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CYFLWYNIAD
Dyluniwyd y llyfryn hwn i roi gwybodaeth 
gyffredinol i rieni/gofalwyr am ysgolion 
meithrin, cynradd, uwchradd ac arbennig 
Merthyr Tudful ac yn fwy penodol am y 
trefniadau derbyn ac apelio sy’n rheoli’r 
ysgolion hynny. Cyhoeddir y ddogfen hon yn 
unol â Deddf Addysg 1996 a Deddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion 2013.

Mae’r wybodaeth yn ymwneud â’r flwyddyn 
ysgol 2018/2019 ac, er yn gywir ym mis 
Medi 2017, nid yw’n atal newidiadau i’r 
trefniadau perthnasol cyn dechrau, neu 
yn ystod, y flwyddyn ysgol 2018/2019 neu 
flynyddoedd dilynol.

Bwriad y llyfryn hwn yw rhoi gwybodaeth a bod 
yn ddefnyddiol i rieni/gofalwyr sydd â hawl i 
ddewis i’w plentyn fynychu ysgol benodol.

Canolfan Gyswllt 
Cwsmer :-

Ffôn: (01685) 725000

Mae gwybodaeth am drefniadau 
derbyniadau ysgol ar gael ar wefȃn 
y Cyngor: copi o’r llyfren hon; polisi 
derbyniadau y Cyngor am 2018/19; a 
manylion am sut i wneud cais ar-lein. 
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DYDDIADAU GWYLIAU A THYMHORAU’R YSGOL
Y FLWYDDYN ACADEMAIDD  2017/2018

Y FLWYDDYN ACADEMAIDD 2018/2019

Bydd dydd Llun 22 Gorffennaf  2019 yn ddiwrnodau hyfforddiant mewn swydd penodedig i bob Ysgol 
a Gynhelir gan yr Awdurdod Lleol. Bydd pob ysgol unigol yn penderfynu ar bryd i gymryd y tri diwrnod 
hyfforddiant mewn swydd arall.
Bydd pob ysgol ar gau ar ddydd Llun, 1 Mai 2018 ar gyfer y Gŵyl y Banc Calan.
 
Dyddiadau pwysig:
Gwyliau Diwrnod Nadolig Dydd Mawrth 25 Rhagfyr 2018
Gŵyl Banc Dydd Calan Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019
Pasg    Dydd Gwener y Groglith 19 Ebrill 2019
    Dydd Llun y Pasg 22 Ebrill 2019
Gŵyl Banc Mai  Dydd Llun 6 Mai 2019
Gŵyl Banc y Gwanwyn Dydd Llun 27 Mai 2019

TYMOR

HYDREF

2017

GWANWYN

2018

HAF

2018

Y TYMOR YN 
DECHRAU
Dydd Iau 
4 Ionawr

Dydd Iau 
8 Ionawr

Dydd Iau 
16 Ebrill

HANNER TYMOR 
YN DECHRAU

Dydd Iau 
30 Hydref

Dydd Iau 
19 Chwefror

Dydd Iau 
28 Mai

HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Dydd Gwener 
3 Tachwedd

Dydd Gwener 
23 Chwefror

Dydd Gwener 
1 Mehefin

Y TYMOR YN 
GORFFEN

Dydd Gwener
22 Rhagfyr

Dydd Iau
29 Mawrth

Dydd Mawrth 
24 Gorffennaf

75 diwrnod

54 diwrnod

68 diwrnod
CYFANSWM O 195 O DDIWRNODAU

TYMOR

HYDREF

2018

GWANWYN

2019

HAF

2019

Y TYMOR YN 
DECHRAU

Dydd Llun 
3 Ionawr

Dydd Llun 
7 Ionawr

Dydd Llun 
29 Ebrill

HANNER TYMOR 
YN DECHRAU

Dydd Llun 
29 Hydref

Dydd Llun 
22 Chwefror

Dydd Llun 
27 Mai

HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Dydd Gwener 
2 Tachwedd

Dydd Gwener 
1 Mawrth

Dydd Gwener 
31 Mai

Y TYMOR YN 
GORFFEN

Dydd Gwener
21 Rhagfyr

Dydd Gwener
12 Ebrill

Dydd Gwener *
22 Gorffennaf

72 diwrnod

64 diwrnod

59 diwrnod
CYFANSWM O 195 O DDIWRNODAU



  AMSERLEN DERBYNIADAU’R FLWYDDYN 
ACADEMAIDD 2017-2018

Carfan Derbyn Oedran y Disgybl
Dosbarthu 

Ffurflenni Dewis 
(wythnos sy’n 

dechrau)

