaer neu sy’n blentyn maeth neu blentyn wedi’i fabwysiadu yn byw yn yr un
uned deuluol yn yr un aelwyd deuluol a chyfeiriad ac y mae brawd neu chwaer yn dal i fod wedi ei
gofrestru/chofrestru yn yr ysgol hon pan fo’r plentyn iau yn gymwys i fynychu’r ysgol. Hefyd, bydd
brodyr a chwiorydd biolegol sydd yn parhau i fod ar gofrestr yr ysgol hon pan fo’r plentyn iau yn
gymwys i fynychu yn cael eu trin fel brodyr a chwiorydd heb ystyried eu man preswylio.
Ni fydd plant sy’n byw yn yr un aelwyd fel rhan o deulu estynedig, fel cefndryd a chyfnitherod, yn
cael eu trin fel brodyr a chwiorydd.

‘Man preswylio’ a ‘Chyfeiriad Cartref’
Rhaid i’r cyfeiriad ar y furflen fod yn fan byw parhaol presennol y plentyn.
Ystyr parhaol yw lle y mae eich plentyn yn byw a chysgu am fwyafrif yr wythnos, heb fod am amser
cyfyngedig ac nid mewn man lle bo’r plentyn yn aros dros dro am gyfnod byr.
Fel arfer cyfeiriad y rhieni fydd hyn. Os nad yw’r rhieni yn byw gyda’i gilydd, rhaid i’r cyfeiriad fod
yn gyfeiriad y rhiant mae’r plentyn yn treulio y rhan fwyaf o amser gyda nhw - fel arfer y rhiant sy’n
derbyn budd-dal plant (lle bo’n berthnasol). Os rhennir gwarchodaeth y plentyn yn gyfartal, dylai’r
rhieni benderfynu pa gyfeiriad i’w ddefnyddio ond efallai y byddwn yn gofyn i weld Gorchymyn Llys
neu dystiolaeth arall i gadarnhau bod y trefniant yn bodoli. Ni ddylech ddefnyddio cyfeiriad busnes,
perthynas neu ofalwr/gwarchodwr plant. Os am unrhyw reswm nad chi yw rhiant y plentyn neu fod
trefniadau byw y plentyn mewn man anarferol eglurwch hyn ar y furflen a darparu tystiolaeth.
Dim ond o un cyfeiriad y gellir gwneud cais, a dim ond un cais fesul plentyn y gellir ei wneud. Os
na allwch gytuno gyda’r rhiant arall pa ysgol y dylai eich plentyn ei mynychu, dylech gymryd cyngor
cyfreithiol ar unwaith ynglŷn â gwneud cais brys i’r Llys.
Pe bai angen gofyn am dystiolaeth efallai y bydd angen sawl eitem i ddangos lle yr ydych yn byw
gyda’ch plentyn, mae tystiolaeth dderbyniol yn cynnwys y canlynol:
i)

trwydded yrru

ii)

budd-dal plant

iii) bil gwasanaeth yn eich enw chi ar gyfer cyfnod y cais a/neu gyfnod dyrannu lleoedd
iv) copi o’ch cytundeb tenantiaeth wedi’i lofnodi ar gyfer cyfnod y cais a/neu gyfnod dyrannu
lleoedd neu dystiolaeth o unrhyw brydles neu gytundeb sy’n cadarnhau eich hawl i fyw yn
y cyfeiriad
v)

unrhyw dystiolaeth arall o’r fath sy’n rhesymol yn ein barn ni
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Bydd ein Corf Llywodraethu, mewn cydweithrediad â’r Awdurdod Lleol, yn gwirio’r cyfeiriad ar eich
cais yn erbyn y cofnodion a gedwir ar gyfer ysgol /meithrinfa bresennol eich plentyn, ac efallai y
byddwn yn gofyn am wybodaeth neu dystiolaeth gennych chi os ydynt yn wahanol. Efallai y bydd
yr Awdurdod Lleol yn gwirio cofnodion treth y cyngor. Os nad ydych wedi nodi cyfeirnod treth
y cyngor ar eich cais yna efallai y byddant yn ysgrifennu atoch i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth
ychwanegol o’ch cyfeiriad.
At ddibenion dyrannu, bydd unrhyw gynnig o le yn yr ysgol yn seiliedig ar ble fydd eich plentyn yn
byw ar ddiwedd y cyfnod dyrannu (gweler amserlen derbyniadau’r awdurdod lleol), ac yn amodol
ar eich plentyn yn byw yn y cyfeiriad hwnnw, oni bai eich bod wedi ein hysbysu a’n bod wedi
derbyn ei fod wedi symud yn y cyfamser.
Os ydych yn symud ar ôl gwneud cais ond yn ystod y cyfnod dyrannu mae’n rhaid i chi roi
tystiolaeth o’ch cyfeiriad newydd. Mae tystiolaeth dderbyniol yn cynnwys:
i)

llythyr cyfreithiwr yn cadarnhau eich bod wedi cwblhau’r broses o brynu eiddo; neu

ii)

gopi o’r Cytundeb Rhentu cyfredol, wedi ei lofnodi gan y Tenantiaid a’r Landlordiaid,
yn dangos cyfeiriad yr eiddo; neu

iii)

yn achos gweithwyr Lluoedd E.M. sy’n gwasanaethu, llythyr swyddogol yn
cadarnhau dyddiad eu gwasanaeth oddi wrth yr MOD, FCO neu GCHQ.

Byddwn yn ymchwilio i’r holl geisiadau lle mae amheuaeth am y cyfeiriad a roddir.

Rhybudd Cyfeiriad
Gall defnyddio gwybodaeth fug, gamarweiniol, anghyflawn neu anghywir arwain atom yn
tynnu cynnig o le yn ôl, hyd yn oed ar ôl i’r plentyn gychwyn mewn ysgol.
Gellir tynnu lle plentyn yn ôl os yw rhieni yn darparu cyfeiriad anghywir ar eu furflen gais
gychwynnol, neu ar unrhyw adeg wedi hynny yn ystod y cyfnod dyrannu. Ni fyddwn yn derbyn
cyfeiriad dros dro os oes gennych chi eiddo a ddefnyddiwyd fel cyfeiriad cartref yn flaenorol, oni bai
bo amgylchiadau eithriadol sy’n dangos yn amlwg na all fod yn gyfeiriad parhaol i chi mwyach. Ni
fyddwn chwaith yn derbyn cyfeiriad dros dro y credwn ei fod yn cael ei ddefnyddio er mwyn derbyn
lle yn yr ysgol. Efallai y byddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth i egluro pam nad ydych yn gallu
defnyddio eich cyfeiriad parhaol.
Byddwn yn archwilio pob honiad o gyfeiriadau fug. Cyfrifoldeb y rhieni yw’r dystiolaeth er mwyn
darparu dogfennaeth ddigonol i gefnogi preswyliaeth barhaol yn y cyfeiriad a nodwyd.
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Ysgol Eglwys yng Nghymru “Addas”
Mae hyn cyfeirio at y cyfrwng iaith (Saesneg, Cymraeg a Dwyieithog) yn dibynnu ar ddewis y rhieni.

Efeilliaid, Tripledi, Genedigaethau Lluosog
Efeilliaid, tripledi, pedrypledau ac ati sy’n byw yn yr un cyfeiriad ac yn gwneud cais am leoedd yn yr
un grŵp blwyddyn yn yr un ysgol.
Mewn amgylchiadau lle bo un lle ar ôl yn yr ysgol, ac ôl y meini prawf gormod o geisiadau mae
un plentyn o enedigaethau lluosog yn derbyn y lle olaf, EFALLAI y gellir derbyn y plant eraill fel
eithriadau. Mae Cod Derbyniadau Ysgolion Llywodraeth Cymru yn nodi na ddylai dosbarthiadau
babanod gynnwys mwy na 30 disgybl gydag un athro/athrawes ysgol. Mewn amgylchiadau
cyfyngedig, gellir derbyn plant fel “eithriadau” i derfyn maint dosbarth babanod; efallai y
gellir ystyried genedigaethau lluosog fel eithriad ac felly gellir eu derbyn dros y nifer derbyn a
gyhoeddwyd.

Sut y profir ymlyniad crefyddol.
Mewn perthynas â “mynychu / yn aelodau gweithredol” o feini prawf gormod o geisiadau
Os yw rhieni eisiau i’r ysgol ystyried cais eu plentyn o dan feini prawf d i g, mae angen i’w ficer
/ arweinydd fydd lenwi a llofnodi furflen wybodaeth atodol sydd angen ei dychwelyd at ( enw
perthnasol y (Corf Llywodraethu) a hynny’n ddim hwyrach na phum wythnos ar ôl dyddiad cau
ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel y bo’n briodol). Mae’r furflen wybodaeth atodol yn ceisio
gwybodaeth am amlder presenoldeb mewn gwasanaethau / Ysgol Sul ac ati. Mae angen
cadarnhad o’r manylion hyn gan ofeiriad, gweinidog neu arweinydd fydd lleol. Gellir canfod
furflen wybodaeth atodol at y diben hwn ar ddiwedd ein polisi derbyn sydd ar gael ar-lein ar
https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2020-01/supplementary-information-form_w_0.pdf
neu’n uniongyrchol gan ein hysgol.
Mae’n rhaid dychwelyd y furflen i’r ysgol ddim hwyrach na phum wythnos ar ôl dyddiadau cau
ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel y bo’n berthnasol). Nid yw’r Ffurflen Wybodaeth Atodol ar ei
ben ei hun yn golygu eich bod wedi gwneud cais; rhaid i rieni hefyd lenwi Ffurflen Gais fel y nodir ar
ddechrau’r polisi hwn.
Caif Aelod ei ddifinio fel aelod o’r Eglwys yng Nghymru trwy gofrestru ar gofrestr etholiadol y plwyf.

Adolygu
Adolygir y polisi bob blwyddyn er mwyn cynnwys unrhyw newid o ran deddfwriaeth neu newid
mewn amgylchiadau lleol.
Mae’r polisi hwn yn unol â chod mynediad Ysgolion presennol Llywodraeth Cymru a chod apeliadau
derbyn Ysgolion Llywodraeth Cymru.
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Isod mae meini prawf mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael ar gyfer pob ysgol.

Ysgol Wirfoddol A Gynorthwyir Holl Saint Yr Eglwys Yng Nghymru,
Gresfordd
Mae Ysgol yr Holl Saint yr Eglwys yng Nghymru yn derbyn disgyblion rhwng 3 ac 11 mlwydd oed.
Rydym wedi ein lleoli ym mhentref Gresfordd ac yn mwynhau cysylltiadau agos gyda’r gymuned
ehangach a’n Heglwys leol, Eglwys yr Holl Saint. Fel ysgol gynhwysol, rydym yn croesawu ceisiadau
gan ddisgyblion o fewn ein pentref ac ymhellach i fwrdd. Ein nod yw darparu cwricwlwm eang,
cytbwys ac arloesol sydd gydag ethos Cristnogol drwyddo draw. Nifer Derbyn (ND) ein hysgol yw 45.

Meini Prawf Gormod o Geisiadau
a) Plant sy’n derbyn gofal a phlant wedi derbyn gofal yn y gorfennol.
b) Disgyblion sydd â brawd neu chwaer hŷn sydd o oedran ysgol statudol ac sydd
wedi cofrestru yn ein hysgol pan fo’r plentyn iau yn gymwys i fynychu. (gweler adran
“Difiniadau” yn y polisi)
c)

Disgyblion sy’n byw yn Ardal Genhadaeth Alun a hon yw’r ysgol Eglwys yng Nghymru
addas agosaf i’w cyfeiriad cartref ac sy’n byw o fewn radiws 2 filltir i’r ysgol hon.

d) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn mynychu Eglwys yr
Holl Saint, Gresfordd yn Ardal Genhadaeth Alyn.
e)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn mynychu Eglwys
Anglicanaidd arall a hon yw’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.

f)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn aelodau gweithredol
o enwad Cristnogol nad yw’n Anglicanaidd, a hon yw’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a
Gynorthwyir agosaf atynt.

g) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn aelodau gweithredol o
fydd arall a hefyd yn mynegi dyhead am addysg mewn Ysgol Eglwys, a hon yw’r Ysgol
Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
h) Disgyblion y mae eu rhieni yn dymuno iddynt fynychu Ysgol Eglwys yng Nghymru.
Os yw rhieni, neu’r sawl gyda chyfrifoldeb rhieni, yn dymuno cael cais eu plentyn wedi ei ystyried
o dan feini prawf d i g, yna bydd yn rhaid iddynt gael eu ficer / arweinydd fydd i lenwi ac arwyddo
furflen wybodaeth atodol (SIF) sydd angen ei dychwelyd i Gorf Lywodraethu Ysgol Wirfoddol a
Gynorthwyir yr Holl SaintAll Saints’ V.A. ddim hwyrach na phum wythnos ar ôl y dyddiad cau ar
gyfer ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel sy’n berthnasol).
Mae’r furflen wybodaeth atodol yn ceisio gwybodaeth am amlder presenoldeb mewn
gwasanaethau / Ysgol Sul ac ati. Mae angen cadarnhad o’r manylion hyn gan ofeiriad,
weinidog neu arweinydd fydd lleol. Gellir canfod furflen wybodaeth atodol at y diben hwn
ar ddiwedd ein polisi derbyn sydd ar gael ar-lein ar https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/
files/2020-01/supplementary-information-form_w_0.pdf neu’n uniongyrchol gan yr ysgol.
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Ysgol Eglwys yng Nghymru “Addas”
Mae hyn yn cyfeirio at y cyfrwng iaith (Saesneg, Cymraeg a Dwyieithog) yn dibynnu ar ddewis y
rhieni.

Ysgol Wirfoddol A Gynorthwyir Yr Eglwys Yng Nghymru Bronington
Mae Ysgol Gynradd a Gynorthwyir yn Wirfoddol Bronington yn derbyn disgyblion rhwng 3 ac 11
mlwydd oed. Nifer Derbyn (ND) ein hysgol yw 17.

Meini Prawf Gormod o Geisiadau
a) Plant sy’n derbyn gofal a phlant wedi derbyn gofal yn y gorfennol.
b) Disgyblion gyda brawd neu chwaer hŷn sydd o oedran ysgol statudol ac sydd wedi
cofrestru yn ein hysgol pan fo’r plentyn iau yn gymwys i fynychu (gweler adran
“Difiniadau” yn y polisi).
c)

Disgyblion sy’n byw yn Ardal Genhadaeth Maelor a hon yw’r ysgol Eglwys yng Nghymru
addas agosaf at eu cyfeiriad cartref ac sy’n byw o fewn cwmpas 2.5 milltir o’r ysgol
(gweler adran “Difiniadau” yn y polisi).

d) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn mynychu Eglwys y
Drindod Sanctaidd, Bronington, yn Ardal Genhadaeth Maelor.
e) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn mynychu Eglwys
Anglicanaidd arall ac mai dyma’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
f)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn aelodau gweithredol
o enwad Cristnogol nad yw’n Anglicanaidd, a hon yw’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a
Gynorthwyir agosaf atynt.

g) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn aelodau gweithredol o
fydd arall a hefyd yn mynegi dyhead am addysg mewn Ysgol Eglwys, ac mai dyma’r Ysgol
Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
h) Disgyblion y mae eu rhieni yn dymuno iddynt fynychu Ysgol Eglwys yng Nghymru.
Os yw rhieni, neu’r sawl gyda chyfrifoldeb rhieni, yn dymuno cael cais eu plentyn wedi ei ystyried
o dan feini prawf d i g, yna bydd yn rhaid iddynt gael eu ficer / arweinydd fydd i lenwi ac arwyddo
furflen wybodaeth atodol (SIF) sydd angen ei dychwelyd i Gorf Lywodraethu Ysgol Gynradd
a Gynorthwyir yn Wirfoddol Bronington ddim hwyrach na phum wythnos ar ôl y dyddiad cau
ar gyfer ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel sy’n berthnasol). Mae’r furflen wybodaeth atodol
yn ceisio gwybodaeth am amlder presenoldeb mewn gwasanaethau / Ysgol Sul ac ati. Mae
angen cadarnhad o’r manylion hyn gan ofeiriad, weinidog neu arweinydd fydd lleol. Gellir
canfod furflen wybodaeth atodol at y diben hwn ar ddiwedd ein polisi derbyn sydd ar gael ar-lein ar
https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2020-01/supplementary-information-form_w_0.pdf
neu’n uniongyrchol gan yr ysgol.
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Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir Yr Eglwys yng
Nghymru Madras
Yng nghyd-destun cred Gristnogol, rydym yn ceisio darparu addysg o’r ansawdd uchaf i’n disgyblion
mewn awyrgylch hapus a chefnogol. Rydym am i’n plant fwynhau gwersi diddorol a symbylol
wrth ddeall yr angen am ymddygiad da a pharch i’w hunain ac eraill. Rydym hefyd yn cyfoethogi’r
cwricwlwm drwy amrywiaeth eang o weithgareddau ar ôl ysgol ac ymweliadau addysgol.
Mae Ysgol a Gynorthwyir Madras, Llannerch Banna yn derbyn disgyblion rhwng 3 ac 11 oed.
Nifer Derbyn (ND) ein hysgol yw 17.

Meini Prawf Gormod o Geisiadau
a) Plant sy’n derbyn gofal a phlant wedi derbyn gofal yn y gorffennol.
b) Disgyblion gyda brawd neu chwaer hŷn sydd o oedran ysgol statudol ac sydd wedi
cofrestru yn ein hysgol pan fo’r plentyn iau yn gymwys i fynychu. (gweler adran
“Diffiniadau” y polisi).
c) Disgyblion sy’n byw yn Ardal Genhadaeth Maelor a hon yw’r ysgol Eglwys yng Nghymru
addas agosaf at eu cyfeiriad cartref. (gweler adran “Diffiniadau” yn y polisi).
d) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Diffiniadau” yn y polisi) yn mynychu Eglwys
Mair Magdalen, Llannerch Banna yn Ardal Genhadaeth Maelor.
e) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Diffiniadau” y polisi) yn mynychu Eglwys
Anglicanaidd arall ac mai dyma’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
f)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Diffiniadau” yn y polisi) yn aelodau gweithredol
o enwad Cristnogol nad yw’n Anglicanaidd, a hon yw’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a
Gynorthwyir agosaf atynt.

g) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Diffiniadau” y polisi) yn aelodau gweithredol
o ffydd arall a hefyd yn mynegi dyhead am addysg mewn Ysgol Eglwys, ac mai dyma’r
Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
h) Disgyblion y mae eu rhieni yn dymuno iddynt fynychu Ysgol Eglwys yng Nghymru.
Os yw rhieni, neu’r sawl gyda chyfrifoldeb rhieni, yn dymuno cael cais eu plentyn wedi ei ystyried
o dan feini prawf d i g, yna bydd yn rhaid iddynt gael eu ficer / arweinydd fydd i lenwi ac
arwyddo furflen wybodaeth atodol (SIF) sydd angen ei dychwelyd i Gorf Lywodraethu Ysgol
a Gynorthwyir Madras, Llannerch Banna ddim hwyrach na phum wythnos ar ôl y dyddiad cau
ar gyfer ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel sy’n berthnasol). Mae’r furflen wybodaeth atodol
yn ceisio gwybodaeth am amlder presenoldeb mewn gwasanaethau / Ysgol Sul ac ati. Mae
angen cadarnhad o’r manylion hyn gan ofeiriad, weinidog neu arweinydd fydd lleol. Gellir
canfod furflen wybodaeth atodol at y diben hwn ar ddiwedd ein polisi derbyn sydd ar gael ar-lein ar
https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2020-01/supplementary-information-form_w_0.pdf
neu’n uniongyrchol gan ein hysgol.
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Mae’n rhaid dychwelyd y furflen i’r ysgol ddim hwyrach na phum wythnos ar ôl dyddiadau cau
ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel y bo’n berthnasol). Nid yw’r Ffurflen Wybodaeth Atodol ar ei
ben ei hun yn golygu eich bod wedi gwneud cais; rhaid i rieni hefyd lenwi Ffurflen Gais fel y nodir ar
ddechrau’r polisi hwn.

