COFNODION CYFARFOD O FFORWM DERBYN SIR BENFRO A
GYNHALIWYD YN YSTAFELL
NW0D, ADAIN Y GOGLEDD, NEUADD Y SIR, HWLFFORDD
DDYDD IAU 15fed MEHEFIN 2017 AM 8:30am
YN BRESENNOL: Y Cyng. JT Davies
Y Parch P Mackness
Mrs M Brown
Mr P Williams
Miss T Williams

Y Cyng. A Tudor
Mr F Ciccotti (Cadeirydd)
Mrs S Roberts
Mrs K Evan-Hughes

HEFYD YN BRESENNOL: Mr H Jones (Ysgrifennydd i’r Fforwm)
Mrs MM David (Clerc Cofnodion)

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

CAMAU
GWEITHREDU

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan:
Y Cyng. D Lloyd, Canon B Witt a Mrs D Davies

2. Aelodaeth y Fforwm Derbyn
Yn dilyn cais y Cadeirydd fod pob aelod newydd yn ei gyflwyno ei
hun, roedd yr Ysgrifennydd wedi rhoi gwybod i’r Fforwm am yr
aelodau newydd yn dilyn etholiadau’r Cyngor yn ddiweddar a’r
weinyddiaeth newydd. Dywedodd fod dau le gwag: sef un ar gyfer
Ysgolion Cymunedol/Gwirfoddol a Gynorthwyir ac un RhiantLywodraethwr, a gan y byddai Mr Frank Ciccotti yn ymddeol ar
ddiwedd y cyfnod byddai angen cynrychiolydd arall ar gyfer Ysgolion
Cymunedol/Gwirfoddol a Gynorthwyir. Felly, byddai cadeirydd
newydd yn cael ei ethol yn y cyfarfod yn yr hydref (mis Tachwedd).
Dywedodd y Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion y byddai hi’n gofyn am
enwebiadau priodol gan benaethiaid.

3. Cofnodion
Cafodd cofnodion y cyfarfod o Fforwm Derbyn Sir Benfro a
gynhaliwyd ddydd Iau 17eg Tachwedd 2016 eu cymeradwyo a’u
llofnodi fel cofnod cywir.

4. Materion yn codi
Cadarnhaodd yr Ysgrifennydd ei fod wedi ysgrifennu ar Fwrdd Iechyd
Hywel Dda ynglŷn â rhoi cyngor am fater derbyn i ysgolion.
Cadarnhaodd nad oedd wedi cael ymateb.
Roedd yr Ysgrifennydd wedi mynychu seminar am gartrefu a sefydlu
ffoaduriaid yn Sir Benfro. Roedd y Swyddog Derbyn wedi mynychu
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un cyfarfod o’r panel. Cytunwyd ar leoedd i un teulu eisoes, ac roedd
dau deulu i fod i gyrraedd ym mis Mehefin/Gorffennaf.
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5. Adolygu newidiadau i brosbectws cyfansawdd ysgolion ar
gyfer 2018/19
Cafodd dogfen yn nodi’r newidiadau arfaethedig ei dosbarthu i’r
aelodau yn eu pecynnau, a byddai’r diweddariadau’n cael eu diwygio
yn y llyfryn, yn amodol ar gymeradwyaeth y cyngor i rai o
newidiadau’r ysgolion.
Rhoddodd yr Ysgrifennydd wybod i’r Fforwm fod Meini Prawf
diwygiedig ynglŷn â Gor-gofrestru wedi cael eu cymeradwyo gan y
Cabinet fel rhan o’i gymeradwyaeth i’r trefniadau derbyn blynyddol.
Cafodd yr aelodau eu hatgoffa fod angen cyhoeddi’r prosbectws bob
blwyddyn ar 1af Hydref, a buont yn trafod manteision darparu’r llyfryn
yn electronig yn unig. Cytunwyd gan y Fforwm i beidio ag argraffu’r
llyfryn ac mai dim ond fel PDF ar-lein y byddai ar gael (byddai copïau
argraffedig ar gael ar gais).
Gofynnodd yr aelodau a allai’r Ysgrifennydd ymchwilio i’r mater o
gyhoeddi’r llyfryn ar y wefan fel llyfryn rhyngweithiol gyda dolenni i’r
adrannau perthnasol.

6. Monitro trefniadau derbyn Ysgolion Gwirfoddol a
Gynorthwyir
Atgoffwyd aelodau’r Fforwm gan yr Ysgrifennydd am eu cyfrifoldeb
am fonitro trefniadau derbyn y Cyngor ar gyfer ysgolion
Cymunedol/Gwirfoddol a Reolir yn ogystal ag ysgolion Gwirfoddol a
Gynorthwyir. Rhoddodd sicrwydd i’r Fforwm fod dulliau monitro
Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir wedi gwella ers rhoi’r ffurflen VA1
ar waith; dim ond Ysgol Santes Fair oedd heb ddychwelyd y ffurflen
VA1 eleni.

7. Y diweddaraf am drosglwyddiadau uwchradd ar gyfer Medi
2017
Cafodd adroddiad ei ddosbarthu, a thrafodwyd yr wybodaeth.
8. Adroddiad am apeliadau’n ymwneud â derbyn
Rhoddodd yr Ysgrifennydd wybod i’r Fforwm fod 18 o apeliadau wedi
bod ers y cyfarfod diwethaf; cafodd 16 o’r rheini eu cadarnhau.
Roedd 11 ar gyfer Prendergast, 2 ar gyfer Aberdaugleddau, 1 ar
gyfer Spittal, 3 ar gyfer Fenton ac 1 ar gyfer Tavernspite.