Dosbarthu 
Ffurflenni Dewis 

erbyn

Dosbarthu 
Llythyr 

Penderfyniad

Ysgol Uwchradd
Blwyddyn 7

12fed pen-blwydd 
rhwng:

1 Medi 2018 a 31 
Awst 2019

11  Medi
2017

10 Tachwedd
2017

1 Mawrth
2018

Ysgol Gynradd 
Dosbarth Derbyn 
(h.y. 4 oed cyn 1 

Medi 2018)

5ed pen-blwydd 
rhwng:

1 Medi 2018 a 31 
Awst 2019

11 Medi
2017

10 Tachwedd 
2017 13 Ebrill

2018

Ysgol Gynradd 
Dosbarth Meithrin 
(h.y. 3 oed cyn 1 

Medi 2018)

4ydd pen-blwydd 
rhwng:

1 Medi 2018 a 31 
Awst 2019

11 Medi
2017

15 Rhagfyr
2017 11 Mai

2018

AMSERLEN APELIO – 
BLWYDDYN 7 A DOSBARTH DERBYN YN UNIG

Carfan Derbyn
Dyddiad Cau i Dderbyn 

Apeliadau
Clywed Apeliadau

Ysgol Uwchradd Blwyddyn 7 15 Mawrth 2018 Ymhen 30 diwrnod ysgol o gael yr 
apêl yn ysgrifenedig

Ysgol Gynradd Dosbarth 
Derbyn

28 Ebrill 2018 Ymhen 30 diwrnod ysgol o gael yr 
apêl yn ysgrifenedig

Apeliadau 2016-2017
Yn y Flwyddyn Academaidd 2016-17 ni chafodd yr Awdurdod Lleol apeliadau gan rieni/gofalwyr. 

Petai eich cais yn aflwyddiannus, byddwch yn cael cynnig gwrandawiad gan banel apeliadau unigol. 
Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn cyn belled ag y rhoddir rheswm addas dros gyflwyno ar ôl y 
dyddiad cau. Fodd bynnag, bydd ceisiadau ar ran ‘plant sy’n derbyn gofal’ neu blant ar ddatganiadau 
o AAA sy’n enwi ysgol benodol, yn cael eu derbyn pan ddaw ceisiadau o’r fath i mewn.
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 RHAN UN
POLISI DERBYN

A. DEWIS YSGOL
Mae derbyn plant i ysgolion yn cael ei reoli a’i 
weinyddu gan ‘Awdurdod Derbyn’. Yn achos 
ysgolion cymunedol, yr awdurdod derbyn yw 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful y cyfeirir 
ato hefyd fel yr Awdurdod Lleol (ALl).

Yn achos ysgolion gwirfoddol dan gymorth 
yr eglwys, yr awdurdod derbyn yw corff 
llywodraethu’r ysgol unigol.

O fewn y Fwrdeistref Sirol mae gan bob ysgol ei 
ddalgylch dynodedig ei hun www.merthyr.gov.
uk/resident/schools-and-learning/admissions-
and-appeals. Mae’r mwyafrif o rieni/gofalwyr 
yn anfon eu plant i’r ysgol ‘leol’, ond mae rhai 
rhieni/gofalwyr yn defnyddio eu hawl i ddewis 
ysgol wahanol. Ym mhob achos bydd yn rhaid i 
holl rieni/gofalwyr disgyblion fydd yn newid ysgol 
ym mis Medi 2018 ddangos, ar bapur, yr ysgol 
o’u dewis. Mae derbyniadau i bob ysgol trwy’r 
broses ymgeisio am fynediadau a weinyddir 
gan yr awdurdod derbyn. Pan wneir cais, nid 
oes unrhyw hawl awtomatig i fynychu ysgol. Os 
oes llai o geisiadau nag o leoedd, yna caiff pob 
ymgeisydd ei dderbyn. Fodd bynnag, os oes mwy 
o geisiadau, yna caiff lleoedd eu dyrannau yn ôl 
y meini prawf gordanysgrifio.