Ysgol Wirfoddol A Gynorthwyir Yr Eglwys Yng Nghymru Y
Mwynglawdd
Cyflwyniad
Gan gydnabod ei sylfaen hanesyddol, bydd yr ysgol yn cadw a datblygu ei chymeriad crefyddol yn
unol ag egwyddorion yr Eglwys yng Nghymru, Eglwys Lloegr ac mewn partneriaeth â’r eglwysi ar
lefelau plwyfol ac esgobaethol. Nod yr ysgol yw gwasanaethu’r gymuned trwy ddarparu addysg
o’r radd flaenaf yng nghyd-destun cred ac arfer Cristnogol. Mae’n annog dealltwriaeth o ystyr ac
arwyddocâd fydd ac mae’n hyrwyddo gwerthoedd Cristnogol drwy’r profiad mae’n ei gynnig i
bob un o’i disgyblion. Mae’r profiad hwn wedi’i gynllunio i annog disgyblion i ddatblygu agweddau
cadarnhaol tuag at ddysgu fel bod modd i bob un gyrraedd ei lawn botensial. Darperir cyfleoedd
i ddatblygu hunan-ddisgyblaeth, parch at eraill ac at eiddo, gwerthfawrogiad o’r amgylchedd a
chyfrifoldebau’r unigolyn tuag ato. Ar y cyd â rhieni, mae’r ysgol yn ennyn parch at werthoedd
crefyddol a moesegol a goddefgarwch at hiliau, crefyddau a diwylliannau eraill. Anogir disgyblion i
ddatblygu eu hyder, dathlu cyflawniadau a bod yn falch o fod yn aelod o gymuned yr ysgol.
Mae Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir y Mwynglawdd yn derbyn disgyblion rhwng 3 ac 11
oed.
Nifer Derbyn (ND) ein hysgol yw 17.

Meini Prawf Gormod o Geisiadau
a) Plant sy’n derbyn gofal a phlant sydd wedi derbyn gofal yn y gorfennol.
b) Disgyblion sydd â brawd neu chwaer hŷn sydd o oed ysgol statudol ac a fydd wedi
cofrestru yn ein hysgol pan fo’r plentyn iau yn gymwys i’w mynychu (gweler adran
“Difiniadau” yn y polisi).
c)

Disgyblion sy’n byw yn Ardal Genhadaeth Alun a hon yw’r ysgol Eglwys yng Nghymru
addas agosaf at eu cyfeiriad cartref.

d) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn mynychu Eglwys y
Santes Fair yn y Mwynglawdd.
e) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn mynychu Eglwys
Angli canaidd arall a hon yw’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
f)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn aelodau gweithredol
o enwad Cristnogol nad yw’n Anglicanaidd, a hon yw’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a
Gynorthwyir agosaf.
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g) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn aelodau gweithredol
o fydd arall a’u bod hefyd yn mynegi dyhead am addysg mewn Ysgol Eglwys, ac mai
dyma’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
h) Disgyblion y mae eu rhieni yn dymuno iddynt fynychu Ysgol Eglwys yng Nghymru.
Os yw rhieni eisiau i’r ysgol ystyried cais eu plentyn o dan feini prawf d i g mae angen i’w ficer
/ arweinydd fydd lenwi a llofnodi furflen wybodaeth atodol sydd angen ei dychwelyd at Gorf
Llywodraethu Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir y Mwynglawdd ddim hwyrach na phum
wythnos ar ôl dyddiad cau ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel y bo’n briodol). Mae’r furflen
wybodaeth atodol yn gofyn am wybodaeth am ba mor aml y mynychir gwasanaethau / yr
Ysgol Sul, ac ati. Mae angen cadarnhad o’r manylion hyn gan yr ofeiriad, gweinidog neu
arweinydd fydd lleol. Gellir canfod furflen wybodaeth atodol at y diben hwn ar ddiwedd ein
polisi derbyn sydd ar gael ar-lein ar https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2020-01/
supplementary-information-form_w_0.pdf neu’n uniongyrchol gan yr ysgol.

Ysgol Wirfoddol A Gynorthwyir Yr Eglwys Yng Nghymru Sant Chad
‘Bob amser yn edrych tua’r dyfodol’
Adeiladwyd Ysgol Hanmer ar y safle hwn ym 1676 ac mae plant wedi’u haddysgu yma’n ddidor ers hynny. Ei henw bellach yw Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Sant
Chad ac rydym o’r farn bod amgylchedd Cristnogol hapus a diogel lle mae pob plentyn yn cael ei
werthfawrogi yn lle i ddisgyblion allu dysgu’n llwyddiannus. Mae hunanhyder disgyblion yn cael ei
feithrin, gan arwain at sgiliau cyfathrebu da a pharodrwydd i ddysgu. Anogir a disgwylir parch at
eraill, a ddangosir drwy foesau da a diddordeb brwd a chwilfrydig yn y byd o’n cwmpas.
Ein nod yw rhagoriaeth academaidd i bob un o’n plant trwy gwricwlwm eang a chytbwys a
chysylltiadau cryf â rhieni a gofalwyr, yr Eglwys a’r gymuned ehangach.
Mae Ysgol Sant Chad yn derbyn disgyblion rhwng 3 ac 11 mlwydd oed. Nifer Derbyn (ND) ein
hysgol yw 13.

Meini Prawf Gormod o Geisiadau
a) Plant sy’n derbyn gofal a phlant sydd wedi derbyn gofal yn y gorfennol.
b) Disgyblion sydd â brawd neu chwaer hŷn sydd o oed ysgol statudol ac a fydd wedi cofrestru
yn ein hysgol pan fo’r plentyn iau yn gymwys i’w mynychu. (gweler adran “Difiniadau” yn y
polisi)
c) Disgyblion sy’n byw yn Ardal Genhadaeth Maelor a hon yw’r ysgol Eglwys yng Nghymru
addas agosaf at eu cyfeiriad cartref ac sy’n byw o fewn cwmpas 3 milltir o’r ysgol. (gweler
adran “Difiniadau” yn y polisi)
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d) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn mynychu Eglwys Sant
Chad, yn Ardal Genhadaeth Maelor.
e) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn mynychu Eglwys
Anglicanaidd arall ac mai dyma’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
f ) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn aelodau gweithredol
o enwad Cristnogol nad yw’n Anglicanaidd, a hon yw’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a
Gynorthwyir agosaf.
g) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn aelodau gweithredol
o fydd arall a’u bod hefyd yn mynegi dyhead am addysg mewn Ysgol Eglwys, ac mai dyma’r
Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
h) Disgyblion y mae eu rhieni yn dymuno iddynt fynychu Ysgol Eglwys yng Nghymru.
Os yw rhieni, neu’r sawl gyda chyfrifoldeb rhieni, yn dymuno cael cais eu plentyn wedi ei ystyried
o dan feini prawf d i g, yna bydd yn rhaid iddynt gael eu ficer / arweinydd fydd i lenwi ac arwyddo
furflen wybodaeth atodol (SIF) sydd angen ei dychwelyd i Gorf Lywodraethu Ysgol Sant Chad
ddim hwyrach na phum wythnos ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Meithrin neu Dderbyn
(fel sy’n berthnasol). Mae’r furflen wybodaeth atodol yn gofyn am wybodaeth am ba mor aml
y mynychir gwasanaethau / yr Ysgol Sul, ac ati. Mae angen cadarnhad o’r manylion hyn gan yr
ofeiriad, gweinidog neu arweinydd fydd lleol. Gellir canfod furflen wybodaeth atodol at y diben
hwn ar ddiwedd ein polisi derbyn sydd ar gael ar-lein ar https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/
files/2020-01/supplementary-information-form_w_0.pdf neu’n uniongyrchol gan yr ysgol.

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru
y Santes Fair, Brymbo
Mae ein hysgol yn anelu i greu amgylchedd ac amodau sy’n cefnogi addysg plant a’u helpu i
gyflawni eu potensial, gan sicrhau bod cymeriad crefyddol yr ysgol yn cael ei adlewyrchu ar draws
pob agwedd o fywyd yr ysgol.
Rydym yn bwriadu hyrwyddo arferion gwaith da drwy drafodaeth, archwilio syniadau, a
brwdfrydedd i sicrhau bod pawb yn dangos y cynnydd gorau posib yn ein hysgol. Mae ein gwefan
yn arf pellach i’n helpu ni wneud hyn. Rydym yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd i wybodaeth
werthfawr yma ynghylch ein ysgol a dathlu cyflawniadau a chynnydd ein plant.
Mae’r bartneriaeth yr ydym yn ei fagu rhyngoch chi, yr Eglwys, y Llywodraethwyr a’r gymuned gyfan
yn pwysleisio ein gweledigaeth ar gyfer dysgu. Rydym yn teimlo fod gan bawb eu rôl i chwarae
yn addysg eich plentyn, a bod plant yn gallu fynnu pan maent yn cael ei meithrin gan bawb o’u
cwmpas.
Caif hyn ei adlewyrchu yn ein datganiad cenhadaeth:
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Credu a Thyfu, Dysgu a Chyflawni, gyda Duw wrth ein hochr.
Mae’r Santes Fair yn derbyn disgyblion rhwng 3 a 11 mlwydd oed Nifer Derbyn (ND) ein hysgol yw
22.

Meini Prawf Gormod o Geisiadau
a)

Plant sy’n derbyn gofal a phlant wedi derbyn gofal yn y gorfennol.

b)

Disgyblion gyda brawd neu chwaer hŷn sydd o oedran ysgol statudol ac sydd wedi cofrestru
yn ein hysgol pan fo’r plentyn iau yn gymwys i fynychu. (gweler adran “Difiniadau” yn y
polisi)

c)

Disgyblion sy’n byw yn Ardal Genhadaeth Alun a hon yw’r ysgol Eglwys yng Nghymru addas
agosaf at eu cyfeiriad cartref ac sy’n byw o fewn cwmpas 2 milltir o’r ysgol. (gweler adran
“Difiniadau” yn y polisi)

d)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn mynychu Eglwys y
Santes Fair, Brymbo yn Ardal Genhadaeth Alun.

e)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn mynychu Eglwys
Anglicanaidd arall ac mai dyma’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.

f)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn aelodau gweithredol o
enwad Cristnogol nad yw’n Anglicanaidd, a hon yw’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir
agosaf atynt.

g)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn aelodau gweithredol o
fydd arall a hefyd yn mynegi dyhead am addysg mewn Ysgol Eglwys, ac mai dyma’r Ysgol
Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.

h)

Disgyblion y mae eu rhieni yn dymuno iddynt fynychu Ysgol Eglwys yng Nghymru.

Os yw rhieni yn dymuno cael cais eu plentyn wedi ei ystyried o dan feini prawf d i g, yna bydd
yn rhaid iddynt gael eu ficer / arweinydd fydd i lenwi ac arwyddo furflen wybodaeth atodol
(SIF) sydd angen ei dychwelyd i Gorf Lywodraethu Ffederasiwn Ysgolion Eglwys Maelor ddim
hwyrach na phum wythnos ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel sy’n
berthnasol). Mae’r furflen wybodaeth atodol yn ceisio gwybodaeth am amlder presenoldeb
mewn gwasanaethau /Ysgol Sul ac ati. Mae angen cadarnhad o’r manylion hyn gan ofeiriad,
weinidog neu arweinydd fydd lleol. Gellir canfod furflen wybodaeth atodol at y diben hwn
ar ddiwedd ein polisi derbyn sydd ar gael ar-lein ar https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/
files/2020-01/supplementary-information-form_w_0.pdf neu’n uniongyrchol gan yr ysgol.
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Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair, Owrtyn
Yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair, rydym yn darparu addysg eang, gytbwys a
chyfoethog lle mae gwerthoedd Cristnogol yn ategu popeth a wnawn. Rydym yn rhoi’r un gwerth
ar bob un o’n disgyblion a’n nod yw cynorthwyo’n plant i ddatblygu eu gwir botensial a chredu yn
eu gwerth eu hunain.
Anogir disgyblion i gymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd eu hunain a chynorthwyo i ddarparu
awyrgylch gytûn yn yr ysgol. Cymerir pob cyfle i sicrhau bod plant, staf, rhieni a llywodraethwyr
yn deall a chytuno â’r egwyddorion rydym yn byw yn unol â hwy.
Gan weithio mewn partneriaeth, mae staf a llywodraethwyr yn ceisio darparu’r cyfleoedd dysgu
gorau posibl i’ch plentyn a drwy gydweithio gyda chi, gallwn gyflawni hyn.
Mae Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair yn derbyn disgyblion
rhwng 3 ac 11 oed. Nifer Derbyn (ND) ein hysgol yw 30.

Meini Prawf os oes Gormod o Geisiadau
a) Plant sy’n derbyn gofal a phlant sydd wedi derbyn gofal yn y gorfennol.
b) Disgyblion gyda brawd neu chwaer hŷn sydd o oedran ysgol statudol ac sydd wedi
cofrestru yn ein hysgol pan fo’r plentyn iau yn gymwys i fynychu. (gweler adran
“Difiniadau” yn y polisi)
c)

Disgyblion sy’n byw yn Ardal Genhadaeth Maelor ac mai hon yw’r ysgol Eglwys yng
Nghymru addas agosaf at eu cartref. (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi)

d) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn mynychu Eglwys y
Santes Mair Forwyn, yn Ardal Genhadaeth Maelor.
e) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn mynychu Eglwys
Anglicanaidd arall ac mai dyma’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
f)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn aelodau gweithredol
o enwad Cristnogol nad yw’n Anglicanaidd, ac mai hon yw’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a
Gynorthwyir agosaf atynt.

g) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn aelodau gweithredol o
fydd arall a hefyd yn mynegi dyhead am addysg mewn Ysgol Eglwys, ac mai dyma’r Ysgol
Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
h) Disgyblion y mae eu rhieni yn dymuno iddynt fynychu Ysgol Eglwys yng Nghymru.
Os yw rhieni, neu’r sawl gyda chyfrifoldeb rhieni, yn dymuno cael cais eu plentyn wedi ei ystyried
o dan feini prawf d i g, yna bydd yn rhaid iddynt gael eu ficer / arweinydd fydd i lenwi ac arwyddo
furflen wybodaeth atodol (SIF) sydd angen ei dychwelyd i Gorf Lywodraethu Ysgol yr Eglwys
yng Nghymru y Santes Fair ddim hwyrach na phum wythnos ar ôl y dyddiad cau ar gyfer
ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel sy’n berthnasol). Mae’r furflen wybodaeth atodol yn ceisio
gwybodaeth am amlder presenoldeb mewn gwasanaethau /Ysgol Sul ac ati. Mae angen
cadarnhad o’r manylion hyn gan ofeiriad, weinidog neu arweinydd fydd lleol. Gellir canfod
furflen wybodaeth atodol at y diben hwn ar ddiwedd ein polisi derbyn sydd ar gael ar-lein ar
https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2020-01/supplementary-information-form_w_0.pdf
neu’n uniongyrchol gan yr ysgol.
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Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng
Nghymru y Santes Fair, Rhiwbon
Gan gydnabod ei sylfaen hanesyddol, bydd yr ysgol yn cadw a datblygu ei chymeriad crefyddol yn
unol ag egwyddorion yr Eglwys yng Nghymru, Eglwys Lloegr ac mewn partneriaeth â’r eglwysi ar
lefelau plwyf ac esgobaeth.
Nod yr ysgol yw gwasanaethu’r gymuned drwy ddarparu addysg o’r ansawdd uchaf yng nghyddestun cred ac arfer Cristnogol. Mae’n annog dealltwriaeth o ystyr ac arwyddocâd fydd ac yn
hyrwyddo gwerthoedd Cristnogol drwy’r profiad y mae’n ei gynnig i bob un o’i disgyblion.
Mae’r profiad hwn wedi’i gynllunio i annog disgyblion i ddatblygu agweddau cadarnhaol tuag at
ddysgu, fel bod modd i bob un gyrraedd ei lawn botensial. Darperir cyfleoedd i ddatblygu hunanddisgyblaeth, parch at eraill ac at eiddo, gwerthfawrogiad o’r amgylchedd a chyfrifoldebau’r
unigolyn tuag ato.
Mewn partneriaeth â rhieni, mae’r ysgol yn dysgu parch at werthoedd crefyddol a moesegol a
goddefgarwch at hiliau, crefyddau a diwylliannau eraill.
Anogir disgyblion i fagu hyder, dathlu cyflawniad a chymryd balchder yn eu haelodaeth o gymuned
yr ysgol. Mae Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair yn
derbyn disgyblion rhwng 3 ac 11 oed. Nifer Derbyn (ND) ein hysgol yw 24.

