COFNODION CYFARFOD o'r FFORWM DERBYN SIR PENFRO
a
gynhaliwyd trwy SKYPE FOR BUSINESS ar DYDD IAU 18 MEHEFIN am
10.00a.m.
Yn bresennol:
Y Cynghorwyr Alison Tudor a Guy Woodham
Debbie Davies (Chairman) - Pennaeth, Ysgol Gynradd Gymunedol Prendergast
Heather Cale - Pennaeth, Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru San Marc
Rev. John Cecil - Church in Wales Representative
Ven. Paul Mackness- Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru
Steven Richards-Downes - Cyfarwyddwr Dros Dro ar gyfer Plant ac Ysgolion
Teleri Williams - Swyddog Derbyniadau
Hefyd yn bresennol:
Huw Jones - Rheolwr Adnoddau a Llywodraethu
Hubert Mathias - Rheolwr Trafnidiaeth a Fflyd
David Thompson - Rheolwr Rhaglen Polisi a Gwelliant
Susan Sanders - Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu
Lydia Evans - Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu
Ymddiheuriadau dros absenoldeb:
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd John Davies
Paul Edwards a Paul Harris
1.

Amrywiad i drefn y diwrnod
Dywedwyd wrth y fforwm y byddai nifer o amrywiadau i drefn y diwrnod yn cael
eu gwneud ac y byddai'r agenda yn y drefn a ganlyn:
1. Penodi Cadeirydd
2. Penodi Is-Gadeirydd
3. Adroddiad Blynyddol gan yr adran drafnidiaeth
4. Aelodaeth y fforwm derbyn
5. Adolygiad o'r Cyfansoddiad a'r Cylch Gorchwyl
6. Cofnodion o'r cyfarfod blaenorol
7. Materion a godwyd o'r cofnodion
8. Crynodeb o'r trefniadau derbyn yn ystod cyfyngiadau symud COVID-19
9. Diweddariad ar y Polisi Derbyn ar gyfer Canolfannau Iaith
10. Diweddariad ar siartiau llif y weithdrefn derbyn ar gyfer ysgolion
11. Diweddariad ar drosglwyddo i ysgolion uwchradd ar gyfer Medi 2020
12. Adroddiad ar apeliadau derbyn
13. Adolygiad o'r Llyfryn Gwybodaeth i Rieni ar gyfer 2021-22
14. Awgrymiadau ar gyfer eitemau yn y dyfodol i'w hystyried gan y fforwm
15. Dyddiad y cyfarfod nesaf

2.

Penodi Cadeirydd
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Hybarch. Paul Mackness; Eiliwyd gan Heather
Cale
PENDERFYNWYD
Bod Debbie Davies yn cael ei hethol yn Gadeirydd am y
cyfnod eilflwydd i ddod.

3.

Penodi Is-Gadeirydd
Cynigiwyd gan yr Hybarch. Paul Mackness; Eiliwyd gan y Parchedig. John Cecil
PENDERFYNWYD
Bod Paul Edwards yn cael ei ethol yn Is-gadeirydd am y
cyfnod eilflwydd i ddod. .

4.

Adroddiad blynyddol gan yr adran drafnidiaeth
Rhoddodd y Rheolwr Trafnidiaeth a Fflyd ddiweddariad ar lafar yn nodi bod yr
adrannau trafnidiaeth a derbyniadau wedi gweithio'n llwyddiannus dros y 12 mis
diwethaf er yr amlygwyd bod materion wedi codi gyda nifer cynyddol o
dderbyniadau yn gofyn am gludiant i fynd â nhw i'r ysgol ac o'r ysgol gryn bellter i
ffwrdd o'u cartref pan oedd ysgol arall yn agosach at eu cyfeiriad cartref sy'n
rhywbeth yr oedd yr adrannau trafnidiaeth ac addysg yn gweithio'n barhaus arno.

5.

Aelodaeth y fforwm derbyn
Rhoddodd Rheolwr y Rhaglen Polisi a Gwelliant ddiweddariad ar aelodaeth
gyfredol y fforwm gan nodi bod y fforwm ar hyn o bryd yn llawn gyda 14 aelod.
Nodwyd bod y cyfnodau swydd ar gyfer y tri aelod isod i fod i ddod i ben ac y
byddai angen trefnu penodiadau:


Debbie Davies - Pennaeth Ysgol Gynradd Gymunedol Prendergast cyfnod y swydd yn dod i ben ar 13.10.2020. Nodwyd y byddai angen
gwneud enwebiadau trwy'r grŵp Penaethiaid



Sue Roberts - Eglwys Gatholig Rhufeinig - cyfnod y swydd yn dod i ben ar
20.10.2020. Nodwyd y byddai angen i'r esgobaeth ddyrannu
cynrychiolydd.



Phillip Williams - Rhiant Lywodraethwr - Cyfnod y swydd yn dod i ben ar
03.11.2020. Nodwyd y byddai angen gwneud enwebiadau trwy'r Grŵp
Rhiant Lywodraethwyr.

6.