Dylai rhieni/gofalwyr fynegi eu hawl i fynegi eu 
dewis:
• Wrth i’r plentyn gychwyn yn y dosbarth 

meithrin/ysgol feithrin;
• Wrth i’r plentyn gychwyn yn y dosbarth 

meithrin
• Wrth drosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol 

uwchradd;
• Ar unrhyw adeg y gall rhieni ddymuno 

trosglwyddo eu plentyn o un ysgol i un arall.

Anfonir taflen wybodaeth briodol at yr holl 
rieni / gofalwyr perthnasol, a fydd yn eu 
cynghori sut i wneud cais am dderbyniadau 
ysgol ar-lein.

Gweler y ‘Tabl Derbyn ac Apelio’.

Gall rhieni/gofalwyr ddefnyddio eu hawl i ddewis 
ymhellach am ysgol cyfrwng Cymraeg, neu ysgol 
wirfoddol dan gymorth yr eglwys.

Mae’n rhaid i’r ALl a llywodraethwyr ysgol 
gydymffurfio ag unrhyw ddewis a fynegir, cyn 
belled â bod lle yn yr ysgol. Fodd bynnag, mae’n 
rhaid i’r penderfyniad i dderbyn disgyblion 
ystyried:

darpariaeth gyffredinol o addysg effeithlon a 
defnydd effeithlon o adnoddau;

Deddf Addysg 1998, sy’n datgan y gall rhiant/
gofalwr, lle bo plentyn wedi cael ei wahardd 
yn barhaol o ddwy ysgol neu fwy, ddal i fynegi 
dewis am le mewn ysgol, ond mae’r rheidrwydd 
ar yr awdurdod derbyn i gydymffurfio â’r dewis 
hwnnw wedi ei ddileu am ddwy flynedd.

Mae niferoedd mewn dosbarthiadau wedi cael 
eu cyfyngu i 30 yn ôl y gyfraith i ddosbarthiadau 
babanod a chan dargedau Llywodraeth Cymru i 
ddosbarthiadau iau.

Os bydd disgybl sy’n mynychu ysgol y tu allan 
i’w ddalgylch dynodedig yn gwneud cais yn 
ddiweddarach i fynychu’r ysgol leol, ni fydd 
ganddo ef na hi hawl awtomatig i gael lle yn 
yr ysgol honno. Bydd y penderfyniad ynglŷn â 
derbyn yn dibynnu ar nifer derbyn yr ysgol a nifer 
y disgyblion yn y grŵp blwyddyn hwnnw h.y. a 
oes yna le ai peidio.
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Fel arfer, mae dalgylchoedd ysgolion sy’n 
darparu addysg gynradd wedi’u grwpio gyda’i 
gilydd i ffurfio dalgylch cyswllt ar gyfer pob un 
o ysgolion uwchradd yr awdurdod. Mae’n rhaid i 
ddisgyblion sy’n byw y tu allan i ddalgylch ysgol 
uwchradd geisio cael eu derbyn drwy’r trefniadau 
sydd wedi’u nodi yn C(6) (Tudalen 8). Nid yw 
derbyniad/presenoldeb disgyblion mewn ysgol 
fwydo gynradd/iau yn sicrhau lle awtomatig 
iddyn nhw yn yr ysgol uwchradd o’u dewis.

Mae pob ysgol yn yr Awdurdod yn ceisio rhoi’r 
cyfle addysgol mwyaf addas ar gyfer anghenion 
pob plentyn unigol. Bydd gan rai disgyblion 
anghenion dysgu sydd angen darpariaeth 
addysgol arbennig ac, mewn rhai achosion, 
bydd y rhieni/gofalwyr yn derbyn arweiniad 
a chefnogaeth arbenigol wrth geisio dewis 
ysgol i’w plentyn. Anogir pob rhiant/gofalwr i 
drafod pryderon posibl gyda’u pennaeth lleol, 
sydd hefyd yn gallu cael cyngor arbenigol. Mae 
polisi’r Awdurdod yn ystyried darpariaeth Deddf 
Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Anabledd 
2001.

