COFNODION CYFARFOD
FFORWM DERBYN SIR BENFRO
A GYNHALIWYD YN OMD1, NEUADD Y SIR, HWLFFORDD
DDYDD IAU 14 MEHEFIN 2018 AM 8:30am
YN BRESENNOL: Mrs Debbie Davies (Cadeirydd)
Y Cyng. JT Davies
Y Cyng. D Lloyd
Y Canon Brian Witt
Y Parch Paul Mackness
Mrs Susan Roberts
Mr Paul Harries
Mr Paul Edwards
Mrs Kate Evan-Hughes
Miss Teleri Williams
HEFYD YN BRESENNOL: Mr Huw Jones (Ysgrifennydd y Fforwm)

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan: y Cyng. Alison
Tudor, y Parch. Heather Cale, Mr Philip Williams

2. Aelodaeth y Fforwm Derbyn
Cadarnhaodd Mr Huw Jones fod cyfnod Mrs Margery Brown yn y
swydd wedi dod i ben ar 12 Mehefin 2018 a’i bod hi wedi penderfynu
ymddiswyddo. Roedd y Cyfarwyddwr Esgobaethol wedi enwebu’r
Parch. Heather Cale yn ei lle; byddai’r Parch. Cale yn y swydd hyd at
fis Mehefin 2022. Yn ogystal, cadarnhaodd Mr Jones fod lle ar gael
o hyd ar gyfer Rhiant-Lywodraethwr.

8.

Disgyblion sy’n derbyn Addysg Ddewisol yn y Cartref

Mynychodd Mr Alastair Birch (Uwch Arweinydd System ar gyfer
Cydraddoldebau a Diogelu) a Ms Cheryl Loughlin (Rheolwr Diogelu
mewn Addysg) y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon. Rhoddodd Mr Birch
gyflwyniad ar gyd-destun lleol a chenedlaethol Addysg Ddewisol yn y
Cartref a rhoddodd wybodaeth am nifer y disgyblion sy’n derbyn
Addysg Ddewisol yn y Cartref yn ôl nodweddion amrywiol. Mae nifer
y disgyblion y gwyddys eu bod yn derbyn Addysg Ddewisol yn y
Cartref yn Sir Benfro wedi cynyddu’n raddol yn ystod y 10 mlynedd
diwethaf, gan gyrraedd 65 yn 2017.
Yn dilyn trafodaeth hir ar y mater, cytunodd yr aelodau fod y pwnc
hwn yn rhoi llawer i gnoi cil drosto ac y dylai Llywodraeth Cymru
gyflwyno cynllun cofrestru i gofnodi’r holl blant sy’n derbyn Addysg
Ddewisol yn y Cartref. Diolchodd y Cadeirydd i Mr Birch a Ms
Loughlin am fod yn bresennol.
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3. Cofnodion y cyfarfod blaenorol
Cymeradwywyd cofnodion cyfarfod Fforwm Derbyn Sir Benfro a
gynhaliwyd ar 23 Tachwedd 2017 ac fe’u llofnodwyd i ddangos eu
bod yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi
Eitem 10 – Cyfeiriodd Mr Huw Jones at weithredu’r Ganolfan
Athrawon, gan ddweud nad yw wedi lleihau’r llwyth gwaith yn
sylweddol. Roedd y Tîm Derbyniadau wedi amlygu nifer o feysydd
nad ydynt yn darparu digon o fanylion a bu angen cwblhau taenlenni
cyfochrog ar gyfer y rhain. Dywedodd Mrs Evan-Hughes fod y cyfryw
faterion wedi cael eu codi gyda Chyngor Ceredigion, sy’n ymchwilio
iddynt. O ran Ysgolion Ffydd, cadarnhaodd y Swyddog Derbyn fod y
Ganolfan Athrawon yn caniatáu i’r cwestiynau angenrheidiol gael eu
gofyn yn unig ynglŷn â derbyniadau i ysgolion. Byddai’n rhaid i
unrhyw gwestiynau dilynol ynglŷn â ffydd plentyn/rhieni gael eu gofyn
wedi hynny gan yr ysgol dderbyn.
Eitem 11 – mae’r ddau fater wedi’u cynnwys yn agenda’r cyfarfod
hwn.

5. Prosbectws ysgolion cyfansawdd 2019/20
Cyfeiriodd Mr Huw Jones at benderfyniad y Fforwm mewn cyfarfod
blaenorol i gyhoeddi’r prosbectws ar-lein yn unig ar gyfer 2018/19.
Cadarnhaodd na dderbyniwyd unrhyw sylwadau anffafriol ynglŷn â’r
penderfyniad hwn ac y byddai argraffiad 2019/20 yn dilyn yr un drefn
ac yn cael ei gyhoeddi erbyn 1 Hydref 2018. Dywedodd Mr Jones na
fyddai’r prosbectws newydd yn wahanol iawn i’r fersiwn gyfredol, er y
byddai angen gwneud rhai newidiadau i osgoi dyblygu gwybodaeth
ar y wefan.
Cadarnhaodd Mr Jones fod yr holl fesurau angenrheidiol i
gydymffurfio â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar waith
ac y byddai rhieni’n cael gwybod am hyn yn y prosbectws.