Adolygiad o'r Cyfansoddiad a'r Cylch Gorchwyl
Dywedodd Rheolwr y Rhaglen Polisi a Gwelliant na dderbyniwyd unrhyw ganllaw
mewn perthynas â thrin plant y lluoedd arfog felly roedd yn aneglur o hyd a oedd
angen i'r fforwm gynnwys cynrychiolydd o'r grŵp hwnnw. Cynghorwyd y dylid
gohirio'r eitem fusnes i'r cyfarfod nesaf.
CYTUNWYD
Gohirio'r eitem hon o fusnes i'r cyfarfod nesaf.

7.

Cofnodion o'r cyfarfod blaenorol
CYTUNWYD
Bod Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2019 yn cael
eu cymeradwyo fel cofnod cywir.

8.

Materion a godwyd o'r cofnodion
Ni chodwyd unrhyw faterion o gofnodion y cyfarfod blaenorol gan nodi bod yr
Adroddiad Blynyddol gan yr adran drafnidiaeth wedi'i ddarparu yn gynharach yn
y cyfarfod hwn.

9.

Crynodeb o'r trefniadau derbyn yn ystod cyfyngiadau symud COVID-19
Hysbysodd Rheolwr y Rhaglen Polisi a Gwelliant y fforwm fod y rownd dderbyn
arferol ar gyfer derbyniadau meithrin ar gyfer Ionawr, Ebrill a Medi 2021 yn
parhau yn unol â'r amserlen a bod rhieni wedi cael gwybod ar 11 Mehefin 2020.
Dywedwyd ar 26 Mawrth 2020 bod yn rhaid i'r adran gyfreithiol ohirio
gwrandawiadau apelio yn dilyn newidiadau i'r rheoliadau apeliadau derbyn o
ganlyniad i'r coronafirws. Nodwyd na chlywyd unrhyw apeliadau ers 16 Mawrth
2020 ond y byddent yn ailddechrau ar 22 Mehefin 2020 gyda 14 apêl yn aros i
gael eu clywed ar hyn o bryd.
Rhoddodd y Swyddog Derbyn ddiweddariad ar ddyraniadau ar gyfer
dosbarthiadau derbyn gan nodi bod yr holl geisiadau i ddyrannu lleoedd mewn
dosbarthiadau derbyn wedi'u derbyn heblaw am 6 a wrthodwyd yn Ysgol Caer
Elen yr oedd rhai ohonynt yn mynd trwy'r broses apelio ffurfiol. Nodwyd, er mai
rhif dyrannu Ysgol Caer Elen oedd 45, eu bod yn derbyn hyd at 60 o
ddyraniadau fesul grŵp blwyddyn gan fod ganddynt ystafell ddosbarth
ychwanegol.
Yna aeth y Swyddog Derbyn ymlaen i ddarparu diweddariad ar ddyraniadau ar
gyfer dosbarthiadau meithrin ar gyfer Ionawr, Ebrill a Medi 2021 gan nodi bod yr

holl leoedd wedi'u dyrannu ac eithrio 3 a wrthodwyd ar gyfer Ysgol Casblaidd a
26 a wrthodwyd ar gyfer Ysgol Caer Elen. Amlygwyd bod niferoedd y plant ar
gyfer meithrinfeydd wedi bod ychydig yn is na'r blynyddoedd blaenorol er bod
ceisiadau hwyr ychwanegol yn cael eu derbyn.
Mynegwyd pryderon ynghylch nifer uchel y gwrthodiadau ar gyfer Ysgol Caer
Elen a dywedwyd bod angen trefnu darpariaethau ychwanegol oherwydd y galw
cynyddol am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.
Gwnaed awgrym y dylid trefnu ymgynghoriad ar gyfer darpariaeth cyfrwng
Cymraeg yn ardal Aberdaugleddau. Dywedwyd bod gwybodaeth eisoes wedi'i
derbyn sy'n tynnu sylw at y galw am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ardal
Aberdaugleddau ac y byddai hynny'n cael ei drafod ar unwaith.

10.

Diweddariad ar y Polisi Derbyn ar gyfer Canolfannau Iaith
Dywedodd y Rheolwr Adnoddau a Llywodraethu y byddai'r Polisi ar gyfer
Canolfannau Iaith bellach yn rhan o'r ymgynghoriad ar gyfer Cynllun Strategol
Cymraeg mewn Addysg a fydd yn cael ei gynllunio dros y 12 mis nesaf gan y
bydd yn cael ei orfodi o 2021.
Dywedodd y Cyfarwyddwr Dros Dro ar gyfer Plant ac Ysgolion bod y rheoliadau
ar gyfer y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg wedi cael eu llacio i chwe
mis.

11.