Admission Forum
15.06.2017

2

HJ/MMD

Bu’r Fforwm yn trafod yr effaith a goblygiadau os yw’r Panel
Apeliadau’n derbyn mwy na’r nifer derbyn. Pam mae apeliadau’n
cael eu derbyn pan fydd ysgolion yn llawn? Cafodd y Fforwm wybod
fod hawl statudol i gynnig apêl ar gyfer plant o oedran ysgol gorfodol
ac yna mae y tu hwnt i ddwylo’r awdurdod ac yn cael ei ystyried gan
y panel apeliadau.
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Esboniodd y Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion fod cyfarwyddwyr
blaenorol wedi bod yn fwy trugarog o ran cytuno i geisiadau derbyn
ond oherwydd lleoedd gwag rydym nawr yn dilyn y cod a’r polisi
derbyniadau’n fwy llym, felly bu cynnydd yn yr apeliadau. Edrychir ar
bob cais yn unigol, a gellir gwneud eithriadau mewn rhai achosion.
Dywedodd yr aelodau fod Cyrff Llywodraethol wedi cwestiynu a fu’r
Panel yn ystyried pa effaith roedd mwy na’r nifer derbyn wedi ei
chael ar adnoddau, sef y gymhareb toiledau/disgyblion.
Holodd yr aelodau a oedd yr awdurdod yn blaengynllunio materion
derbyn ar gyfer ardal Aberdaugleddau? Cytunwyd i uno Ysgol Iau
Aberdaugleddau a The Meads.
Cafodd yr aelodau wybod hefyd fod heriau yn ardal Hwlffordd, ac er
bod ymarferiad ymgysylltu rhagarweiniol wedi cael ei gynnal a bod
adroddiad wedi ei wneud am hynny, nid oedd unrhyw gynigion ar hyn
o bryd.
Cafodd y Fforwm wybod gan Mrs Roberts ei bod yn pryderu am
deuluoedd sy’n cael eu hailgartrefu (sef ar ôl trais domestig) mewn
ardaloedd lle'r oedd yr ysgolion yn llawn, mae Ysgolion Gwirfoddol a
Gynorthwyir yn cymryd y plant, yn buddsoddi llawer o amser,
adnoddau a llesiant emosiynol, ond cyn gynted ag y mae lle’n dod yn
rhydd ar y rhestr aros, maent yn symud ymlaen i un o ysgolion yr
Awdurdod Lleol.
Dywedodd Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion y byddai hi’n siarad â’r
Adran Dai ynglŷn â’r mater.
Gofynnodd y Fforwm a allai’r Ysgrifennydd ddarparu patrwm olrhain
apeliadau dros dueddiad 3 neu 4 blynedd.

9. Y diweddaraf am dderbyn ar-lein
Cafodd y Fforwm wybod y byddai’r Gyfarwyddiaeth Addysg yn
trosglwyddo i system rheoli gwybodaeth newydd ar gyfer Ysgolion,
o’r enw Canolfan Athrawon. Rhan hanfodol o’r system hon yw
system dderbyn ar-lein. Roedd y Swyddog Derbyn a’r Cynorthwyydd
Derbyn wedi mynychu hyfforddiant, a byddai’n cael ei roi ar waith yn
fuan. Byddai’r broses Dderbyn yn un cwbl ar-lein a gallai rhieni
ddisgwyl profiad llawer gwell ‘fel cwsmer’ oherwydd byddent yn cael
negeseuon awtomatig ar e-bost i ddangos y cynnydd o ran eu cais
am le mewn ysgol. Dywedodd yr Ysgrifennydd fod hyn yn rhywbeth
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i’w groesawu yn lle’r system gyfredol sy’n seiliedig ar daenlenni a
phapur.
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Gofynnodd yr aelodau beth oedd yr arbedion o ran costau i’r ysgolion
– Dywedodd yr Ysgrifennydd fod y Ganolfan Athrawon yn golygu
arbediad o gymharu â’r system rheoli gwybodaeth gyffredinol, ac
mae’n debygol y byddai arbedion gweinyddol pellach maes o law, yn
enwedig mewn ysgolion.

10. Derbyn i Chweched Dosbarth
Gofynnodd yr Ysgrifennydd a fyddai’r Fforwm yn ystyried a ddylem
gael trefniant penodol ar gyfer derbyn i chweched dosbarth, a hynny
oherwydd y gymysgedd o ysgolion, sef 3-16, 11-16, 11-19.
Bu’r Fforwm yn trafod yr anawsterau, yn enwedig o ran y ffaith fod y
rhan fwyaf o achosion o dderbyn i chweched dosbarth yn digwydd yn
syth ar ôl canlyniadau TGAU, ac mai dim ond ychydig wythnosau o
gyfle oedd i’w prosesu, ynghyd â natur amrywiol y ddarpariaeth, o
ran gofynion academaidd, galwedigaethol ac AAA.
Cytunwyd y dylai’r system gyfredol barhau ond y dylai’r Ysgrifennydd
wirio bod pob ysgol sy’n cynnig Chweched Dosbarth yn cynnwys
cyfeiriad at y gweithdrefnau derbyn yn eu prosbectws ysgol.

11. Dyddiad y cyfarfod nesaf
Byddai cyfarfod nesaf y Fforwm yn cael ei gynnal yn Neuadd y Sir
ddydd Iau 23ain Tachwedd 2017 am 8.30am.

Daeth y cyfarfod i ben am 9:30am.

Llofnodwyd yn gofnod gwir _______________________________
Cadeirydd y Fforwm Derbyn

Dyddiad _____________________________
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