Meini Prawf Gormod o Geisiadau
a) Plant sy’n derbyn gofal a phlant sydd wedi derbyn gofal yn y gorfennol.
b) Disgyblion gyda brawd neu chwaer hŷn sydd o oedran ysgol statudol ac sydd dal
wedi cofrestru yn ein hysgol pan fo’r plentyn iau yn gymwys i fynychu. (gweler adran
“Difiniadau” y polisi)
c)

Disgyblion sy’n byw yn Ardal Genhadaeth Ofa a hon yw’r Ysgol Eglwys yng Nghymru
addas agosaf at eu cyfeiriad cartref. (gweler adran “Difiniadau” y polisi)

d) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn mynychu Eglwys y
Santes Fair, Rhiwabon yn Ardal Genhadaeth Ofa.
e)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn mynychu Eglwys
Anglicanaidd arall a dyma’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.

f ) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn aelodau gweithredol
o enwad Cristnogol nad yw’n Anglicanaidd, a hon yw’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a
Gynorthwyir agosaf atynt.
g) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn aelodau gweithredol
o fydd arall a hefyd yn mynegi dyhead am addysg mewn Ysgol Eglwys, a dyma’r Ysgol
Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
h) Disgyblion y mae eu rhieni yn dymuno iddynt fynychu Ysgol Eglwys yng Nghymru.
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Os yw rhieni, neu’r sawl gyda chyfrifoldeb rhieni, yn dymuno cael cais eu plentyn wedi ei ystyried
o dan feini prawf d i g, yna bydd yn rhaid iddynt gael eu ficer / arweinydd fydd i lenwi ac arwyddo
furflen wybodaeth atodol (SIF) sydd angen ei dychwelyd i Gorf Lywodraethu Ysgol yr Eglwys
yng Nghymru y Santes Fair, ddim hwyrach na phum wythnos ar ôl y dyddiad cau ar gyfer
ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel sy’n berthnasol). Mae’r furflen wybodaeth atodol yn ceisio
gwybodaeth am amlder presenoldeb mewn gwasanaethau / Ysgol Sul ac ati. Mae angen
cadarnhad o’r manylion hyn gan yr ofeiriad, gweinidog neu arweinydd fydd lleol. Mae furflen
wybodaeth atodol at y diben hwn i’w gweld ar ddiwedd ein polisi derbyn, sydd ar gael ar-lein yn
https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2020-01/supplementary-information-form_w_0.pdf
neu’n uniongyrchol gan yr ysgol.

Difiniad o Frawd neu Chwaer
Difinnir brawd neu chwaer fel plentyn sydd â brawd, chwaer, llysfrawd neu lyschwaer, hanner
brawd neu hanner chwaer, neu sy’n blentyn maeth neu blentyn wedi’i fabwysiadu yn yr un uned
deuluol yn yr un aelwyd deuluol a chyfeiriad, ac y mae’r brawd neu’r chwaer yn dal i fod wedi
cofrestru yn yr ysgol a fefrir pan fo’r plentyn iau yn gymwys i fynychu’r ysgol. Bydd brodyr a
chwiorydd biolegol sy’n dal i fod ar gofrestr yr ysgol a fefrir ar 1 Medi 2021 hefyd yn cael eu trin fel
brodyr a chwiorydd, waeth lle fo’u man preswylio.
Ni fydd plant sy’n byw yn yr un aelwyd fel rhan o deulu estynedig, fel cefndryd a chyfnitherod, yn
cael eu trin fel brodyr a chwiorydd.

Ysgol Eglwys yng Nghymru “Addas”
Mae hyn yn cyfeirio at statws yr ysgol (Ysgol Wirfoddol a Reolir neu Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir)
a chyfrwng iaith yr ysgol (Saesneg, Cymraeg a Dwyieithog), yn dibynnu ar ddewis y rhieni.

Ysgol Wirfoddol A Gynorthwyir Yr Eglwys Yng Nghymru Sant Paul
Gan gydnabod ei sylfaen hanesyddol, bydd yr ysgol yn cadw a datblygu ei chymeriad crefyddol yn
unol ag egwyddorion yr Eglwys yng Nghymru, Eglwys Lloegr ac mewn partneriaeth â’r eglwysi ar
lefelau plwyf ac esgobaeth.
Nod yr ysgol yw gwasanaethu’r gymuned trwy ddarparu addysg o’r ansawdd uchaf yng nghyddestun cred ac arfer Cristnogol. Mae’n annog dealltwriaeth o ystyr ac arwyddocâd fydd ac mae’n
hyrwyddo gwerthoedd Cristnogol drwy’r profiad mae’n ei gynnig i bob un o’i disgyblion.
Mae’r profiad hwn wedi’i gynllunio i annog disgyblion i ddatblygu agweddau cadarnhaol tuag at
ddysgu fel bod modd i bob un gyrraedd ei lawn botensial. Darperir cyfleoedd i ddatblygu hunanddisgyblaeth, parch at eraill ac at eiddo, gwerthfawrogiad o’r amgylchedd a chyfrifoldebau’r
unigolyn tuag ato.
Mewn partneriaeth gyda rhieni, mae’r ysgol yn gosod parch at werthoedd crefyddol a moesegol a
goddefgarwch at hiliau, crefyddau a diwylliannau eraill.
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Anogir disgyblion i ddatblygu o ran hyder, dathlu cyflawniad a chymryd balchder yn eu haelodaeth
o gymuned yr ysgol.
Mae Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir Sant Paul yn derbyn disgyblion rhwng 3 ac 11 oed.
Nifer Derbyn (ND) ein hysgol yw 7.

Meini Prawf Gormod o Geisiadau
a) Plant sy’n derbyn gofal a phlant wedi derbyn gofal yn y gorfennol.
b) Disgyblion gyda brawd neu chwaer hŷn sydd o oedran ysgol statudol ac sydd wedi
cofrestru yn ein hysgol pan fo’r plentyn iau yn gymwys i fynychu (gweler adran
“Difiniadau” yn y polisi).
c)

Disgyblion sy’n byw yn Ardal Genhadaeth Alun a hon yw’r ysgol Eglwys yng Nghymru
addas agosaf at eu cyfeiriad cartref ac sy’n byw o fewn cwmpas 3 milltir o’r ysgol (gweler
adran “Difiniadau” yn y polisi).

d) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn mynychu Eglwys
Sant Paul, Isycoed yn Ardal Genhadaeth Alun.
e)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn mynychu Eglwys
Anglicanaidd arall ac mai dyma’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.

f)

Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” yn y polisi) yn aelodau gweithredol
o enwad Cristnogol nad yw’n Anglicanaidd, a hon yw’r Ysgol Eglwys Wirfoddol a
Gynorthwyir agosaf atynt.

g) Disgyblion y mae eu rhieni (gweler adran “Difiniadau” y polisi) yn aelodau gweithredol o
fydd arall a hefyd yn mynegi dyhead am addysg mewn Ysgol Eglwys, ac mai dyma’r Ysgol
Eglwys Wirfoddol a Gynorthwyir agosaf.
h) Disgyblion y mae eu rhieni yn dymuno iddynt fynychu Ysgol Eglwys yng Nghymru

Os yw rhieni, neu’r sawl gyda chyfrifoldeb rhieni, yn dymuno cael cais eu plentyn wedi ei
ystyried o dan feini prawf d i g, yna bydd yn rhaid iddynt gael eu ficer / arweinydd fydd i lenwi
ac arwyddo furflen wybodaeth atodol (SIF) sydd angen ei dychwelyd i Gorf Lywodraethu
Ffederasiwn Ysgolion Eglwys Maelor ddim hwyrach na phum wythnos ar ôl y dyddiad cau ar gyfer
ceisiadau Meithrin neu Dderbyn (fel sy’n berthnasol). Mae’r furflen wybodaeth atodol yn ceisio
gwybodaeth am amlder presenoldeb mewn gwasanaethau / Ysgol Sul ac ati. Mae angen
cadarnhad o’r manylion hyn gan ofeiriad, weinidog neu arweinydd fydd lleol. Gellir canfod
furflen wybodaeth atodol at y diben hwn ar ddiwedd ein polisi derbyn sydd ar gael ar-lein ar
https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2020-01/supplementary-information-form_w_0.pdf
neu’n uniongyrchol gan yr ysgol.
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Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd
Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph
Mae St Joseph yn Ysgol Uwchradd Gatholig ag Anglicanaidd, ac felly yn ysgol wirioneddol unigryw
fel ysgol eglwysig a rennir yng Nghymru. Mae Esgobion Esgobaethau Wrecsam a Llanelwy yn
sicrhau bod yr ysgol yn bodoli i wasanaethu cymunedau Catholig a Chymunedau Eglwys yng
Nghymru Wrecsam. Fel ysgol, rydym yn croesawu pobl ifanc o bob cefndir, sy’n fafrio addysg
yn seiliedig ar fydd ar gyfer eu plentyn. Rydym yn gofyn i bob rhiant sy’n gwneud cais am le
yma gydnabod a pharchu yr ethos a’r addysg nodweddiadol mae’r ysgol yn ei ddarparu a’u
pwysigrwydd i gymuned yr ysgol. Nid yw hyn yn efeithio hawl y rhieni nad ydynt yn Gatholig
nac yn Anglicanaidd i wneud cais am le yma ac rydym yn ceisio hyrwyddo cynwysoldeb i bawb.
Fodd bynnag mae’n meini prawf pan fo gormod o geisiadau yn ei gwneud yn amlwg y byddwn,
wrth gyflawni ein cenhadaeth Gristnogol, yn rhoi blaenoriaeth i aelodau cymunedau Catholig a
chymunedau’r Eglwys yn Nghymru o ran lleoedd a bydd y meini prawf hyn yn berthnasol os yw’r
nifer o geisiadau ar gyfer lleoedd yn fwy na’r nifer derbyn a gyhoeddwyd.

Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph, Wrecsam
Derbyniadau o Ysgolion Cynradd i Ysgolion Uwchradd
Wrth wneud cais am le yn Ysgol St Joseph, rhaid i rieni sicrhau eu bod yn cwblhau’r ddau gam
canlynol:
Cam 1 – Cwblhau Proses Ymgeisio’r Ysgol* - i’w ddychwelyd i’r ysgol.
•

Ffurflen Gais yr Ysgol – i’w llenwi gan Riant neu Warcheidwad

•

Ffurflen Gwybodaeth Ategol - i’w llenwi gan eich Ofeiriad / Gweinidog / Arweinydd
Crefyddol eich man addoli. Os nad oes gennych gysylltiad crefyddol, dychwelwch y
furflen gan nodi hynny.

•

Tystiolaeth o’r Sacramentau a Dderbyniwyd - gan gynnwys llungopïau o unrhyw
dystysgrifau neu ddogfennau a llofnodwyd. Mae’n rhaid cynnwys manylion cyswllt y
plwyf / sefydliad a enwyd

Cam 2 – Cwblhau Proses Ymgeisio yr Awdurdod Lleol
•
Mae’r Awdurdod Lleol yn gweithredu proses geisiadau ar-lein a gellir dod o hyd
i fanylion am hyn yn
https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ysgolion-uwchradd
Fel arall, gall rhieni ofyn yn uniongyrchol i Cyswllt Wrecsam am furflenni cais papur
yr Awdurdod Lleol.
Bydd y Panel Derbyn yn ystyried Ceisiadau gyda’r prosesau uchod wedi’u cwblhau yn unig.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Gwener, 6 Tachwedd 2020. Corf Llywodraethu Ysgol
Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St. Joseph yw’r awdurdod derbyn.
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Trosglwyddiadau Canol Cyfnod
Os yw rhieni am drosglwyddo eu plentyn o ysgol uwchradd i Ysgol St Joseph, awgrymir eu bod yn
cysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol.
*Mae pecynnau cais ar gael o’r ysgol neu i’w lawrlwytho oddi ar wefan yr ysgol:
https://stjosephs.wales/school-information/how-to-apply/

Polisi Derbyn
I gydnabod yr ymdeimlad o gytgord a phartneriaeth sydd wedi nodweddu twf yr ysgol hon a rennir,
cytunwyd y bydd un Panel Derbyn yn cael ei sefydlu i ddelio â phob derbyniad. Bydd cynrychiolwyr
o’r ddau enwad yn ffurfio’r Panel hwn.
Nifer derbyn yr ysgol yw 137 ar gyfer pob grŵp blwyddyn.
Mae’r Corff Llywodraethu yn cynnig derbyn 137 o ddisgyblion. Mae Ysgol St Joseph yn ysgol gwbl
gynhwysol ac mae Darpariaeth Adnoddau ar gael. Nid ar sail gallu neu ddawn y mae dethol. Bydd
yr holl geisiadau, gan gynnwys y rheiny sy’n ceisio Darpariaeth ag Anoddau, yn cael eu hystyried
gan ddefnyddio’r un meini prawf a fanylir isod.
Bydd y Llywodraethwyr yn ystyried ceisiadau, ac yn dyrannu 137 o leoedd, yn unol â thystiolaeth
o ymrwymiad gan rieni a phlant i’r addysg enwadol gynhwysfawr a gynigir yn Ysgol St Joseph.
Dyrennir lleoedd yn unol â’r gymhareb sylfaenol a sefydlwyd yn yr ysgol ers y dechrau: bydd hyd at
60% o ddisgyblion a dderbynnir o draddodiad Catholig a hyd at 40% o ddisgyblion o’r traddodiad
Anglicanaidd. Mae’r Llywodraethwyr yn cydnabod bod aelodau o enwadau Cristnogol eraill a
chymunedau ffydd eraill wedi bod, ac yn parhau i fod, yn rhan o fywyd Ysgol St. Joseph, ac maen
nhw wedi ymrwymo i gynnal hyn o fewn cyfyngiadau’r niferoedd gwirioneddol sy’n gwneud cais i’r
ysgol mewn unrhyw flwyddyn.
Os bydd y Corff Llywodraethu’n cael 137 neu lai o geisiadau gan ddisgyblion, byddan nhw’n cael
cynnig lle yn yr ysgol.
Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau sy’n cyrraedd erbyn y dyddiad cau, sef 6 Tachwedd 2020. Caiff
ceisiadau hwyr eu hystyried gan ddefnyddio’r un meini prawf. Fodd bynnag, os oes mwy o geisiadau
na nifer y lleoedd sydd ar gael yn yr ysgol, bydd unrhyw geisiadau hwyr yn cael eu hystyried ar ôl
y rhai a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau. Rhoddir ystyriaeth i geisiadau a geir ar ôl y dyddiad
hwn lle gellir profi rheswm eithriadol am fethu â bodloni’r dyddiad cau y tu hwnt i bob amheuaeth
resymol.
Pan fydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, caiff ceisiadau ar gyfer y 137 o
leoedd sydd ar gael eu hystyried gan y Llywodraethwyr yn nhrefn y flaenoriaeth a nodir isod.
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Meini Prawf ar gyfer Mwy o Geisiadau na Nifer y Lleoedd sydd ar gael
Bydd yr holl geisiadau a geir erbyn y dyddiad cau sy’n mynegi dewis y rhieni i gael addysg enwadol
Cristnogol cynhwysfawr yn Ysgol St. Joseph ar y furflen gais gyfredinol yn cael eu hystyried yn y
drefn flaenoriaeth ganlynol.
Rhaid darparu tystiolaeth a gwybodaeth gan y rhieni / gwarchodwyr ar y furflen gais. Dylid
darparu copïau o dystysgrifau Bedydd. Rhaid cynnwys Ffurflen Wybodaeth Gefnogol gyda
cheisiadau. Mae’n rhaid i’r Gweinidog, ac nid y rhiant / gofalwr gofnodi tystiolaeth a gwybodaeth
gefnogol gan yr Ofeiriad / Gweinidog / Arweinydd Crefyddol teuluol (os yw’n berthnasol) ar y
Ffurflen Gwybodaeth Gefnogol sydd gyda’r furflen gais. Wrth ystyried ceisiadau, bydd y plant
hynny sydd wedi mynychu ers y nifer fwyaf o flynyddoedd yn cael blaenoriaeth.
1. Plant sy’n derbyn gofal a Phlant a oedd yn derbyn gofal
(Gweler gyfer y difiniad o blant sy’n derbyn gofal)
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2. Plant o draddodiad Catholig a’r Eglwys yng Nghymru
Unwaith y bydd lleoedd wedi’u dyrannu ar gyfer Plant sy’n derbyn gofal a Phlant a oedd yn derbyn
gofal, bydd y lleoedd sy’n weddill yn cael eu dyrannu yn unol â’r gymhareb sylfaenol a sefydlwyd yn
yr ysgol ers y dechrau: bydd hyd at 60% o ddisgyblion a dderbynnir o draddodiad Catholig a hyd
at 40% o ddisgyblion o’r traddodiad Anglicanaidd. Os na cheir unrhyw geisiadau gan Blant sy’n
derbyn gofal neu Blant a oedd yn derbyn gofal, caif y 137 o leoedd eu rhannu gan ddefnyddio’r un
gymhareb, sef 60% / 40%. Bydd hyn yn cyfateb i 82 o blant o’r traddodiad Catholig a 55 o blant o’r
traddodiad Anglicanaidd.

Catholig

Yr Eglwys yng Nghymru
(a)

(a)

Plant Catholig wedi’u Bedyddio mewn
Ysgolion Cynradd Catholig yn Awdurdod
Lleol Wrecsam

(b)

Plant Catholig eraill sydd wedi’u Bedyddio.

(c)

Plant eraill sy’n mynychu ysgolion
cynradd Catholig.

(b)

Plant Anglicanaidd eraill sydd wedi’u
Bedyddio

Os yw’r niferoedd yn fwy na’r nifer o
lefydd sydd ar gael ym mhob categori,
bydd y meini prawf isod yn cael eu
rhoi ar waith yn y drefn ganlynol, i
benderfynu pwy a all gael ei dderbyn;

(c)

Plant eraill sy’n mynychu ysgol gynradd yr
Eglwys yng Nghymru.

1.

Tystiolaeth ategol gan Weinidog y
cysylltiad sacramentaidd gan y plentyn
a gan y teulu.

2.

Tystiolaeth ategol gan Weinidog y
cysylltiad gweithredol yng nghymuned
yr eglwys gan y plentyn a gan y teulu.

3.

Plant wedi’u bedyddio y mae eu
teuluoedd yn mynd i Eglwys Anglicanaidd
yn ardal Awdurdod Lleol Wrecsam. Noder
nad yw hyn yn golygu addoli yn yr ysgol

Os yw’r niferoedd yn fwy na’r nifer o
lefydd sydd ar gael, bydd y meini prawf
isod yn cael eu rhoi ar waith yn y drefn
ganlynol, i benderfynu pwy a all gael ei
dderbyn:
1.

Tystiolaeth gefnogol gan y Ficer /
Gweinidog am weithgarwch presennol y
plentyn a’r teulu yn yr eglwys y maent yn
ei mynychu.

2.

Tystiolaeth gefnogol gan y Ficer /
Gweinidog am bresenoldeb y plentyn a’r
teulu yn yr eglwys.

3.

Nifer y blynyddoedd y mae’r plentyn
wedi mynychu ysgol gynradd yr Eglwys
yng Nghymru.