Diweddariad ar siartiau llif gweithdrefn derbyn ar gyfer ysgolion
Rhoddodd Rheolwr y Rhaglen Polisi a Gwelliant ddiweddariad yn nodi, yn dilyn
cyfarfod diwethaf y fforwm, y crëwyd gweithgor a gynorthwyodd i greu'r siartiau
llif. Dywedwyd wrth y fforwm bod y siartiau llif a oedd yn amlinellu'r broses ar
gyfer derbyniadau newydd wedi'u hanfon at y Penaethiaid er mwyn iddynt roi eu
hadborth ac ar ôl eu cwblhau, byddent yn cael eu cynnwys fel rhan o'r canllawiau
ar gyfer dogfennau Penaethiaid.
CYTUNWYD
Cytunodd y fforwm y dylid cynnwys y siartiau llif terfynol yn y
canllawiau ar gyfer dogfennau Penaethiaid.

12.

Diweddariad ar drosglwyddo i ysgolion uwchradd ar gyfer Medi 2020
Dywedodd y Swyddog Derbyn y bu rhai symudiadau er bod lleoedd ar gael o
hyd. Dywedwyd bod Ysgol Penrhyn Dewi yn rheoli eu derbyniadau eu hunain
ac wedi rhagori ar eu statws dyrannu 60 ac wedi dyrannu 89 o leoedd dros
system mynediad tri dosbarth ar gyfer grwpiau blwyddyn uwchradd, gyda phob
dosbarth â llai na 30 o dderbyniadau ac wedi'u lleoli ar gampws Dewi.

Gofynnwyd am eglurhad ar sut y byddai'r campws yn addasu ei hun i'r cynnydd o
ddisgyblion a nodwyd dros bum mlynedd. Nodwyd bod gweithgor wedi'i sefydlu i
edrych ar gynlluniau ehangu posibl a ffynonellau cyllid ar gyfer yr ysgol. Nodwyd
y byddai'r mwyafrif o'r cyllid yn dod o gyfraniadau Adran 106 ar gyfer Tyddewi ac
o'r esgobaeth yn gwneud cais am gyllid Ysgol yr 21ain Ganrif yn uniongyrchol
gan Lywodraeth Cymru.
Amlygwyd nad oedd cyfalaf wedi'i warantu a bod angen i Ysgol Penrhyn Dewi
fod yn ofalus wrth ddelio â heriau derbyn.
CYTUNWYD
Y byddai Ysgol Penrhyn Dewi a'r Llywodraethwyr yn cysylltu â'r
Rheolwr Adnoddau a Llywodraethu ar y cynlluniau ehangu wrth i
bethau ddatblygu.

13.

Adroddiad ar apeliadau derbyn
Rhoddodd Rheolwr y Rhaglen Polisi a Gwelliant grynodeb o niferoedd yr
apeliadau diweddar gan nodi bod nifer yr apeliadau yn cynyddu flwyddyn ar ôl
blwyddyn fel yr amlygir yn y tabl isod.
Blwyddyn Ysgol
2017-18
2018-19
2019-20

Apeliadau
21
42
54

Dywedwyd, ers i'r cyfarfod fforwm diwethaf gael ei gynnal ym mis Tachwedd
2019, bod 44 o apeliadau wedi’u derbyn, tynnwyd 19 o'r rheini yn ôl, clywyd 11,
cadarnhawyd 5, gwrthodwyd 6 ac roedd 3 yn aros i gael eu clywed.
Cydnabuwyd bod apeliadau a dynnwyd yn ôl yn cymryd llawer o amser
swyddogion a gwnaed awgrym y dylid defnyddio gwasanaethau partneriaeth
rhieni i gyfryngu cyn lansio apêl. Cydnabuwyd mai'r amser gorau i'r
gwasanaethau gamu i mewn fyddai pan hysbysir y rhiant o'r lle a wrthodwyd fel y
gellir mynd ati i gyfryngu sefyllfa arall cyn apêl, os caiff apêl ei chyflwyno'n
ffurfiol.
CYTUNWYD
Bod gwasanaethau partneriaeth rhieni yn cael eu defnyddio fel
cyfryngwyr pan wrthodir lleoedd derbyn.

14.

Adolygiad o'r Llyfryn Gwybodaeth i Rieni ar gyfer 2021-22
Dywedodd y Swyddog Derbyn ei bod ar hyn o bryd yn ail-ddrafftio’r llyfryn gyda
ffocws ychwanegol ar ei wneud yn hawdd ei ddefnyddio ar-lein. Dywedwyd bod
dolenni'n cael eu cynnwys a fydd yn dod â'r rhiant i'r rhan gywir o wefan yr
Awdurdod, a bydd hyn yn sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei
darparu bob amser

Nodwyd y byddai'r llyfryn wedi'i ddiweddaru yn cael ei gylchredeg trwy e-bost ym
mis Gorffennaf.

15.

Awgrymiadau ar gyfer eitemau yn y dyfodol i'w hystyried gan y fforwm
Gwnaed awgrym y dylid derbyn diweddariad gan Millie Taylor, Cefnogi Plant
Milwyr mewn Addysg Cymru, yng nghyfarfod nesaf y fforwm ynghylch plant y
lluoedd arfog.

16.

Dyddiad y cyfarfod nesaf
CYTUNWYD
Y byddai'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 5 Tachwedd 2020 am
8:30am.

Daeth y cyfarfod i ben am 10.40a.m.