6. Monitro trefniadau derbyn Ysgolion Gwirfoddol a
Gynorthwyir
Esboniodd Mr Huw Jones mai rôl y Fforwm Derbyn, ymhlith pethau
eraill, yw monitro trefniadau derbyn yr awdurdodau derbyn amrywiol
yn Sir Benfro. Yn rhan o hyn, mae angen goruchwylio trefniadau
derbyn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir. Cadarnhaodd Mr Jones
fod y ffurflenni perthnasol wedi cael eu derbyn gan yr holl ysgolion
gwirfoddol a gynorthwyir yn Sir Benfro ac yr oedd eu hymgynghoriad
ar drefniadau derbyn yn cydymffurfio.
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7. Derbyn i Ysgolion Sir Benfro – cyngor i Benaethiaid

CAMAU
GWEITHREDU

Cyfeiriodd Mr Huw Jones at ddogfen ddrafft a fyddai’n cael ei
dosbarthu i Benaethiaid ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd
yn amlinellu’r cyngor a roddwyd mewn perthynas â derbyniadau i
ysgolion. Yn arbennig, cyfeiriodd Mr Jones at y protocolau sydd ar
waith i ymdrin â cheisiadau am drosglwyddo rhwng ysgolion (a
amlygwyd fel eitem i’w hystyried yn y cyfarfod blaenorol) a’r rhai
hynny sy’n ymwneud â throsglwyddo disgyblion ag Anghenion Dysgu
Ychwanegol (ADY).
Esboniodd Mr Jones, yn y ddau achos, fod cyngor swyddogion
Cymorth Disgyblion a/neu Gynhwysiant yn allweddol. Dywedodd fod
y protocol cyffredinol ynglŷn â throsglwyddiadau yng nghanol y
tymor, h.y. y rhai hynny nad ydynt yn gysylltiedig â symud tŷ, wedi
bod ar waith ers tro. Fodd bynnag, dim ond yn ddiweddar y
cyflwynwyd y protocol ynglŷn â disgyblion ag ADY yn dilyn nifer o
geisiadau gan Benaethiaid am fwy o wybodaeth am ddisgyblion o’r
fath a mwy o gyfraniad at sefydlu a chytuno ar gynlluniau pontio.
Dywedodd Mr Jones fod y protocol wedi codi rhai materion yr oedd
angen eu datrys a’i bod hi’n anodd taro cydbwysedd rhwng bodloni
anghenion y plentyn, y rhieni a’r ysgol, a gofynion rheoliadau derbyn.
Cyfeiriodd Mr Jones hefyd at ohebiaeth a dderbyniodd oddi wrth y
Rheolwr Perfformiad a Gwybodaeth ynglŷn â’r anawsterau sy’n codi
wrth i ddisgyblion newid ysgol yn ystod cyfnod profion statudol
ysgolion (wythnos gyntaf mis Mai fel arfer). Yn ei gohebiaeth,
dywedodd “rydym wedi sylwi ar nifer o faterion eleni yn gysylltiedig â
newid ysgol yn ystod cyfnod Profion Cenedlaethol Cymru, er
enghraifft, disgyblion yn sefyll profion mewn un ysgol ac yn cael eu
hailbrofi eto oherwydd eu bod wedi symud ysgol yn ystod y cyfnod
profi; disgyblion yn symud y diwrnod cyn i’r profion orffen ac nid oes
amser i’r ysgol newydd brofi’r disgybl hwnnw”.
Yn dilyn trafodaeth fer ar y mater, PENDERFYNODD y Fforwm
Derbyn na fyddai unrhyw ddisgyblion yn cael trosglwyddo yn ystod y
cyfnod a nodir uchod, ac y byddai hynny’n dod i rym yn syth.
8. Disgyblion sy’n derbyn Addysg Ddewisol yn y Cartref
Gweler uchod.

9. Diweddariad ar drosglwyddo i ysgolion uwchradd ym mis
Medi 2018
Dosbarthodd Miss Teleri Williams ddadansoddiad o niferoedd derbyn
cytunedig Blwyddyn 7 ysgolion uwchradd ac ysgolion canol ym mis
Medi 2018. Roedd y dadansoddiad hwn hefyd yn dangos y duedd o
ran niferoedd ers 2010. Esboniodd Mr Huw Jones fod y Niferoedd
Fforwm Derbyn
23.11.2017

3

HJ/TW

Derbyn yn adlewyrchu’r trefniadau adeiladu o’r newydd a/neu
gapasiti diwygiedig ar gyfer ysgolion, a’i bod yn amlwg nad oes
gwahaniaeth mawr yn bodoli mwyach, o ran mwyafrif yr ysgolion,
rhwng y Nifer Derbyn a’r nifer a dderbynnir mewn gwirionedd.

10. Adroddiad ar apeliadau derbyn
Cadarnhaodd Mr Huw Jones y cafwyd 12 apêl ers y cyfarfod
blaenorol ynglŷn ag ysgolion Cymunedol ac ysgolion Gwirfoddol a
Reolir. Tynnwyd 3 o’r apeliadau hyn yn ôl a chlywyd 9 gan y Panel
Apeliadau annibynnol. O’r rhain, caniatawyd 4 a gwrthodwyd 5.
Dywedodd Mr Jones fod yr apeliadau’n ymwneud ag Ysgol Gynradd
Gymunedol Prendergast, Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton, Ysgol
Gynradd Gymunedol Tavernspite ac Ysgol Syr Thomas Picton; a
bod pedair apêl arall yn yr arfaeth.
Esboniodd Mr Jones fod yr holl apeliadau a ganiatawyd yn ymwneud
ag amgylchiadau personol/teuluol eithriadol disgyblion neu rieni.

11. Dyddiad y cyfarfod nesaf
Bydd cyfarfod nesaf y Fforwm yn cael ei gynnal yn Neuadd y Sir,
Hwlffordd ddydd Iau 22 Tachwedd 2018 am 8.30am.

Daeth y cyfarfod i ben am 10am.

Llofnodwyd yn gofnod cywir _______________________________
Cadeirydd y Fforwm Derbyn
Dyddiad _____________________________
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