Nifer y blynyddoedd y mae’r plentyn
wedi mynychu ysgol fwydo Gatholig

Pan na fydd y lleoedd Catholig neu Eglwys yng Nghymru wedi eu llenwi,
bydd y lleoedd yn dod ar gael i’r enwadau eraill lle mae gormod o geisiadau
Yn dilyn dyrannu lleoedd o dan 1 a 2, os oes unrhyw leoedd ar ôl byddan nhw’n cael eu cyfuno a’u dyrannu
i ddisgyblion gan ddefnyddio’r meini prawf mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael fel y rhestrir yn
nhrefn blaenoriaeth.
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3. Plant teuluoedd sy’n chwarae rhan amlwg yng nghymunedau eglwysi lleol enwadau
Cristnogol eraill ac sy’n aelodau Categori A CYTUN (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru). Am restr
llawn o’r aelodau hyn ewch i Atodiad A.
Ar gyfer llefydd sydd ar gael, bydd y meini prawf canlynol yn cael eu rhoi ar waith, mewn trefn, i
benderfynu pwy a all gael ei dderbyn;

a. Tystiolaeth o gysylltiad gweithredol sylweddol gan y plentyn a’r teulu i gefnogi’r eglwys, megis addoli
bob wythnos a chysylltiadau eraill.
b. Tystiolaeth o rywfaint o gysylltiad gweithredol gan y plentyn a’r teulu i gefnogi’r eglwys, megis addoli
bob mis neu’n llai rheolaidd na hynny.
c. Nifer y blynyddoedd y mae’r plentyn a’r teulu wedi bod yn ymwneud â’r eglwys gefnogol.
4. Plant o gymunedau ffydd eraill.
Ar gyfer llefydd sydd ar gael, bydd y meini prawf canlynol yn cael eu rhoi ar waith, mewn trefn, i
benderfynu pwy a all gael ei dderbyn;
a. Tystiolaeth o weithgarwch presennol sylweddol gan y plentyn a’r teulu yn y man addoli cefnogol.
b. Tystiolaeth o rywfaint o weithgarwch cyfredol gan y plentyn a’r teulu yn y man addoli cefnogol.
c. Tystiolaeth o ymrwymiad i gymuned fydd gan y plentyn a’r teulu.
5. Plant o deuluoedd sy’n aelodau, ond nad ydynt yn aelodau gweithredol, o gymunedau
ffydd lleol.
Ar gyfer llefydd sydd ar gael, bydd y meini prawf canlynol yn cael eu rhoi ar waith, mewn trefn, i
benderfynu pwy a all gael ei dderbyn;
a. Tystiolaeth o rywfaint o weithgarwch gan y plentyn a’r teulu yn y man addoli cefnogol.
b. Nifer y blynyddoedd y mae’r plentyn a’r teulu wedi bod yn ymwneud â’r eglwys gefnogol.
6. Plant nad ydyn nhw’n gallu cael eu derbyn o dan gategorïau 1 – 5 ond y mae ganddyn
nhw frawd neu chwaer* sy’n mynychu ar adeg derbyn.
Ar gyfer llefydd sydd ar gael, bydd y meini prawf canlynol yn cael eu rhoi ar waith;
Y mwyaf o flynyddoedd y bydd y brawd a chwaer gyda’i gilydd, fel rhan o gymuned yr ysgol, fydd y
factor penderfynu. *Gweler am y Difiniad o Frawd neu Chwaer
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7. Plant nad ydynt yn medru cael eu derbyn o dan gategorïau 1 – 6, nad ydynt wedi darparu
unrhyw dystiolaeth gan eu Hofeiriad / Gweinidog / Arweinydd Crefyddol ynglŷn â’u hymrwymiad
fydd, neu sydd wedi datgan nad oed ganddynt ymrwymiad fydd, ond sydd wedi dweud y byddent
yn hofi lle yn Ysgol St Joseph.

Penderfynu
Mewn achos o orfod gwneud penderfyniad, bydd y Llywodraethwyr yn derbyn yr ymgeiswyr hynny
sy’n byw agosaf at yr ysgol. Os rhoddir blaenoriaeth gyfartal i ddau neu fwy o ymgeiswyr o dan
unrhyw un maen prawf, yna rhaid gwneud penderfyniad, a’r plentyn sy’n byw agosaf at yr ysgol
fyddai’n cael blaenoriaeth. Bydd agosrwydd yn cael ei fesur gan Banel Derbyn y Corf Llywodraethu
gan ddefnyddio system fapio Gwybodaeth Ddaearyddol yr Awdurdodau Lleol. Mesurir o’r cartref at
giât agosaf yr ysgol, gan ddefnyddio’r llwybr cerdded byrraf, mwyaf diogel. Lle mae pellteroedd yn
gyfartal, megis flat mewn bloc o anheddau, byddai’r flatiau llawr gwaelod yn cael eu hystyried yn
agosach na’r flatiau ar y lloriau uwch.

Cyfeiriad Cartref
Y ‘Cyfeiriad Cartref’ fydd y cyfeiriad a ddefnyddir ar gyfer gohebiaeth ac sy’n gysylltiedig â ble
y telir ‘Budd-dal Plant’*. Mewn achosion lle ceir amheuaeth am y cyfeiriad cartref neu pan fydd
plentyn yn byw rhwng dau gartref (teuluoedd wedi gwahanu) neu amgylchiadau perthnasol eraill,
rhaid darparu prawf o’r cyfeiriad cartref i’r Llywodraethwyr i gadarnhau’r cyfeiriad a ddefnyddir ar
y furflen gais. Y cyfeiriad cartref fydd y cyfeiriad sy’n cydymfurfio â’r uchod ar ddiwedd y cyfnod
dyrannu a bennwyd gan yr Awdurdod Lleol. Dylai teuluoedd sydd ar fin symud tŷ ddarparu:
a)

llythyr Cyfreithiwr yn cadarnhau eich bod wedi prynu eiddo; neu

b)

gopi o’r cytundeb rhentu cyfredol, wedi ei lofnodi gan y Tenantiaid a’r Landlordiaid, yn
dangos cyfeiriad yr eiddo; neu

c)

yn achos gweithwyr Lluoedd EM sy’n gwasanaethu, llythyr swyddogol yn cadarnhau
dyddiad eu gwasanaeth oddi wrth yr MOD, FCO neu GCHQ.

NODIADAU:
PLANT SY’N DERBYN GOFAL: Mae ‘Plentyn sy’n derbyn gofal’ yn golygu un sy’n ‘derbyn gofal’ neu a
oedd yn derbyn gofal gan Awdurdod Lleol yn unol ag Adran 22 y Ddeddf Plant . Mae Cyngor Bwrdeistref
Sirol Wrecsam yn dilyn rheoliadau wedi’u gosod gan Lywodraeth Cymru i sicrhau y caif buddion y plant
mwyaf diamddifyn hyn eu diogelu. Mae’r plant hyn yn derbyn y flaenoriaeth uchaf ym meini prawf gormod
o geisiadau ar gyfer yr holl ysgolion, gan gynnwys ceisiadau y tu allan i’r cyfnod derbyniadau arferol. Dylai’r
rhiant corforaethol perthnasol lofnodi furflenni cais ar gyfer Plant Sy’n derbyn gofal.

DIFFINIAD O RIENI
Mae rhieni’n cynnwys yr holl bobl hynny sydd â chyfrifoldeb rhiant am blentyn fel y nodir yn Neddf
Plant 1989. Lle bo cyfrifoldeb am blentyn yn cael ei ‘rannu’, bernir mai’r person sy ’n cael Budd-dal
Plant* yw’r person sy’n gyfrifol am lenwi furflenni cais, ac y bydd eu cyfeiriad yn cael ei ddefnyddio
at ddibenion derbyn.
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*Budd-Dal Plant – neu’r person a fyddai’n gymwys i dderbyn taliad Budd-Dal Plant os bydd yn
bodloni’r trothwy incwm fel y’i gosodwyd gan CThEM

CYFRIFOLDEB RHIANT
Oni nodir fel arall yn ôl gorchymyn llys:
• Mae Cyfrifoldeb Rhiant awtomatig gan famau
• Mae gan dadau hefyd gyfrifoldeb rhiant dros os yw’r tad yn briod â’r fam ar adeg geni’r
plentyn. Mae hyn yn parhau ar ôl unrhyw ysgariad / gwahanu / ail-briodi hyd yn oed os nad
ydynt yn byw gyda’r plentyn.
• Mae gan dadau di - briod gyfrifoldeb rhiant os yw’r fam a’r tad yn cofrestru genedigaeth y
plentyn gyda’i gilydd (mae hyn yn ddiwygiad i Ddeddf Plant 1989, a ddaeth i rym ar 1 Rhagfyr
2003 ac nad yw’n ôl-weithredol)
• Gall tadau di – briod, llys-rieni, perthnasau a phobl eraill hawlio cyfrifoldeb rhiant ond
nid yw ganddynt yn awtomatig. Mewn achosion o’r fath gellir dyfarnu cyfrifoldeb rhiant
drwy orchymyn preswyl; cael eu penodi’n warcheidwad; cael eu henwi mewn gorchymyn
amddifyn brys (cymryd camau rhesymol i ddiogelu neu hyrwyddo lles y plentyn neu’r person
ifanc yn unig); neu drwy fabwysiadu.
Mewn achos o anghydfod rhwng rhieni, os oes cyfrifoldeb rhiant gan fwy nag un rhiant ac nad
ydynt yn cytuno i wneud cais i ysgol benodol, bydd lle ysgol dros dros yn cael ei gynnig hyd nes
bydd yr anghydfod yn cael ei ddatrys gan y ddau riant fel mater personol.

Brawd neu Chwaer:
Bydd y trefniadau derbyn yn sicrhau na fydd brodyr a chwiorydd yn cael eu gwahanu. Bydd brodyr
a chwiorydd, p’un ai ydyn nhw’n llawn, hanner, llys, maeth neu wedi’u mabwysiadu, yn cael eu
hystyried yn berthnasol pan maent yn byw gyda’i gilydd yn yr un cyfeiriad a’r un tŷ teuluol lle
bydd yr un hŷn yn dal yn gymwys i fod wedi’i gofrestru yn yr ysgol pan fyddai’r un iau’n gymwys
i’w mynychu. Ni fydd plant sy’n byw yn yr un aelwyd fel rhan o deulu estynedig, fel cefndryd a
chyfnitherod, yn cael eu trin fel brodyr a chwiorydd.

APELIADAU:
Os bydd y Llywodraethwyr yn anfon llythyr yn dweud nad ydyn nhw’n gallu cynnig lle, gall
rhiant apelio. Rhaid gwneud yr apêl hwn yn ysgrifenedig gan riant / gwarcheidwad i Glerc
Llywodraethwyr yr ysgol a rhaid iddo gyrraedd erbyn y dyddiad cau a nodir yn y llythyr. Yna, bydd
Panel Apelio Annibynnol, a drefnir ar ran Esgobaeth Wrecsam ac Esgobaeth Llanelwy, yn gwrando
ar yr Apêl.

GRWPIAU BLWYDDYN ERAILL:
Mae derbyniadau yn amodol ar argaeledd lleoedd ac i’r un meini prawf derbyn.
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Llywodraethwyr Yn Tynnu Cynigion Lleoedd Yn Ôl:
Pe bai’r Llywodraethwyr yn dod o hyd i dystiolaeth o gais twyllodrus neu fwriadol gamarweiniol gan
riant, a fyddai’n gwadu rhiant â mwy o hawl i le, dylid hysbysu rhieni y gellid tynnu’r cynnig yn ôl.
Lle caif lle ei dynnu’n ôl ar sail gwybodaeth gamarweiniol, ystyrir y cais o’r newydd, a chynigir hawl
i apelio os gwrthodir y lle. Gwneir y datganiad hwn yn unol â’r ‘Cod Derbyn i Ysgolion, Dogfen God
Statudol Rhif 005/2013, tudalen 26 paragrafau 3.40 a 3.41.

Rhestrau Aros:
Trosglwyddo i Ysgol Uwchradd o Ysgol Gynradd
Gall rhieni sy’n aflwyddiannus yn eu cais roi enw eu plentyn ar restr aros. Cedwir y rhestr aros tan 30 Medi
ym mlwyddyn y cais. Os daw unrhyw leoedd ar gael cyn i’r tymor ddechrau ym mis Medi, bydd y Panel
Derbyniadau yn ystyried yr enwau hynny ar y rhestr aros. Os bydd mwy o enwau ar y rhestr aros nag o leoedd
sydd ar gael, bydd y Llywodraethwyr yn defnyddio’r meini prawf mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar
gael fel y manylir yn y polisi hwn. Unwaith y bydd y dyddiad hwn wedi bod, caif y rhestr aros ei gwaredu.

Trosglwyddiadau Canol Cyfnod
Cedwir rhestrau aros ar gyfer grwpiau blynyddoedd eraill. Bydd y meini prawf ar gyfer gormod o
geisiadau yn cael ei ddefnyddio os bydd lleoedd gwag yn codi.

Atodiad A
CYTÛN - Aelodau Categori “A” *

(A) Pob eglwys ac enwad yng Nghymru sy’n tanysgrifio i’r Sail ac sy’n cynnwys cynulleidfaoedd
yng Nghymru sydd â’u sefydliad cenedlaethol a’u hunaniaeth eglwysig eu hunain:
Undeb Bedyddwyr Cymru
South Wales Baptist Association
The Methodist Church
Yr Eglwys yng Nghymru
The German Speaking Lutheran Church
The Salvation Army
The United Reformed Church
The Roman Catholic Church
The Union of Welsh Independents
The Congregational Federation
The Presbyterian Church of Wales
The Indian Orthodox Church (link: St Mary’s Indian Orthodox Church, Bristol)
The Church of Pentecost - UK (Cardif District)

(B) Yr eglwysi hynny, sydd â dosbarthiad cynulleidfaoedd yng Nghymru, ac nad oes ganddynt,
o ran egwyddor, unrhyw ddatganiadau credoaidd yn eu traddodiadau ac na allant, felly,
ymrwymo’n furfiol i’r Sylfaen, on.

Cymdeithas y Cyfeillion
*manylion o wefan CYTÛN ar 19/6/20 https://www.cytun.co.uk/hafan/pwy-ydym-ni/
Gall yr atodiad hwn ddyddio ac felly fersiwn ar-lein o gategori aelodaeth fydd y fersiwn a ddefnyddir
gan y Panel bob amser.
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Uwchradd Sefydledig
Ysgol Maelor, Penley
Mae’r ysgol yn cydymfurfio â Deddf Addysg 2009 sy’n rhoi blaenoriaeth i dderbyn Plant Sy’n
Derbyn Gofal.
Os yw nifer ceisiadau am dderbyn plant yn fwy nag ein nifer safonol o 130, mae’r llywodraethwyr
wedi cytuno y dylid rhoi’r meini prawf canlynol ar waith, yn y drefn y maent yn ymddangos:-

Meini Prawf Gormod o Geisiadau:
1. “Plant Sy’n Derbyn Gofal” a “Phlant wedi derbyn gofal yn y gorfennol”
2. Presenoldeb yn yr ysgolion cynradd sy’n bwydo Ysgol Maelor: Ysgol Sant Dunawd - Bangor-Isy-Coed, Ysgol Gynradd Gymorthedig Bronington - Bronington, Ysgol Gynradd Wirfoddol Reoledig
Eyton – Eyton, Ysgol Gynradd Wirfoddol Gymorthedig Sant Chad – Hanmer, Ysgol Gynradd
Wirfoddol Gymorthedig Sant Paul – Is-coed, Ysgol Gynradd Gymorthedig yr Eglwys yng Nghymru
Madras – Llannerch Banna, Ysgol Gynradd Sirol Deiniol – Marchwiail, Ysgol Gymorthedig y Santes
Fair – Owrtyn ac Ysgol Gynradd Wirfoddol Reoledig Borderbrook –Tallarn Green
3. Brodyr a chwiorydd disgyblion sydd eisoes yn mynychu rhan 11-16 yr ysgol. [Bydd brodyr a
chwiorydd, p’un ai ydyn nhw’n llawn, hanner, llys neu faeth yn cael eu hystyried yn berthnasol pan
maent yn byw gyda’i gilydd yn yr un cyfeiriad a’r un tŷ teuluol lle bydd y plentyn hynaf yn dal wedi’i
gofrestru yn yr ysgol pan fyddai’r plentyn ieuengaf yn gymwys i’w mynychu. Ni fydd plant sy’n
byw yn yr un tŷ fel rhan o ‘deulu estynedig’ fel cefndryd a chyfnitherod yn cael eu trin fel brodyr a
chwiorydd. Bydd y brodyr neu’r chwiorydd ym mlwyddyn 8-11 pan fydd y plentyn iau yn cychwyn]
4. Agosrwydd - rhoddir blaenoriaeth i’r pellter byrraf. [Caif pellteroedd eu mesur yn ôl y llwybr
cerdded byrraf sydd ar gael o’r cartref i’r ysgol, a allai gynnwys llwybrau cyhoeddus. Y llwybr byrraf
sydd ar gael yw’r un sy’n cael ei ystyried yn ddiogel i blentyn heb anabledd neu anhawster dysgu i
gerdded ar ei hyd ar ben ei hun, neu gyda hebryngwr pe byddai oed y plentyn yn galw am hynny yn
unol â ‘Chanllaw Gweithredol a Darpariaeth Statudol Teithio gan Ddysgwyr’ - Llywodraeth Cymru
Os bydd mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael ym meini prawf 2 a 3, bydd y pellter a
amlinellir ym maen prawf 4 yn cael ei ddefnyddio i benderfynu.

Gwrthod Lle:
Os ydych yn cael eich gwrthod ar ôl i’r ysgol roi’r meini prawf derbyn uchod ar waith, mae gennych
hawl i apelio i banel apelio annibynnol. I wneud hyn, dylai Rhiant/Gwarchodwr wneud cais
ysgrifenedig am apêl i ‘Glerc y Panel Apelio’ yng nghyfeiriad yr ysgol.
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Meini Prawf Derbyn Plant o Enedigaethau Lluosog:
Pan fo’r Corf Llywodraethu’n ystyried gefeilliaid, tripledi neu enedigaethau lluosog eraill pan fo un lle
ar ôl, bydd y teulu’n cael cynnig y lle a gallent ddewis (a) ei dderbyn ar gyfer un plentyn, pwy bynnag y
maen nhw’n ei ddewis, neu (b) wrthod y lle a bydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn nesaf yn y drefn ar ôl y
gefeilliaid/tripledi/genedigaethau lluosog. Noder na fyddai brodyr a chwiorydd genedigaethau lluosog
yn cael eu blaenoriaethu i gael eu derbyn ac eithrio fel cysylltiad teuluol unwaith y byddai’r teulu wedi
derbyn y lle(oedd) a gynigwyd i un o’r efeilliaid/triawd/genedigaethau lluosog.