B. UCHAFSWM DERBYN
1. Mae gan bob ysgol nifer derbyn 

penodol wedi’i osod i gyd-fynd â’r 
lle sydd ar gael yn yr ysgol i gynnwys 
disgyblion. Mae’n cynrychioli 
uchafswm y nifer o ddisgyblion 
y dylid eu derbyn ym mlwyddyn 
dderbyn arferol ysgol (h.y. dosbarth 
derbyn mewn ysgolion cynradd a 
babanod, Blwyddyn 3 mewn ysgolion 
iau a Blwyddyn 7 mewn ysgolion 
uwchradd) os ceir digon o geisiadau 
am le. Ni ddylid derbyn mwy na’r 
nifer derbyn hwn fel rheol. Ymhob 
sefyllfa, heblaw’r amgylchiadau 
mwyaf eithriadol, byddai’r ysgol 
yn gweithredu’r uchafswm derbyn 
hwn ar gyfer grwpiau blwyddyn 
heblaw’r rhai ym mlwyddyn arferol 
mynediad. Yn y rhestr o ysgolion ar 
dudalennau 25-27 nodir yr uchafswm 
derbyniadau.

2. Fel arfer, cynigir lle i blentyn yn yr 
ysgol a ddewisir gan y rhiant/gofalwr 
heblaw bod yr uchafswm nifer wedi’i 
gyrraedd. Pan fydd ceisiadau’n 
uwch na’r lle sydd ar gael, bydd y 
meini prawf gordanysgrifio (a nodir 
ar dudalennau 20-21) yn cael eu 
gweithredu.

3. Mae maint dosbarthiadau babanod 
wedi’i gyfyngu gan y gyfraith i 
30 o ddisgyblion neu lai. Os bydd 
y nifer derbyn perthnasol wedi’i 
gyrraedd, ni fydd yr ALl yn rhoi lle 
i blentyn mewn grŵp blwyddyn 
babanod lle byddai gwneud hynny’n 
groes i’r ddeddfwriaeth ar faint 
dosbarthiadau. Mae’r niferoedd 
mewn dosbarthiadau iau wedi 
eu cyfyngu’n unol â thargedau 
Llywodraeth Cymru.

 Serch hynny, gellir anwybyddu rhai mathau 
o blant (‘disgyblion a eithrir’) i ddibenion 
penderfynu a yw’r trothwy o 30 wedi’i 
groesi. Mae’r rhain bellach yn cynnwys:-

• ‘plant sy’n derbyn gofal’ a 
dderbyniwyd y tu allan i’r adeg 
derbyn arferol;

• disgyblion sy’n dymuno cael addysg 
mewn ysgol o ffydd grefyddol 
arbennig ac a dderbynnir i ysgol o’r 
fath y tu allan i’r adeg derbyn arferol; 
a;

• phlant dosbarth derbyn a dderbynnir 
y tu allan i’r adeg derbyn arferol 
wedi diwrnod cyntaf y flwyddyn 
ysgol pan fo’r ysgol heb gyrraedd ei 
nifer derbyn ond eisoes wedi trefnu’i 
dosbarthiadau.

5



• Plant gyda brodyr a chwiorydd yn byw 
yn yr un cartref yn mynychu’r ysgol.  
Os mai dim ond un lle sydd ar gael, 
ac mae plant genedigaethau lluosog 
(efeilliaid ac ati) yn cael y flaenoriaeth 
nesaf, er mwyn cydymffurfio â 
deddfwriaeth maint dosbarthiadau 
cynradd, bydd rhieni’n cael dewis pan 
fyddant yn gwneud cais.  Nid yw’r 
rheoliadau’n caniatáu eithriadau i 
gyfyngiadau maint dosbarthiadau yn 
yr amgylchiadau hyn.

4. Mae’r rhan fwyaf o ysgolion cynradd a 
babanod yn y Fwrdeistref Sirol yn darparu 
addysg feithrin hefyd. Fodd bynnag, ni fydd 
lle awtomatig yn y dosbarth derbyn i blant 
sydd wedi mynychu dosbarth meithrin yn yr 
ysgolion hyn. Bydd angen gwneud cais am 
le a bydd y meini prawf gordanysgrifio’n 
weithredol os bydd angen.