Rhestr Aros:
Bydd Ysgol Maelor yn cadw rhestr aros yn dilyn cynnig lleoedd yn ystod y cylch derbyn arferol.
Bydd y rhestr aros yn ei lle tan 30 Medi yn y flwyddyn ysgol y gwneir y cais ynddi. Ar gyfer ceisiadau
trosglwyddo yng nghanol y cyfnod yn yr ysgol, bydd Ysgol Maelor yn cadw’r cais ar restr aros ar
gyfer y flwyddyn academaidd y gwneir y cais ynddi.
Ar ôl hynny, dylai rhieni wneud cais derbyn newydd. Os daw lleoedd ychwanegol ar gael tra bo’r rhestr
aros mewn grym, byddent yn cael eu cynnig i blant sydd ar y rhestr aros ar sail y meini prawf pan fo
gormod o geisiadau ac nid ar sail dyddiad y cais. Os daw lleoedd ar gael cyn y gwrandawiad apeliadau,
byddent yn cael eu llenwi o’r rhestr aros.

Ceisiadau Hwyr
Bydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau sydd wedi’i gyhoeddi’n cael eu trin fel ceisiadau
hwyr. Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried gan ddefnyddio’r un meini prawf a gyhoeddwyd. Fodd
bynnag, os oes gormod o geisiadau i nifer y lleoedd sydd ar gael, yna bydd ceisiadau hwyr yn cael eu
hystyried ar ôl y ceisiadau hynny a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau.

Ceisiadau y tu allan i’r cylch derbyn arferol:
Bydd yr ysgol yn rhoi’r polisi derbyn ar waith ar gyfer pob cais a dderbynnir ar ôl y cylch derbyn
arferol neu ar gyfer grwpiau blynyddoedd eraill (symud yng nghanol y cyfnod yn yr ysgol) gan
ddefnyddio’r meini prawf a’r trefniadau uchod.

Sut I Wneud Cais Am Le
Bydd angen i chi lenwi Pecyn Derbyn Wrecsam sydd ar gael i’w lawrlwytho o https://www.
wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ysgolion-uwchradd rhaid dychwelyd y
furflen gais i’r ALl erbyn y dyddiad blynyddol a gyhoeddwyd (Os yw eich plentyn yn mynychu
ysgol gynradd yn Wrecsam bydd yr wybodaeth yma yn cael ei rhoi iddyn nhw ar ddechrau tymor
yr Hydref.) Bydd hefyd angen i chi lenwi furflen dderbyn Ysgol Maelor (yn y pecyn yma) a’i
dychwelyd i Ysgol Maelor erbyn 6 Tachwedd 2020. Cyfnod dyrannu Ysgol Maelor yw 9 Tachwedd
2020 tan 8 Ionawr 2021.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn dychwelyd y ddwy furflen gais. Os ydych yn llwyddiannus cewch
wybod bod lle ar eich cyfer yn Ysgol Maelor cyn 1 Mawrth 2021.
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Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol
Mae’r Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn cynnig cymorth ieithyddol i ddisgyblion nad
ydynt yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf.
Mae’r Gwasanaeth yn cynnwys tîm o athrawon, cymorthyddion addysgu a chymorthyddion
dwyieithog sy’n gweithio gyda disgyblion i ddatblygu eu gallu i gyfathrebu yn Saesneg, i allu
astudio’r Cwricwlwm Cenedlaethol ac integreiddio.
Os bydd disgyblion sydd ag ychydig, neu ddim, Saesneg yn ymgeisio am leoedd mewn ysgolion, byddant
yn cael eu hatgyfeirio at y Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol gan y Swyddog Derbyniadau.
Bydd y Swyddog Derbyniadau, wrth ymgynghori gyda’r pennaeth a’r rheini, yn gwneud trefniadau
derbyn.

Presenoldeb yn yr Ysgol, Prydlondeb
ac Absenoldeb
Mae’n hanfodol bod plant yn mynd i’r ysgol yn gyson os ydynt am gyflawni eu potensial. Gall
absenoldebau rheolaidd neu ddi-baid o’r ysgol fod yn bryder sylweddol. Gall absenoldebau di-baid
neu gyson fod â goblygiadau difrifol i les plentyn a gall efeithio ar ganlyniadau academaidd.
Mae dyletswydd gyfreithiol ar rieni neu’r rhai sydd â chyfrifoldeb rhiant i sicrhau bod eu plentyn yn
cael addysg yn briodol. I’r rhan fwyaf o blant, mae hyn yn golygu bod yn bresennol yn yr ysgol leol
yn rheolaidd. Mae presenoldeb rheolaidd yn golygu y dylai plant fod yn yr ysgol o ddydd Llun tan
ddydd Gwener yn ystod oriau agor yr ysgol.
Nid yw plant sydd ddim yn dod i’r ysgol (neu’n cyrraedd yn hwyr yn aml ac yn colli amser cofrestru)
yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd.
Yn gyfreithiol, mae rhai rhesymau i egluro absenoldeb o’r ysgol y gall y Pennaeth ddewis eu derbyn i
ganiatáu i’r absenoldeb gael ei awdurdodi. Mae’r rhesymau hyn yn cynnwys:
Absenoldebau meddygol neu achosion anochel eraill.
Arferion crefyddol.
Materion cludiant i’r ysgol.
Rhaid i’r Pennaeth dderbyn y rhesymau hyn yn unol â Fframwaith Presenoldeb Cymru Gyfan
Llywodraeth Cymru https://gov.wales/all-wales-attendance-framework cyn y gellir eu derbyn
fel rhai dilys. Efallai y bydd angen i rieni a gofalwyr ddarparu tystiolaeth benodol cyn i Bennaeth
awdurdodi absenoldebau o’r fath.
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Dylid trafod absenoldebau am resymau eraill, gan gynnwys gwyliau yn ystod y tymor, gyda’r
Pennaeth cyn trefnu unrhyw wyliau. Dim ond y Pennaeth all roi caniatâd i absenoldeb i fynd ar
wyliau.
Mae canllawiau Llywodraeth Cymru’n awgrymu –
•

Na ddylai ysgolion or-ddefnyddio’u disgresiwn.

•

Mewn amgylchiadau eithriadol, na ddylid rhoi mwy na deg diwrnod ysgol o ganiatâd i
fod yn absennol mewn un flwyddyn ysgol.

•

Na ddylid cyfrif deg diwrnod ysgol fel yr arfer na fel hawl.

Dylid gwneud apwyntiadau i weld y meddyg neu’r deintydd nad ydynt yn rhai brys y tu hwnt i oriau’r
ysgol lle bo modd.
Gallai rhieni sy’n methu â sicrhau bod eu plant yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd gael Rhybudd
Cosb Benodedig o £60 neu wynebu achos cyfreithiol –
Gall euogfarn mewn Llys Ynadon lleol am hyn arwain at gollfarn troseddol. Gallai pob rhiant/
gofalwyr hefyd dderbyn dedfryd o garchar neu ddirwy hyd at £2,500 am bob plentyn sy’n absennol
o’r ysgol. Mae gan y llys hefyd y pŵer i greu Gorchymyn Rhianta pe bai angen un.
Gall rhai plant ddianc o’r ysgol heb yn wybod i’w rhieni.
• Mae gan Heddlu Gogledd Cymru bwerau i ddal unrhyw blentyn neu blant o oed ysgol y
maen nhw’n credu eu bod yn absennol o’r ysgol yn anghyfreithlon.
• Mae Patrôl Addysg Cymunedol hefyd yn gweithredu yn yr ardal leol.
• Cefnogwch eich plentyn trwy roi gwybod i’r ysgol am y rheswm am unrhyw absenoldeb cyn
gynted â phosib’ ar y diwrnod mae angen iddynt fod yn absennol. Wrth ddychwelyd i’r ysgol,
sicrhewch bod nodyn ysgrifenedig neu dystiolaeth feddygol yn cael ei darparu i’r Pennaeth.
• Cysylltwch â Gwasanaeth Gwaith Cymdeithasol Addysg am gyngor neu gymorth ar faterion
sy’n ymwneud â phresenoldeb yn yr ysgol.
• Gallwch gael cyngor neu gymorth ychwanegol gan y tîm Gwaith Ieuenctid mewn Addysg a’r
gwasanaeth TRAC o ran materion presenoldeb yn yr ysgol.
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Polisi Iaith Gymraeg ar gyfer yr holl ysgolion
sy’n cael eu cynnal gan yr Awdurdod Lleol
Mae Polisi Iaith Gymraeg yr Awdurdod yn ceisio sicrhau bod disgyblion yn cael eu cymell yn
addysgol ac yn cael y manteision sy’n dod yn sgil addysg ddwyieithog ac yn dod yn fwy rhugl
dros amser. Trwy ei Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) cyfredol, mae’r Awdurdod
yn ymdrechu i alluogi pob plentyn ac unigolyn ifanc i fod yn siaradwyr dwyieithog hyderus drwy
ei ddarpariaeth addysg, a’u galluogi i fyw, gweithio a chymdeithasu yn gyforddus drwy gyfrwng y
Gymraeg.
Mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i gefnogi, ehangu a hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg. Trwy
Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yr Awdurdod, mae’n dangos ei fod wedi ymrwymo
i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg o fewn y gymuned gyfan, gan gynyddu nifer a chanran
y disgyblion sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg mewn cydymfurfiad â Strategaeth Addysg
Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru o ddatblygu dysgwyr sy’n gwbl ddwyieithog. Uchelgeisiau a
chynlluniau’r Awdurdod fydd cefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru a’i strategaeth o gyrraedd
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, gan gefnogi Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol
(2017); Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl, cynllun gweithredu 2017-21 a Cymraeg 2050:
Miliwn o siaradwyr (2017).
Bydd dwyieithrwydd yn cael ei gyflwyno ar y cyfle cyntaf. Bydd yr Awdurdod yn sicrhau bod addysg
ddwyieithog, pan fydd wedi cychwyn, yn cael ei chynnal a’i datblygu a’i normaleiddio wrth i’r plant
ddatblygu. Nid oes unrhyw eithriadau o’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn Gymraeg.
Mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, mae’r holl bynciau’n cael eu haddysgu i ddisgyblion yn Gymraeg,
ac mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, mae Cymraeg yn bwnc sy’n cael ei gyflwyno a’i addysgu, gyda
phwyslais cynyddol ar ddefnyddio Cymraeg yn ystod y diwrnod ysgol.
Mae disgyblion yn dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol cyfredol tan ddiwedd Cyfnod Allweddol, 3
fodd bynnag, ym mis Medi 2022 bydd Cwricwlwm newydd yng Ngymru yn cael ei gyflwyno. Fel y
nodwyd yn Cwricwlwm newydd yng Nghymru Llywodraeth Cymru: Newid y fordd mae plant a phobl
ifanc yn dysgu yn yr ysgol (Ionawr 2020), Un o Feysydd Dysgu a Phrofiad y cwricwlwm newydd fydd
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu lle mae’n ‘Rhaid i ysgolion ddysgu plant a phobl ifanc i ddeall
a defnyddio gwahanol ieithoedd. Mae hyn yn meddwl Saesneg, Cymraeg ac ieithoedd eraill.’ ‘Fe
fydd ysgolion ac athrawon nawr yn dechrau newid ac yn paratoi i ddysgu’r cwricwlwm newydd.’ ‘Fe
fydd holl blant ysgolion cynradd a’r plant ym Mlwyddyn 7 yn 2022 yn dilyn y cwricwlwm newydd. Fe
fydd plant ym Mlwyddyn 8 ac uwch yn 2022 yn dilyn yr un un cwricwlwm ag sydd ganddyn nhw
nawr. Pan fyddan nhw’n gorfen ysgol, fe fydd y cwricwlwm yn gorfen.’
Nid yw’r Awdurdod yn darparu canolfan iaith ar gyfer hwyrddyfodiaid at y Gymraeg. Bydd plant sy’n
dymuno cael addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn derbyn gwasanaeth cymorth i hwyrddyfodiaid.
Bydd plant yn derbyn cymorth dwys i’w trochi yn y Gymraeg yn eu hysgol letyol. I’r disgyblion
Blwyddyn 6 hynny sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Saesneg ar hyn o bryd, sy’n dymuno cael
addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg, mae cymorth ar gael trwy gynllun trochi llwyddiannus
yn Ysgol Morgan Llwyd, lle mae’r disgyblion yn cael eu trochi i fod yn gwbl rhugl ac ymuno â
dosbarthiadau prif frwd erbyn dechrau Blwyddyn 9.
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Mewn ysgolion lle mai Cymraeg yw’r prif gyfrwng addysgu, mae Saesneg yn cael ei gyflwyno yng
Nghyfnod Allweddol 2 (h.y. 8-11 oed).

Addysg Gynradd
Bydd holl ysgolion cynradd Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ddwyieithog, er y gallai graddau’r
dwyieithrwydd amrywio rhwng ysgolion. O ran hynny, cyfrifoldeb yr Awdurdod (ar y cyd â’r
pennaeth a llywodraethwyr yr ysgol) fydd sicrhau bod athrawon cymwys ar gael er mwyn i’r gyfran
o amser sydd wedi’i neilltuo i addysgu Cymraeg a Saesneg gyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm
Cenedlaethol.
Yn y rhan fwyaf o ysgolion, Saesneg fydd prif gyfrwng yr addysg. Bydd Cymraeg yn cael ei addysgu
fel ail iaith yn yr ysgolion hyn o oed meithrin tan Flwyddyn 6. Er hynny, bydd pob ysgol yn gyfrifol
am ymdrechu i roi pwyslais cynyddol ar ddefnyddio Cymraeg yn naturiol trwy gydol y diwrnod
ysgol. Mae Llywodraeth Cymru yn y broses o gyflwyno Fframwaith Genedlaethol ar y defnydd
achlysurol o’r Gymraeg ar gyfer pob ysgol: Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth Ein Cenedl, Cynllun
Gweithredu 2017-21 (2017) a bydd Estyn yn monitro.

Addysg Uwchradd
Bydd addysg uwchradd yn cael ei darparu trwy gyfrwng Cymraeg neu Saesneg yn unol â
dymuniadau’r rhieni.
I gefnogi egwyddor a manteision dwyieithrwydd ac er mwyn cydymfurfio â gofynion y Cwricwlwm
Cenedlaethol, mae Cymraeg yn cael ei haddysgu a’i datblygu fel ail iaith i’r holl ddisgyblion
sydd mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yn CA3 ac CA4. Ein nod yng Nghyfnod Allweddol 4 yw i
bob disgybl gwblhau’r cwrs TGAU sydd newydd gael ei adolygu. Bydd pob ysgol yn gyfrifol am
ymdrechu i roi mwyfwy o bwyslais ar ddefnyddio’r Gymraeg yn naturiol drwy gydol y diwrnod ysgol.
Mae addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn cael ei darparu yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam, lle
mae pob pwnc yn cael ei gynnig yn Gymraeg.

Polisi Cludiant
Mae’r Polisi Cludiant llawn i’w weld ar:
https://www.wrecsam.gov.uk/service/cludiant-ysgol

1. Darpariaeth o gludiant am ddim - PRIF FFRWD
Mae dyletswydd statudol ar yr Awdurdod i wneud trefniadau teithio addas i ddisgyblion o oedran
ysgol gorfodol – tan ddiwedd Blwyddyn 11 – sy’n byw yn y Fwrdeistref Sirol, gan ddarparu cludiant
am ddim i’w hysgol addas agosaf os ydynt yn byw y tu hwnt i “bellter cerdded” i’r ysgol honno.
Mae’r gyfraith yn difinio “pellter cerdded” fel mwy na dwy filltir i ddisgyblion sy’n derbyn addysg
gynradd a thros dair milltir i ddisgyblion sy’n derbyn addysg uwchradd.
69

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

Mae’r Awdurdod yn pennu mai’r ysgol addas agosaf yw’r ysgol agosaf at gyfeiriad cartref* y
disgybl sy’n darparu’r addysg berthnasol i oed, gallu a dawn y disgybl (gan gynnwys, lle bo hynny’n
berthnasol, uned cyfeirio disgyblion).
Caif pellteroedd eu mesur yn ôl y llwybr cerdded byrraf o’r cartref i’r ysgol, a allai gynnwys llwybrau
cyhoeddus.
Mae’r asesiad o’r ysgol agosaf yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio’r system feddalwedd Addysg ONE
– sy’n cael ei defnyddio gan nifer o gynghorau lleol yng Nghymru. Mae’r haen fapio GPS sy’n cael
ei defnyddio i asesu mesuriadau’n cael ei hadolygu pob mis Hydref ac mae unrhyw newidiadau i’r
Isadeiledd Prifyrdd yn y Sir yn cael eu cynnwys. Nid yw unrhyw systemau mapio eraill, fel Google
Maps neu AA Route Finder, yn cael eu hystyried wrth asesu.
Mae’r ysgol agosaf ar gyfer yr asesiad cludiant am ddim yn cael ei nodi trwy gyfrifo’r llwybr cerdded
byrraf o’r cartref i’r ysgol. Caif y llwybr i’r ysgol ei fesur o’r cartref at giât agosaf yr ysgol, a gallai
gynnwys llwybrau cyhoeddus, llwybrau cefylau a llwybrau eraill, yn ogystal â fyrdd sydd wedi’u
mabwysiadu. Nid dyma’r llwybr byrraf ar hyd y fordd, o reidrwydd.
Ar ôl dod o hyd i’r ysgol agosaf trwy’r system ONE:
Mae cludiant yn cael ei ganiatáu os yw dros 3 milltir [Uwchradd] neu 2 filltir [Cynradd].
Mae cludiant yn cael ei wrthod os yw dan 3 milltir [Uwchradd] neu 2 filltir [Cynradd].
Bydd yr Awdurdod yn ystyried ceisiadau gan rieni am gludiant am ddim i ddisgyblion sy’n byw
o fewn y pellter cerdded statudol i’r ysgol addas agosaf yn ôl rhinweddau’r ceisiadau pan mae’n
ystyried nad yw’r llwybr i’r ysgol ar gael.
Ym mhob achos, bydd furf y cludiant yn dibynnu ar ddefnydd efeithlon o adnoddau. Gall cludiant
gael ei ddarparu trwy wasanaeth cludiant i’r ysgol dan gontract a/neu ddefnyddio gwasanaeth
cludiant cyhoeddus presennol.
Pan mae disgyblion yn mynd i ysgol ar wahân i’r un addas agosaf o ganlyniad i ddewis y rhieni,
rhaid deall y bydd y cyfrifoldeb dros y trefniadau cludiant ar ysgwyddau’r rhieni’n llwyr. Bydd hyn yn
cynnwys gwneud yr holl drefniadau angenrheidiol yn ogystal â thalu’r costau.
Os yw rhieni/gofalwyr yn dymuno gwirio pa un yw eu hysgol addas agosaf, gallant wneud hynny
trwy gysylltu â’r Uned Gludiant.
Gall disgyblion o oedran cymysg, fel disgyblion oed cynradd ac uwchradd, deithio yn yr un
cerbydau, yn ogystal â disgyblion o wahanol gefndiroedd enwadol ac ieithyddol.
Nid oes modd trefnu llwybrau’r cerbydau i basio heibio cartref pob disgybl. Felly, efallai y bydd
angen gwneud trefniadau i ddisgyblion gyrraedd man casglu agosaf y cerbyd. Bydd hyn o bwynt
sydd yn rhesymol agos at gartref y plentyn i bwynt sy’n rhesymol agos at yr ysgol – nid drws yr
ysgol, ond yn agos ato, o fewn rheswm.
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2. Plant sy’n Derbyn Gofal
Bydd trefniadau cludiant addas yn cael eu gwneud ar gyfer plentyn, o oedran ysgol gorfodol, sy’n
derbyn gofal gan awdurdod lleol, gan ddarparu cludiant am ddim i’r ysgol neu sefydliad addysgol
arall y maen nhw wedi cofrestru ynddo os ydynt y tu hwnt i bellter cerdded i’r ysgol neu’r sefydliad
hwnnw, fel y difinnir yn (1) uchod.

3. Cyfrifoldeb Rhiant
Mae rhieni yn gyfrifol am y canlynol:
i)

cludo eu plentyn i’r ac o’r ysgol pan nad ydynt yn gymwys i gael cludiant am ddim;

ii)

gwneud cais am gludiant am ddim i bennu a yw eu plentyn yn gymwys;

iii) rhoi gwybod i’r ALl a’r ysgol am newidiadau i amgylchiadau a allai efeithio ar gludiant;
iv) sicrhau bod eu plentyn yn barod ac yn aros am gludiant yn y lle cywir ar yr adeg gywir.
Pan mae plant yn cael eu casglu/gollwng yn y cartref, mae’r rhiant yn gyfrifol am hebrwng
y plentyn i ac o ddrws y cerbyd;
v)

gwneud pob ymdrech i sicrhau bod ymddygiad eu plentyn yn gymdeithasol dderbyniol;

vi) sicrhau bod eu plant yn ymwybodol o ac yn deall Cod Ymddygiad wrth Deithio Cymru
www.llyw.cymru/cod-ymddygiad-teithio-canllawiau
vii) diogelwch eu plentyn ar y fordd i ac o’r man casglu/gollwng penodol.
Mae cod ymddygiad y Cyngor ar gyfer cludiant o’r cartref i’r ysgol yn rhoi manylion cyfrifoldeb y
rhieni, disgyblion a gweithredwyr cludiant.
Ewch i https://www.wrecsam.gov.uk/service/cludiant-ysgol

4. Ymddygiad
Dan ddarpariaethau’r Cod Ymddygiad wrth Deithio, gall unrhyw gamymddwyn gan ddisgyblion
wrth deithio ar gludiant ysgol a allai efeithio ar ddiogelwch disgyblion, gyrwyr, hebryngwyr a/neu
ddefnyddwyr eraill y fordd arwain at sancsiynau a/neu wrthod cludiant. Mewn sefyllfaoedd o’r fath,
bydd rheolau disgyblu arferol yr ysgol yn cael eu defnyddio.

5. Amser Siwrneiau
Nid yw’r Polisi’n nodi terfyn amser ar gyfer siwrneiau, ond bydd y factorau canlynol yn cael eu
hystyried wrth asesu amseroedd siwrneiau:
• natur, pwrpas ac amgylchiadau pob siwrnai
• oed y disgybl
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• unrhyw anghenion arbennig sydd gan y disgybl
• lleoliad cartref y disgybl mewn perthynas â’r ysgolion sydd ar gael.

6. Trefniadau Casglu a Gollwng
Darperir cludiant fel arfer i ac o safleoedd bws neu fannau codi ar gyfer grwpiau o ddisgyblion.
Darperir cludiant o ddrws-i-ddrws mewn amgylchiadau eithriadol yn unig. Bydd angen i ddisgyblion
fynd i fan codi dynodedig wrth ymyl eu cartrefi. Ni fydd unrhyw ddisgybl/myfyriwr sy’n gymwys i
gael ei gludo ar lwybr contract yn gymwys i gael cludiant y tu allan i amserlen ddyddiol arferol y
contract.
Dylai rhieni sicrhau bod eu plant yn bresennol yn y mannau casglu/gollwng dynodedig 10 munud
cyn mae disgwyl i’r cerbyd gyrraedd.
Os na ellir gwneud unrhyw gyswllt, rhaid i ddarparwyr cludiant gysylltu â’r Uned Gludiant Integredig
i gael cyfarwyddyd. Efallai y bydd darparwyr cludiant yn cael eu cyfarwyddo i fynd â phlant i’r lle
diogel agosaf neu yn ôl i’r ysgol pe nai bai rhiant neu ofalwr yn gallu dod i gyfarfod y plentyn yn y
man casglu/gollwng penodol. Efallai y bydd cost ychwanegol hyn yn cael ei chodi ar rieni.

7. Trefniadau Cludiant Ychwanegol
Os yw contractwr wedi darparu cerbyd addas yn y man ac ar yr amser penodol, ac os nad yw’r
rhiant na’r disgybl yn bresennol yn y man hwnnw, ni fydd unrhyw ddarpariaeth arall yn cael ei
darparu’r diwrnod hwnnw.

8.a) Cludiant i Ysgolion Gwirfoddol a Chyfrwng Cymraeg
Bydd disgyblion sy’n mynd i’r ysgol wirfoddol a gynorthwyir, yr ysgol wirfoddol a reolir neu’r ysgol
cyfrwng Cymraeg agosaf yn derbyn cludiant am ddim cyn belled mai honno yw’r ysgol addas
agosaf o’r math hwnnw a’u bod yn byw y tu hwnt i’r pellter cerdded sydd wedi’i ddifinio yn (1)
uchod.

b) Cwricwlwm Cenedlaethol fel mae wedi’i ddisgrifio yng Nghymru
Bydd disgyblion sy’n mynd i’r ysgol agosaf y gallant ddysgu’r Cwricwlwm Cenedlaethol ynddi fel
mae wedi’i ddisgrifio yng Nghymru, o ran y Gymraeg a diwylliant, yn derbyn cludiant am ddim
cyhyd mai honno yw’r ysgol addas agosaf o’r math hwnnw a’u bod yn byw y tu hwnt i’r pellter
cerdded sydd wedi’i ddifinio yn (1) uchod.

9. Trefniadau Teithio at Ddarparwyr Hyforddiant Eraill neu Brofiad Gwaith
Bydd trefniadau teithio addas ar gyfer disgyblion o oedran ysgol gorfodol, sy’n byw yn y Fwrdeistref
Sirol, sy’n derbyn eu haddysg neu eu hyforddiant mewn gwahanol sefydliadau addysgol neu
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ddarparwyr hyforddiant ar wahanol ddiwrnodau’r wythnos, neu sy’n mynd i leoliad profiad gwaith
awdurdodedig, cyhyd â bod y llwybr hwnnw o’r cartref i’r sefydliad yn bellach na’r pellter cerdded
sydd wedi’i nodi yn (1) uchod. Gallai hyn fod trwy dalu am gostau teithio’r disgybl.
Fodd bynnag, ni fydd yr Awdurdod yn gyfrifol am y trefniadau teithio rhwng sefydliadau neu
safleoedd addysgol.

10. Cludiant i Ysgolion mewn Awdurdodau Cyfagos
Bydd disgyblion sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam sy’n mynd i ysgolion mewn awdurdodau
cyfagos yn cael cludiant am ddim os mai’r ysgol maent yn eu mynychu yw’r ysgol addas agosaf a’u bod
yn byw y tu hwnt i’r pellter cerdded sydd wedi’i nodi yn (1) uchod.

11. Cludiant Arbennig ar Sail Feddygol
Efallai y bydd cludiant am ddim yn cael ei ddarparu ar sail feddygol er mwyn i’r disgybl allu dod i’r ysgol
maent wedi cofrestru ynddi yn ôl argymhelliad Swyddog Meddygol Ysgolion dynodedig yr Awdurdod
os nad oes cludiant cyhoeddus addas.

12. Trefniadau Arbennig: Llwybr cerdded ddim ar gael
Bydd yr Awdurdod yn ystyried ceisiadau gan rieni am gludiant am ddim i ddisgyblion sy’n byw
o fewn y pellter cerdded statudol i’r ysgol addas agosaf yn ôl rhinweddau’r ceisiadau pan mae’n
ystyried nad yw’r llwybr i’r ysgol ar gael.

13. Cludiant Pris Gostyngol
O dro i dro, mae’n bosib’ y bydd y nifer o ddisgyblion sydd i’w cario gan yr Awdurdod yn is na’r nifer o seddi
ar y cerbyd sy’n cael ei ddefnyddio ar y llwybr penodol. Mewn achosion o’r fath, bydd yr Awdurdod yn
cadw’r hawl i gynnig seddi gwag i blant sy’n mynd i’w hysgol agosaf ac sy’n byw lai na’r pellter statudol sydd
wedi’i nodi yn (1) uchod cyn belled bod seddi ar gael. Rhaid deall nad yw darparu seddi am bris gostyngol
yn rhwymedigaeth barhaus ar y Cyngor i ddarparu cludiant a’i fod yn dibynnu’n llwyr a oes seddi gwag ar
gael. Felly, efallai y bydd seddi pris gostyngol yn cael ei tynnu’n ôl ar fyr rybudd, pe bai eu hangen ar gyfer
disgyblion sydd â hawl sy’n gofyn am ddarpariaeth. Bydd seddi prisiau gostyngol yn costio £100 y tymor i
rieni a bydd y tâl hwn yn cael ei adolygu bob blwyddyn.

14. Newid Cyfeiriad
Bydd rhieni sy’n symud cyfeiriad ac sy’n dymuno i’w plentyn aros yn eu hysgol bresennol, pan nad hon yw eu
hysgol addas agosaf, yn colli’r hawl i barhau i gael cludiant am ddim i’r ysgol.

15. Cau Ysgolion – Trefniadau Cludiant
Os bydd ysgol yn cau, efallai y bydd cludiant â chymorth yn cael ei ddarparu ar gyfer disgyblion a
oedd wedi’u cofrestru yn yr ysgol ar adeg ei chau ac sy’n gorfod teithio ymhellach i’w hysgol addas
agosaf newydd, lle bo hynny’n cael ei ystyried yn briodol yn sgil y trefniadau y cytunwyd arnynt yng
nghynllun cau’r ysgol.
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16. Cludiant ôl-16
Atgofir myfyrwyr na fydd unrhyw gludiant yn cael ei ddarparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i
ysgolion a cholegau chweched dosbarth ar gyfer myfyrwyr ôl-16.Cynghorir myfyrwyr ôl-16 i gysylltu â’u
sefydliad chweched dosbarth am wybodaeth a chyngor ynglŷn â threfniadau cludiant preifat a all fod ar
gael.

17. Gweithdrefn Apelio
Gall rhieni apelio yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod Lleol. Os ydynt yn dewis gwneud hynny, mae’n rhaid
iddynt nodi ar ba sail yn y Polisi Cludiant maent yn apelio. Dylid anfon unrhyw apêl yn ysgrifenedig at Bennaeth
yr Amgylchedd a Chynllunio, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL13 8BG.

Polisïau mewn perthynas ag Addysg
Lles Addysg
Prydau Ysgol a Lluniaeth
Efallai y bydd gan rieni hawl i gymorth neu lwfansau ariannol. Mae’r paragrafau canlynol yn cyfeirio
at fudd-daliadau sydd ar gael i rieni sy’n bodloni’r meini prawf.
Gallai disgyblion sy’n derbyn addysg gynradd ar wahân i rai yng Nghyfnod Allweddol 2 fod yn
gymwys i gael llefrith am ddim yn yr ysgol. Mae mwy o fanylion am eich hawl i’w cael gan yr ysgol.
Dylai rhieni sydd angen mwy o fanylion neu furflenni cais ofyn amdanynt yn ysgol eu plentyn neu
gysylltu â’r Tîm Prydau Ysgol, Gwasanaethau Rheoli Cyfleusterau, Tai a’r Economi, Ffordd Rhuthun,
Wrecsam, LL13 7TU. (Ffôn: 01978 298991).
Bydd yr Awdurdod yn sicrhau:• bod pryd canol dydd yn cael ei ddarparu ym mhob ysgol gynradd ac ysgol arbennig gyda
dewis o gyrsiau lle bo modd;
• bod pryd canol dydd yn cael ei ddarparu ym mhob ysgol uwchradd mewn freutur gyda
system brisio unigol;
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Bydd cyfleusterau ar gael ym mhob ysgol gynradd ac uwchradd i blant sy’n dymuno mynd â’u pryd
canol dydd eu hunain.

Mae manylion ynghylch y weithdrefn o hawlio prydau ysgol am ddim ar gael
gan bennaeth yr ysgol neu gan y Tîm Prydau Ysgol

Ffôn: 01978 298991
Bydd pob ymholiad yn cael ei drin yn gyfrinachol.
• ni fydd prydau ysgol am ddim ond yn cael eu darparu i ddisgyblion y mae eu rhieni’n derbyn
Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm), elfennau gwarantedig o
Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth, Lwfans Ceiswyr Lloches sy’n Mewnfudo, Lwfans Cyflogaeth
a Chymorth ynghlwm ag Incwm, Credyd Treth Plant gydag incwm yn is na’r terfyn dynodedig
ond nid os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith a Chredyd Cynhwysol. Nid yw unrhyw
gategori na budd-dal nac incwm arall yn gymwys.

Deddf Addysg 1996 – Polisi Codi Tâl a Gostyngiadau
Mae Polisi Codi Tâl a Gostyngiadau llawn corf llywodraethu’ch ysgol ar gael gan bennaeth yr ysgol
mae’ch plentyn yn ei mynychu.

Polisi’r ALl ar Ostyngiadau
Mae manylion ynghylch y weithdrefn i hawlio gostyngiadau ar gael gan y pennaeth a bydd
ymholiadau’n cael eu trin yn gyfrinachol. Dylid gwneud ceisiadau drwy’r pennaeth.

Grant Mynediad Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD)
Gallwch weld y wybodaeth ddiweddaraf a’r broses ymgeisio drwy ddilyn y ddolen ganlynol:
https://www.wrecsam.gov.uk/service/grant-datblygu-disgyblion
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Gwybodaeth Gyfredinol i Rieni a Gofalwyr
Mae gwybodaeth am y canlynol i’w chael ar www.wrecsam.gov.uk neu drwy fonio gwasanaeth
ymholiadau cyfredinol Addysg ar 01978 298991

Dolenni Gwybodaeth Addysg:
• Dyddiadau Tymhorau
• Mynediad i Rieni at Gofnodion Disgyblion
• Y Cyfnod Sylfaen
• Y Cwricwlwm Cenedlaethol
• Cyrf Llywodraethu Ysgolion
• Cwynion ynghylch y Cwricwlwm a Materion Cysylltiedig
• Trefniadau Gofal Plant
• Dyddiadau Gadael Ysgol
• Y Cynllun Ysgolion Iach yn Wrecsam

Dolenni Lles Plant:
• Amddifyn Plant
• Trwyddedau Diddanu/Performio Plant
• Cyflogi Plant yn Gyfredinol
• Addysg yn y Cartref
• Plant yn yr Ysbyty
• Gwasanaeth Iechyd Plant

76

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

Hysbysiad Preifatrwydd
Beth mae’r Awdurdod Lleol yn ei wneud gyda gwybodaeth sydd ganddo am
ddisgyblion ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam
I fodloni gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyfredinol a Deddf Diogelu Data 2018, mae angen
i’r Awdurdod Lleol roi Hysbysiad Preifatrwydd i ddisgyblion a/neu rieni gan roi crynodeb o’r
wybodaeth sydd ar gofnod am ddisgyblion, pam ei bod ar gadw, a’r trydydd partïon y gallai gael ei
hanfon ymlaen atynt. Mae ein hysbysiad preifatrwydd ar gael ar wefan yr awdurdod lleol
https://www.wrecsam.gov.uk/service/hysbysiad-preifatrwydd

Mae’r Awdurdod Lleol yn casglu gwybodaeth am ddisgyblion a’u rhieni neu warcheidwaid
cyfreithiol pan fyddant yn gwneud cais am dderbyn plentyn i ysgol. Mae’r ysgol yn casglu
gwybodaeth am ddisgyblion a’u rhieni neu eu gwarcheidwaid cyfreithiol pan maent yn cofrestru yn
yr ysgol. Mae’r ysgol hefyd yn casglu gwybodaeth ar adegau allweddol eraill yn ystod y flwyddyn
ysgol. Mae gwybodaeth hefyd yn cael ei chasglu gan ysgolion eraill pan mae disgyblion yn
trosglwyddo. Mae’r wybodaeth honno’n cael ei defnyddio i ddiweddaru’r wybodaeth sydd gan yr
Awdurdod Lleol.
Mae Hysbysiad Preifatrwydd sy’n darparu gwybodaeth am gasglu a phrosesu gwybodaeth bersonol
ac ynghylch performiad disgyblion gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae hwn i’w weld ar
https://llyw.cymru/sut-rydym-yn-defnyddioch-data-ar-gyfer-ystadegau-ac-ymchwil?_
ga=2.138721779.1372970089.1562926321-408945537.1562926321
Am gopi llawn o’r hysbysiad preifatrwydd neu am ragor o wybodaeth ynghylch y wybodaeth
bersonol sy’n cael ei chasglu a’r defnydd ohoni, os oes gennych bryderon ynghylch cywirdeb
gwybodaeth bersonol, neu os ydych yn dymuno arfer eich hawliau dan Ddeddfwriaeth Diogelu
Data, dylech gysylltu ag ysgol eich plentyn neu Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, FOL@wrexham.
gov.uk neu 01978 292000
Gallwch gysylltu â’r Swyddogion Diogelu Data ar:
DPO@wrexham.gov.uk
SchoolsDPO@wrexham.gov.uk
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RHESTR YSGOLION YN
WRECSAM
Y Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc,
Stryt y Lampint,
Wrecsam,
LL11 1AR
Ffôn: 01978 298991
Rhestrir yr ysgolion yn nhrefn yr wyddor.
Gwenir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir ar amser ei
chyhoeddi ond efallai y bydd newidiadau i’r manylion neu’r gweithdrefnau
sydd wedi’u hamlinellu. O ganlyniad i foderneiddio ysgol, gallai galluoedd a
Niferoedd Derbyn rhai ysgolion newid.

Gellir gweld cyfeiriadau e-bost yr ysgolion ar-lein yn
https://www.wrecsam.gov.uk/pob-ysgol
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Difinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg
Goriad Iaith: y Categorïau ar gyfer Ysgolion Cynradd
Cyfrwng Cymraeg [WM] [Ysgol Gynradd cyfrwng Cymraeg]
Ddwy Ffrwd [DS] [Ysgol Gynradd Ddwy Ffrwd]
Cyfrwng Saesneg [EM] [Ysgol Gynradd cyfrwng Saesneg yn bennaf]

Goriad Iaith: y Categorïau ar gyfer Ysgolion Uwchradd
Cyfrwng Cymraeg [WM] [Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg]
Cyfrwng Saesneg [EM] [Ysgol Uwchradd cyfrwng Saesneg yn bennaf lle y gellir dewis dysgu 1 neu
2 o bynciau, o bosibl, drwy gyfrwng y Gymraeg.]
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1

Ysgol Bodhyfryd *
Ffordd Range
Wrecsam LL13 7DA
Tel: 01978 351 168

Ysgol Gynradd Gymunedol Plas
Coch, Wrecsam *
Ffordd Stansty, Wrecsam LL11 2BU
Tel: 01978 311 198

Ysgol Alexandra
Bodhyfryd, Wrecsam LL12 7AZ
Tel: 01978 315 120

□

□

□

□

□

□

Ysgol Uwchradd Gatholig ac
Anglicanaidd Sant Josef
Ffordd Sonlli, Wrecsam LL13 7EN
Tel: 01978 360310

0
1

Stiwdio Haulfan

GWASANAETH CYFEIRIO DISGYBLION

1

Ysgol Sant Christopher
Llwyn Stockwell, Wrecsam LL13 7BW
Tel: 01978 346 910

YSGOLION ARBENNIG

4

3

◊

6

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes
Anne, Wrecsam
Ffordd y Tywysog Siarl
Wrecsam LL13 8TH
Tel: 01978 261 623

Ysgol Uwchradd Rhosnesni
Lôn Rhosnesni, Wrecsam LL13 9ET
Tel: 01978 340 840

0

Ysgol Gynradd Hafod Y Wern
Ffordd Deva, Wrecsam LL13 9HD
Tel: 01978 367 080

Ysgol Gynradd Gymunedol Parc
Borras
Ffordd Parc Borras, Wrecsam
LL12 7TH
Tel: 01978 346890

Ysgol Morgan Llwyd
Ffordd Cefn, Wrecsam LL13 9NG
Tel: 01978 315 050

0

2

Ysgol Clywedog
Ffordd Rhuthun, Wrecsam LL13 7UB
Tel: 01978 346 800

1

0

□□
13

12

11

10

9

Ysgol Gynradd Gatholig Y Santes
Fair, Wrecsam
Ffordd Lea, Wrecsam LL13 7NA
Tel: 01978 352 406

YSGOL UWCHRADD

14

0

5

4

3

2

1

Ysgol Gynradd Gwenfro
Heol y Frenhines, Wrecsam LL13 8UW
Tel: 01978 340 380

Ysgol Gynradd Parc Acton
Lôn y Bwth, Wrecsam LL12 8BT
Tel: 01978 318 950

□□□
Ysgol Lôn Barcas
Lôn Barcas, Wrecsam LL13 9TP
Tel: 01978 357 754

Ysgol Gynradd Gymunedol Clawdd Wat
Ffordd Clawdd Wat, Garden Village,
Wrecsam LL11 2TE
Tel: 01978 355731

□
8

Ysgol Rhosddu
Lôn Price Rhosddu,
Wrecsam LL11 2NB
Tel: 01978 318 830

7

□

Ysgol Gynradd Gymunedol Fictoria
Stryt Poyser, Wrecsam LL13 7RR
Tel: 01978 360 060

YSGOL CYNRADD

Wrexham Canolfan Blynyddoedd
Cynnar Wrecsam
Ffordd y Tywysog Siarl
Wrecsam LL13 8TH
Tel: 01978 356 177

□

Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir
gan yr Eglwys yng Nghymru San Silyn
Allt Madeira, Wrecsam LL13 7HD
Tel: 01978 318 880
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Ysgol Alexandra
Bodhyfryd
Wrecsam
LL12 7AZ

Ysgol Acrefair
Golyfa’r Twr
Acrefair
Wrecsam
LL14 3SH

CYNRADD

5. Cyfrwng Saesneg
1. Cyfrwng Cymraeg
2. Cyfrwng dwy ffrwd

Pennaeth: Mrs L Roberts
Ffôn: 01978 315120
Ebost: mailbox@alexandra-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs R Turner
Ffôn: 01978 820616
Ebost: mailbox@acrefair-pri.wrexham.sch.uk

MANYLION CYSWLLT

Pennaeth: Mrs R Hughes
Ffôn: 01978 356177
Ebost: mailbox@wrexhameycentre.wrexham.sch.uk
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Llywodraeth Cymru (LIC)-Ysgolion a ddiffiniwyd yn unol â darpariaeth cyfrwng Cymraeg, categorïau ysgol gynradd

MANYLION CYSWLLT

Canolfan Blynyddoedd Cynnar
Wrecsam
Ffordd y Tywysog Siarl
Wrecsam
LL13 8TH

MEITHRIN

CG - Cynradd Gymunedol
GaG - Gwirfoddol a Gynorthwyir
GR - Gwirfoddol a Reolir

Manylion Ysgol Gynradd
Allwedd-Statws Cynradd:
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Pennaeth: Mr K Baugh
Ffôn: 01978 353760
Ebost: mailbox@deiniol-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs O Corben
Ffôn: 01691 718426
Ebost: mailbox@cynddelw-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs A Green
Ffôn: 01978 820719
Ebost: mailbox@cefnmawr-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr K Williams
Ffôn: 01978 722180
Ebost: mailbox@bryntabor-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth dros dro: Miss N Davies
Ffôn: 01978 351168
Ebost: mailbox@bodhyfryd-pri.wrexham.sch.uk

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Pennaeth: Mrs C Priest-Jones
Ffôn: 01978 261623
Anne, Wrecsam
Ebost: mailbox@stannespri.wrexham.sch.uk
Ffordd y Tywysog Siarl
Wrecsam
LL13 8TH

Ysgol Deiniol
Cribffordd
Marchwiail
Wrecsam
LL13 0SB

Wedi ffedereiddio gydag Ysgol
Llanarmon Dyffryn Ceiriog
(Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog)

Ysgol Cynddelw
Ffordd Newydd
Glyn Ceiriog
Llangollen
LL20 7HH

Ysgol Cefn Mawr
Lôn Plas Kynaston
Cefn Mawr
Wrecsam
LL14 3PY

Ysgol Bryn Tabor
Heol Maelor
Coedpoeth
Wrecsam
LL11 3NB

Ysgol Bodhyfryd
Ffordd Range
Wrecsam
LL13 7DA

MANYLION CYSWLLT

GaG

CG

CG

CG

CG

CG

Statws

5

5

2

5

1

1

LlC

162

3-11

175

3-11

87

3-11

171

3-11

244

3-11

328

3-11

Ystod
Oedran a
nifer llawn
amser ar y
gofrestr ym
mis Ionawr

168

175

126

210

315

420

Capasiti
Ysgol

24

25

18

30

45

60

Niferoedd
Derbyn ar gyfer
Medi 2021

17

18

12

17

30

40

-

-

-

-

-

-

Nifer y
Apeliadau
ceisiadau
Derbyn
(Dewis 1af) ar
gyfer mynediad
yn 2020 (ym
mis Mehefin
2020)

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

Ysgol Gynradd Gymunedol
Bwlchgwyn
Ffordd Brymbo
Bwlchgwyn
Wrecsam
LL11 5UA

Ysgol Gynradd Gymunedol
Brynteg
Maesteg
Brynteg
Wrecsam
LL11 6NB

Wedi ffedereiddio gydag
Ysgol Plas Coch, Wrecsam

Ysgol Gynradd Gymunedol
Bro Alun, Gwersyllt
Rhodfa Delamere
Gwersyllt
Wrecsam
LL11 4NG

Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn
Ddu
Lôn Hir
Pentre Broughton
LL11 6BT

Ysgol Gynradd Gwenfro
Heol y Frenhines
Wrecsam
LL13 8UW

Ysgol Gynradd Gatholig Y
Santes Fair, Wrecsam
Ffordd Lea
Wrecsam
LL13 7NA

Pennaeth: Mr D Williams
Ffôn: 01978 269930
Ebost: mailbox@bwlchgwyn-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs R Connell
Ffôn: 01978 756398
Ebost: mailbox@brynteg-pri.wrexham.sch.uk

CG

CG

CG

CG

Pennaeth: Mrs R Fox
Ffôn: 01978 757959
Ebost: mailbox@blacklane-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr O Jones
Ffôn: 01978 269580
Ebost: mailbox@broalun-pri.wrexham.sch.uk

CG

GaG

Pennaeth: Mrs K Owen-Jones
Ffôn: 01978 340380
Ebost: mailbox@gwenfro-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs R Acton
Ffôn: 01978 352406
Ebost:
mailbox@stmarys-wxm-pri.wrexham.sch.uk

MANYLION CYSWLLT

Statws

5

5

1

5

5

5

LlC

93

3-11

165

3-11

232

3-11

128

3-11

306

3-11

334

3-11

Ystod
Oedran a
nifer llawn
amser ar y
gofrestr ym
mis Ionawr

98

165

315

140

315

287

Capasiti
Ysgol

14

25

45

20

45

Derbyn-41

Meithrin-48

Niferoedd
Derbyn ar gyfer
Medi 2021

11

26

35

22

47

47

-

-

-

2

1

-

Nifer y
Apeliadau
ceisiadau
Derbyn
(Dewis 1af) ar
gyfer mynediad
yn 2020 (ym
mis Mehefin
2020)

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

86

87

Wedi ffedereiddio gydag Ysgol
Wirfoddol a Reolir Yr Eglwys
yng Nghymru Pentre ac Ysgol
Froncysyllte (Ffederasiwn
Dyffryn Dyfrdwy)

Ysgol Gynradd Gymunedol
Garth
Ffordd Garth
Trefor
Llangollen
LL20 7UY

Wedi ffedereiddio gydag Ysgol
Wirfoddol a Reolir Yr Eglwys
yng Nghymru Pentre ac Ysgol
Garth (Ffederasiwn Dyffryn
Dyfrdwy)

Ysgol Gynradd Gymunedol
Froncysyllte
Ffordd y Coetir
Froncysyllte
Llangollen
LL20 7RS NEU LL20 7SU

Ysgol Gynradd Gymunedol
Fictoria
Stryt Poyser
Wrecsam
LL13 7RR

Ysgol Gynradd Gymunedol
Clawdd Wat
Ffordd Clawdd Wat
Garden Village
Wrecsam
LL11 2TE

Pennaeth: Mrs H Pugh
Ffôn: 01978 820582
Ebost: mailbox@garth-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs H Pugh
Ffôn: 01691 773310
Ebost: mailbox@froncysyllte-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs D Eccles
Ffôn Babanod: 01978 360066
Ffôn Iau: 01978 360060
Ebost: mailbox@victoria-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs H.E Burke
Ffôn: 01978 355731
Ebost: mailbox@watsdyke-pri.wrexham.sch.uk

MANYLION CYSWLLT

CG

CG

CG

CG

Statws

5

5

5

5

LlC

55

3-11

35

3-11

413

3-11

290

3-11

Ystod
Oedran a
nifer llawn
amser ar y
gofrestr ym
mis Ionawr

105

84

420

315

Capasiti
Ysgol

15

12

60

45

Niferoedd
Derbyn ar gyfer
Medi 2021

10

2

58

52

-

-

-

4

Nifer y
Apeliadau
ceisiadau
Derbyn
(Dewis 1af) ar
gyfer mynediad
yn 2020 (ym
mis Mehefin
2020)

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

Pennaeth: Mrs M Sturt
Ffôn: 01829 270021
Ebost: mailbox@holt-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr J Moore
Ffôn: 01978 269520
Ebost: mailbox@gwersyllt-pri.wrexham.sch.uk

Ysgol Gynradd Hafod Y Wern
Ffordd Deva
Wrecsam
LL13 9HD

Wedi ffedereiddio gydag Ysgol
Bro Alun, Gwersyllt

Ysgol Gynradd Gymunedol Plas
Coch, Wrecsam
Ffordd Stansty
Wrecsam
LL11 2BU

Ysgol Gynradd Gymunedol
Penycae
Allt Copperas
Penycae
Wrecsam
LL14 2SD

Pennaeth: Mr S Edwards
Ffôn: 01978 367080
Ebost: mailbox@hafodywern-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr O Jones
Ffôn: 01978 311198
Ebost: mailbox@plascochpri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr T Newbould
Ffôn: 01978 840509
Ebost: mailbox@penycae-pri.wrexham.sch.uk

Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Pennaeth: Mr R Nicholson
Ffôn: 01978 346890
Borras
Ebost: mailbox@borraspark-pri.wrexham.sch.uk
Ffordd Parc Borras
Wrecsam
LL12 7TH

Ysgol Gynradd Gymunedol
Holt
Stryt y Capel
Holt
LL13 9DJ

Ysgol Gynradd Gymunedol
Gwersyllt
Lôn Dodd
Gwersyllt
Wrecsam
LL11 4NT

MANYLION CYSWLLT

CG

CG

CG

CG

CG

CG

Statws

5

1

5

5

5

5

LlC

280

3-11

277

3-11

203

3-11

412

3-11

82

3-11

233

3-11

Ystod
Oedran a
nifer llawn
amser ar y
gofrestr ym
mis Ionawr

315

315

210

420

105

315

Capasiti
Ysgol

45

45

30

60

15

45

Niferoedd
Derbyn ar gyfer
Medi 2021

37

32

26

59

11

28

-

-

-

-

-

-

Nifer y
Apeliadau
ceisiadau
Derbyn
(Dewis 1af) ar
gyfer mynediad
yn 2020 (ym
mis Mehefin
2020)

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

88

89
CG

Pennaeth: Mrs E Edwards
Ffôn: 01978 812510
Ebost: mailbox@rhosymedre-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs H Pugh
Ffôn: 01691 773322
Ebost: mailbox@pentre-pri.wrexham.sch.uk

GR

GR

GaG

CG

Pennaeth: Mrs R Billington
Ffôn: 01978 859100
Ebost: mailbox@park-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs K Macey
Ffôn: 01978 710419
Ebost: mailbox@madras-pri.wrexham.sch.uk

CG

Pennaeth: Miss J.E Grundy
Ffôn: 01978 318950
Ebost: mailbox@actonpark-pri.wrexham.sch.uk

Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Pennaeth: Mrs L Whitgrave
Ffôn: 01978 823392
gan yr Eglwys yng Nghymru
Ebost: mailbox@eyton-pri.wrexham.sch.uk
Eyton
Ffordd Bangor
Eyton
Wrecsam
LL13 0YD

Wedi ffedereiddio ag Ysgol
Froncysyllte ac Ysgol Garth
(Ffederasiwn Dyffryn Dyfrdwy)

Ysgol Gynradd Wirfoddol
a Reolir gan yr Eglwys
yng Nghymru Pentre
Pentre
Y Waun
Wrecsam
LL14 5AW

Ysgol Gynradd Wirfoddol a
Gynorthwyir yr Eglwys yng
Nghymru Madras
Ffordd Owrtyn
Penley
Wrecsam
LL13 0LU

Ysgol Gynradd Rhosymedre
Heol Y Parc
Rhosymedre
LL14 3EG

Ysgol Gynradd Parc
Ffordd Ysgol
Llai
LL12 0TR

Ysgol Gynradd Parc Acton
Lôn y Bwth
Wrecsam
LL12 8BT

MANYLION CYSWLLT

Statws

5

5

5

5

5

5

LlC

53

3-11

57

3-11

112

3-11

214

3-11

299

3-11

385

3-11

Ystod
Oedran a
nifer llawn
amser ar y
gofrestr ym
mis Ionawr

70

70

119

210

315

420

Capasiti
Ysgol

10

10

17

30

45

60

Niferoedd
Derbyn ar gyfer
Medi 2021

8

8

23

31

39

32

-

-

5

-

-

-

Nifer y
Apeliadau
ceisiadau
Derbyn
(Dewis 1af) ar
gyfer mynediad
yn 2020 (ym
mis Mehefin
2020)

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

Pennaeth: Mr F Darlington
Ffôn: 01978 318880
Ebost: mailbox@stgiles-pri.wrexham.sch.uk

Ysgol Lôn Barcas
Lôn Barcas
Wrecsam
LL13 9TP

Wedi ffedereiddio gydag Ysgol
Cynddelw (Ffederasiwn Dyffryn
Ceiriog)

Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog
Llanarmon
Dyffryn Ceiriog
Wrecsam
Nr Llangollen
LL20 7LF

Ysgol I D Hooson
Heol Caradoc
Rhosllanerchrugog
Wrecsam
LL14 2DS

Ysgol Heulfan
Trem Heulwen
Gwersyllt
Wrecsam
LL11 4HS

Pennaeth: Mrs C Harrison-Edwards
Ffôn: 01978 357754
Ebost: mailbox@barkerslane-pri.wrexham.sch.uk

CG

CG

CG

Pennaeth: Mr R Jones
Ffôn: 01978 832950
Ebost: mailbox@hooson-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs O Corben
Ffôn: 01691 600278
Ebost: mailbox@llanarmondc-pri.wrexham.sch.uk

CG

GR

GR

Pennaeth: Mrs J Thomas-Haigh
Ffôn: 01978 722040
Ebost: mailbox@heulfan-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs H Pritchard
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng
Nghymru Sant Peter, Yr Orsedd Ffôn: 01244 570594
Ebost: mailbox@stpeters-pri.wrexham.sch.uk
Lôn y Capel
Yr Orsedd
LL12 0EE

Ysgol Gynradd Wirfoddol
a Reolir gan yr Eglwys yng
Nghymru San Silyn
Allt Madeira
Wrecsam
LL13 7HD

MANYLION CYSWLLT

Statws

5

1

1

5

5

5

LlC

204

3-11

16

3-11

266

3-11

331

3-11

195

3-11

369

3-11

Ystod
Oedran a
nifer llawn
amser ar y
gofrestr ym
mis Ionawr

315

49

315

294

266

420

Capasiti
Ysgol

Derbyn-45

Meithrin-45

7

45

42

38

60

Niferoedd
Derbyn ar gyfer
Medi 2021

24

3

30

33

28

34

-

-

-

-

-

-

Nifer y
Apeliadau
ceisiadau
Derbyn
(Dewis 1af) ar
gyfer mynediad
yn 2020 (ym
mis Mehefin
2020)

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

90

91

Ysgol Rhostyllen
Stryt yr Ysgol
Rhostyllen
Wrecsam
LL14 4AN

Ysgol Rhosddu
Lôn Price
Rhosddu Wrecsam
LL11 2NB

Ysgol Penygelli
Heol Glyndwr
Coedpoeth
Wrecsam
LL11 3HA

Ysgol Penrhyn
Lôn Yr Ysgol
New Broughton
Wrecsam
LL11 6SF

Ysgol Min Y Ddôl
Lôn Plas Kynaston
Cefn Mawr
Wrecsam
LL14 3PY

Ysgol Maes Y Mynydd
Pentredwr
Rhosllanerchrugog
Wrecsam
LL14 1DD

Ysgol Maes Y Llan
Lôn Maes Y Llan
Rhiwabon
Wrecsam
LL14 6AE

CG

CG

CG

CG

CG

Pennaeth: Mr M Matthias
Ffôn: 01978 269920
Ebost: mailbox@penrhyn-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr M Jones
Ffôn: 01978 722160
Ebost: mailbox@penygelli-jun.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs M Young
Ffôn: 01978 318830
Ebost: mailbox@rhosddu-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs M Darlington
Ffôn: 01978 352357
Ebost: mailbox@rhostyllen-pri.wrexham.sch.uk

CG

CG

Pennaeth: Mrs C Rayner
Ffôn: 01978 820903
Ebost: mailbox@minyddol-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr P Dickson
Ffôn: 01978 832970
Ebost:
mailbox@maesymynydd-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr P Hamilton
Ffôn: 01978 820991
Ebost: mailbox@maesyllan-pri.wrexham.sch.uk

MANYLION CYSWLLT

Statws

5

5

5

5

1

5

5

LlC

196

3-11

248

3-11

281

3-11

174

3-11

92

3-11

305

3-11

164

3-11

Ystod
Oedran a
nifer llawn
amser ar y
gofrestr ym
mis Ionawr

210

301

315

210

140

357

175

Capasiti
Ysgol

30

43

45

30

20

51

25

Niferoedd
Derbyn ar gyfer
Medi 2021

25

36

26

25

15

25

19

-

-

-

-

-

-

-

Nifer y
Apeliadau
ceisiadau
Derbyn
(Dewis 1af) ar
gyfer mynediad
yn 2020 (ym
mis Mehefin
2020)

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

CG

Pennaeth: Mr D Lloyd
Ffôn: 01978 758118
Ebost: mailbox@tanyfron-pri.wrexham.sch.uk

GaG

GaG

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Pennaeth: Mrs G Purcell
Eglwys yng Nghymru Sant Chad Ffôn: 01948 830238
Ebost: mailbox@hanmer-pri.wrexham.sch.uk
Hanmer
Wrecsam
SY13 3DG

GaG

CG

Pennaeth: Miss S Tate
Ffôn: 01978 780757
Ebost: mailbox@santdunawd-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr R Hatwood
Ffôn: 01978 852342
Ebost: mailbox@allsaints-pri.wrexham.sch.uk

CG

Pennaeth: Mr G Morris
Ffôn: 01978 853116
Ebost: mailbox@rofft-pri.wrexham.sch.uk

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Pennaeth: Mrs A Birkinshaw
Eglwys yng Nghymru Bronington Ffôn: 01948 780283
Ebost: mailbox@bronington-pri.wrexham.sch.uk
Lôn Yr Ysgol
Bronington
Whitchurch
SY13 3HN

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir
Holl Saint yr Eglwys yng
Nghymru, Gresffordd
Allt Yr Ysgol
Gresffordd
LL12 8RW

Ysgol Tanyfron
Ffordd Tanyfron
Southsea
Wrecsam
LL11 5SA

Ysgol Sant Dunawd
Bangor Is-y-Coed
Wrecsam
LL13 0JA

Ysgol Y Rofft
Lôn Wynnstay
Marford
LL12 8LA

MANYLION CYSWLLT

Statws

5

5

5

5

5

5

LlC

66

3-11

44

3-11

249

3-11

132

3-11

96

3-11

208

3-11

Ystod
Oedran a
nifer llawn
amser ar y
gofrestr ym
mis Ionawr

91

119

315

140

140

210

Capasiti
Ysgol

13

17

45

20

20

30

Niferoedd
Derbyn ar gyfer
Medi 2021

13

11

36

17

13

34

-

-

-

-

-

1

Nifer y
Apeliadau
ceisiadau
Derbyn
(Dewis 1af) ar
gyfer mynediad
yn 2020 (ym
mis Mehefin
2020)

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

92

93

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr
Eglwys yng Nghymru y Santes
Fair, Rhiwabon
Stryd y Parc
Rhiwabon
LL14 6LE

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr
Eglwys yng Nghymru y Santes
Fair, Owrtyn
Lôn Yr Ysgol
Owrtyn
LL13 0ES

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr
Eglwys yng Nghymru y Santes
Fair, Brymbo
Ael Y Bryn
Brymbo Wrecsam
LL11 5DA

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir
yr Eglwys yng Nghymru Y
Mwynglawdd
Ffordd Plas y Mwynglawdd
Y Mwynglawdd
Wrecsam
LL11 3YE

Wedi ffedereiddio gydag Ysgol
Gynradd Anglicanaidd a Reolir
Borderbrook (Ffederasiwn
Ysgolion Eglwys Maelor)

GaG

GaG

GaG

Pennaeth: Mrs L Williams
Ffôn: 01978 710370
Ebost:
mailbox@stmarys-overton-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs N Booth
Ffôn: 01978 820979
Ebost:
mailbox@stmarys-ruabon-pri.wrexham.sch.uk

GaG

GaG

Pennaeth: Mr A Bowers
Ffôn: 01978 722970
Ebost:
mailbox@stmarys-brymbo-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr S Williams
Ffôn: 01978 269500
Ebost: mailbox@minera-pri.wrexham.sch.uk

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Pennaeth: Mrs F Green
Eglwys yng Nghymru Sant Paul Ffôn: 01978 661556
Ebost: mailbox@stpauls-pri.wrexham.sch.uk
Bowling Bank
Isycoed
LL13 9RL

MANYLION CYSWLLT

Statws

5

5

5

5

5

LlC

208

3-11

157

3-11

119

3-11

85

3-11

40

3-11

Ystod
Oedran a
nifer llawn
amser ar y
gofrestr ym
mis Ionawr

168

210

154

119

49

Capasiti
Ysgol

24

30

22

17

7

Niferoedd
Derbyn ar gyfer
Medi 2021

33

18

10

15

4

1

-

-

-

-

Nifer y
Apeliadau
ceisiadau
Derbyn
(Dewis 1af) ar
gyfer mynediad
yn 2020 (ym
mis Mehefin
2020)

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

(Cyfnod Allweddol 2)
Ffordd Bangor
Johnstown
LL14 2SW

(Cyfnod Sylfaen)
Rhodfa Melyd
Johnstown
LL14 2TB

Ysgol Yr Hafod, Johnstown

(Cyfnod Allweddol 2)
Lôn Lwyd
Y Waun
Wrecsam
LL14 5NH

(Cyfnod Sylfaen)
Lôn y Capel
Y Waun
Wrecsam
LL14 5NF

Ysgol Y Waun

Wedi ffedereiddio gyda Ysgol
Wirfoddol a Gynorthwyir Yr
Eglwys yng Nghymru Sant Paul
(Ffederasiwn Ysgolion Eglwys
Maelor)

Ysgol Wirfoddol a Reolir
Borderbrook
Talwrn Green
Malpas
Swydd Gaer
SY14 7LJ

Pwyswch 2 ar gyfer Safle Cyfnod Sylfaen

Pwyswch 1 ar gyfer Safle Cyfnod Allweddol 2

Pennaeth: Mrs A Heale
Ffôn: 01978 840643
Ebost:
mailbox@yrhafodjohnstown-pri.wrexham.sch.uk

Pwyswch 4 ar Lôn Lwyd
- Safle Cyfnod Allweddol 2

Pwyswch 2 ar Lôn y Capel
- Safle Cyfnod Sylfaen

Pennaeth: Mr J Roberts
Ffôn: 01691 770530
Ebost: mailbox@ywaun-pri.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mrs F Green
Ffôn: 01948 770676
Ebost: mailbox@borderbrook-pri.wrexham.sch.uk

MANYLION CYSWLLT

CG

CG

GR

Statws

5

5

5

LlC

305

3-11

325

3-11

17

3-11

Ystod
Oedran a
nifer llawn
amser ar y
gofrestr ym
mis Ionawr

315

350

42

Capasiti
Ysgol

45

50

6

Niferoedd
Derbyn ar gyfer
Medi 2021

42

33

4

-

-

-

Nifer y
Apeliadau
ceisiadau
Derbyn
(Dewis 1af) ar
gyfer mynediad
yn 2020 (ym
mis Mehefin
2020)

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

94

95

Ysgol Morgan Llwyd
Ffordd Cefn
Wrecsam
LL13 9NG

Ysgol Maelor
Penley
Wrecsam
LL13 0LU

Ysgol Darland, Yr Orsedd
Ffordd Caer
Yr Orsedd
Wrecsam
LL12 0DL

Ysgol Clywedog
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7UB

Ysgol Bryn Alyn
Ffordd yr Eglwys
Gwersyllt
Wrecsam
LL11 4HB

UWCHRADD

UG

US

Pennaeth: Mrs J Lee
Ffôn: 01244 570588
Ebost: mailbox@darland.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr S Ellis
Ffôn: 01948 830291
Ebost: mailbox@maelor-high.wrexham.sch.uk

UG

UG

Pennaeth: Mr M Vickery
Ffôn: 01978 346800
Ebost: mailbox@clywedog.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Miss C Pritchard
Ffôn: 01978 315050
Ebost:
bocspost@ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk

UG

Pennaeth: Mrs A Slinn
Ffôn: 01978 720700
Ebost: mailbox@ysgolbrynalyn.wrexham.sch.uk

MANYLION CYSWLLT

Statws

1

5

5

5

5

LlC

723

11-18

665

11-18

835

11-16

799

11-16

710

11-16

Ystod
Oedran a
nifer llawn
amser ar y
gofrestr ym
mis Ionawr

965

650

840

888

895

Capasiti
Ysgol

193

130

168

178

179

Niferoedd
Derbyn ar gyfer
Medi 2021

162

126

139

134

132

-

-

-

-

-

Nifer y
Apeliadau
ceisiadau
Uwchradd
(Dewis 1af)ar
gyfer mynediad
yn 2020 (ym
mis Mehefin
2020)

5. Cyfrwng Saesneg
1. Cyfrwng Cymraeg

Allwedd-Statws Uwchradd:

UG - Uwchradd Gymunedol
UaG - Uwchradd a Gynorthwyir
US - Uwchradd Sefydledig

Llywodraeth Cymru (LIC)-Ysgolion a ddiffiniwyd yn unol â darpariaeth cyfrwng Cymraeg, categorïau ysgol uwchradd

Manylion Ysgol Uwchradd

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

Ysgol Y Grango
Allt Ty Gwyn
Rhosllanerchrugog
Wrecsam
LL14 1EL

Ysgol Uwchradd Rhosnesni
Lôn Rhosnesni
Wrecsam
LL13 9ET

Ysgol Uwchradd Gatholig ac
Anglicanaidd Sant Joseff
Ffordd Sonlli
Wrecsam
LL13 7EN

Ysgol Rhiwabon
Pont Adam
Rhiwabon
Wrecsam
LL14 6BT
UG

UaG

UG

UG

Pennaeth: Mrs M Ferron-Evans
Ffôn: 01978 822392
Ebost: mailbox@rhiwabon-high.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr C Wilkinson
Ffôn: 01978 360310
Ebost: mailbox@st-joseph.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr A Brant
Ffôn: 01978 340840
Ebost: mailbox@rhosnesni-high.wrexham.sch.uk

Pennaeth: Mr S Garthwaite
Ffôn: 01978 833010
Ebost: mailbox@grango-high.wrexham.sch.uk

MANYLION CYSWLLT

Statws

5

5

5

5

LlC

545

11-16

823

11-16

732

11-16

448

11-16

Ystod
Oedran a
nifer llawn
amser ar y
gofrestr ym
mis Ionawr

590

1200

685

655

Capasiti
Ysgol

118

240

137

131

Niferoedd
Derbyn ar gyfer
Medi 2021

120

204

186

106

1

-

25

-

Nifer y
Apeliadau
ceisiadau
Uwchradd
(Dewis 1af)ar
gyfer mynediad
yn 2020 (ym
mis Mehefin
2020)
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Athro â Gofal: Mrs C Andrews
Ffôn: 01978 290101

Pennaeth y Ddarpariaeth: Mrs J Thomas-Haigh
Ffôn: 01978 722050

Pennaeth: Mrs M.E Davies
Ffôn: 01978 346910
Ebost: mailbox@st-christophers.wrexham.sch.uk

Gwasanaethau Atgyfeirio
Disgyblion Wrecsam
Stiwdio Haulfan
82 Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 2NP

Gwasanaethau Atgyfeirio
Disgyblion Wrecsam
Stiwdio Penycae
Ffordd Afoneitha
Penycae,
Wrecsam
LL14 2PF

Pennaeth: Mr D Lee
Ffôn: 01978 298520

Pennaeth: Mr D Lee
Ffôn: 01978 423266

MANYLION CYSWLLT

GWASANAETH CYFEIRIO DISGYBLION

Canolfan Asesu Wrecsam
c/o Ysgol Alexandra
Bodhyfryd
LL12 7AZ

Y Canol
Ysgol Heulfan
Trem Heulwen
Gwersyllt
LL11 4HS

Ysgol Sant Christopher
Llwyn Stockwell
Wrecsam
LL13 7BW

MANYLION CYSWLLT

YSGOLION ARBENNIG

11 - 16

11 - 16

Ystod
Oedran

3-7

3-11

6-19

Ystod
Oedran
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Coleg Cambria
Ffordd Parc y Llwyni
Wrecsam
LL12 7AB

Annibynnol o’r Awdurdod Lleol
Ffôn: 0300 3030 007
Ebost: enquiries@cambria.ac.uk

MANYLION CYSWLLT

ADDYSG BELLACH

16+

Ystod
Oedran
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Cysylltiadau Gwybodaeth a Chyngor
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc,
Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1AR. Rhif fôn: 01978 298991
Manylion cyswllt
Tîm Derbyniadau

Prif Gyfrifoldebau

E-bost: Admissions@wrexham.gov.uk

Derbyniadau meithrin, cynradd, iau ac
uwchradd mewn ysgolion cymunedol ac
ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir sy’n cael
eu cynnal gan yr ALl. Trosglwyddiadau rhwng
ysgolion yn ystod y flwyddyn. Apeliadau.

Cludiant i Ysgolion

Hawliau cludiant, cwynion.

Ffôn: 01978 298991

De Ffordd yr Abaty, Ystâd Ddiwydiannol
Wrecsam, Wrecsam, LL13 9PW. Ffôn: 01978
292056
Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg
Ffôn: 01978 298991

Anghenion Addysgol Arbennig, Gwasanaeth
Gwaith Cymdeithasol Addysg, Ymholiadau.

Gwasanaethau Cymorth

Hawliau i brydau ysgol am ddim.

Ffôn: 01978 297413
Comisiynydd yr Esgobaeth ar gyfer Ysgolion
Catholig

Cynghori.

Bishop’s House, Sontley Road, Wrecsam,
LL13 7EW. Ffôn: 01978 290344
Yr Eglwys yng Nghymru

Cynghori.

Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes
Swyddfa’r Esgobaeth, y Stryd Fawr, Llanelwy,
Sir Ddinbych, LL17 0RD. Ffôn: 01745 582245
Ysgol Sefydledig Maelor, Llannerch Banna,
Wrecsam, LL13 0LU.

Ei Hawdurdod Derbyn ei hun.

Ffôn: 01948 830291
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Wrecsam, Llyfrgell a Chanolfan Gelfyddydau
Wrecsam, Ffordd Rhosddu, Wrecsam
Ffôn: 01978 292094
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Darparu gwybodaeth am ddim, cymorth
ac arweiniad ar bob agwedd ar ofal plant a
gwasanaethau plant yn Wrecsam.
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Cyfeiriadau a rhifau fôn
awdurdodau cyfagos yw:
Gorllewin Swydd Gaer a Chaer

Swydd Amwythig

School Admissions

Admissions Team,

Children and Young People’s Services

Learning and Skills

Cheshire West and Chester Authority
Wyvern House, The Drumber
Winsford, Swydd Gaer, CW7 1AH

The Shirehall, Abbey Foregate
Amwythig, SY2 6ND
Ffôn: 03456 789008

Ffôn: 0300 123 7039

Sir y Fflint

Powys

Tîm Derbyniadau

Derbyniadau a Chludiant

Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6ND
Ffôn: 01352 704068

Neuadd y Sir, Llandrindod
Powys, LD1 5LG
Ffôn: 01597 826477

Swydd Amwythig

Telford a Wrecin

Admissions Team,

Trefniant, Derbyniad a Chynllunio Ysgol

Learning and Skills

Cyngor Telford a Wrekin,

The Shirehall, Abbey Foregate
Amwythig, SY2 6ND
Ffôn: 03456 789008

6B Derby House, Telford
Telford, TF3 4JA
Ffôn: 01952 380901

100

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam I 2021/22

Canllaw i Rieni ar Wasanaethau Addysg yn
Wrecsam 2021/22 Holiadur
Byddai ALI Wrecsam yn croesawu eich barn am y canllaw hwn. Bydd eich sylwadau yn helpu i’w
wella yn y dyfodol. Os gwelwch yn dda, cwblhewch yr arolwg hwn a’i ddychwelyd i’r cyfeiriad isod.
Rhowch gylch o amgylch yr ateb addas
Ydych chi’n tybio bod y canllaw

Yn Dda Iawn

Yn Wael

•

Wedi ei ysgrifennu’n glir?

1

2

3

4

5

•

Yn hawdd ei ddeall?

1

2

3

4

5

•

Yn cynnwys y wybodaeth yr
oeddech ei hangen

1

2

3

4

5

•

Wedi ei osod allan yn dda i chi
ganfod y rhannau yr oeddech eu
heisiau?

1

2

3

4

5

•

Yn eich helpu i ddeall y broses
dderbyn yn Wrecsam

1

2

3

4

5

A oes unrhyw beth sydd heb ei gynnwys yn y canllaw yr ydych yn tybio bod angen ei gynnwys?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
A oes gennych unrhyw awgrymiadau eraill i’w wella?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Diolch i chi am gymryd yr amser i gwblhau’r furflen.
Dychwelwch y furflen at y Tîm Derbyniadau
Adran Addysg
Stryt y Lampint
Wrecsam, LL11 1AR
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