 
 Yr oedrannau arferol ar gyfer derbyn ym 

Merthyr Tudful yw:
 
 3 / 4 oed Meithrin a 4-5 derbyn mewn ysgol 

gynradd;

 11/12 oed mewn ysgolion uwchradd.

 Mae oedran ysgol gorfodol yn cychwyn fel 
a ganlyn:

 1af Medi i’r rheini sy’n dod yn 5 oed rhwng 
y 1af Ebrill blaenorol a’r 31ain Awst;

 1af Ionawr i’r rheini sy’n dod yn 5 oed 
rhwng y 1af Medi blaenorol a’r 31ain 
Rhagfyr;

 1af Ebrill i’r rheini sy’n dod yn 5 oed rhwng 
y 1af Ionawr blaenorol a’r 31ain Mawrth.

  
C. TREFNIADAETH YSGOLION

1. Addysg Feithrin
 Er y bu’n safle hirsefydlog yr 

awdurdod lleol y dylai pob plentyn 
gael mynediad i addysg feithrin 
ran amser am ddim o ddechrau’r 
tymor yn dilyn trydydd pen-blwydd 
y plentyn, yn ymarferol mae plant yn 
dechrau ysgolion neu ddosbarthiadau 
meithrin yn 3 neu 4 oed yn dibynnu 
ar gyfyngiadau niferoedd a galw lleol. 
Fodd bynnag mae’r awdurdod lleol ar 
hyn o bryd yn ystyried addysg feithrin 
felly gallai’r safle newid yn y dyfodol. 
Mae addysg feithrin yn ddarpariaeth 
anstatudol felly nid oes hawl apelio 
yn erbyn penderfyniad yr awdurdod 
derbyn.

 Ni fydd hawl awtomatig gan 
ddisgyblion a dderbynnir i ddosbarth 
meithrin i barhau â’u haddysg yn yr 
ysgol honno. Er y gwneir pob ymdrech 
i roi lle i’r disgyblion hyn, rhaid gwneud 
cais ffurfiol am drosglwyddo i’r 
dosbarth Derbyn (adeg trosglwyddo 
o’r meithrin). Gallai fod adegau yn 
sgil gordanysgrifio pan na fydd yn 
bosibl i’r troslgwyddo hwn ddigwydd.

2. Addysg Gynradd
 Yn ôl y gyfraith, mae’n ofynnol i 

bob plentyn dderbyn addysg llawn 
amser o ddechrau’r tymor ysgol 
ar ôl ei bumed penblwydd ef neu 
hi. Ym Merthyr Tudful mae hawl 
i bob plentyn ddechrau’r ysgol ar 
ddechrau’r flwyddyn ysgol (Medi) 
pan fyddan nhw’n troi’n bump. 
Caiff plant fynd i’r ysgol pan fyddan 
nhw’n dair neu’n bedair oed a dylai 
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rhieni drafod y ddarpariaeth hon 
gyda staff Tîm Derbyniadau Ysgolion 
yr Adran Dysgu. Caiff plant rhwng 
3/4 oed ac 11 oed eu hadnabod 
fel disgyblion sy’n derbyn addysg 
gynradd. Ym Merthyr Tudful, darperir 
addysg gynradd mewn ysgolion 
meithrin a chynradd ar wahân.

 Mae presenoldeb rhwng 3 oed nes 
dyddiad pumed penblwydd y plentyn 
yn opsiynol ac mae hawl gan rieni 
gohirio dechreuad eu phlentyn yn 
ysgol nes y tymor ar ôl ei pumed 
penblwydd.

3. Derbyn i Ddosbarth Derbyn
 Mae’n rhaid i rieni/ofalwyr plant 

sy’n mynychu dosbarth meithrin 
mewn ysgol, neu ysgol feithrin fwydo, 
wneud cais am le yn y brif ysgol pan 
fydd y plentyn yn cyrraedd yr oed 
i gael lle mewn ysgol gynradd. Nid 
yw plant o’r fath yn trosglwyddo’n 
awtomatig.

 (I gael manylion y meini prawf 
gordanysgrifio wrth dderbyn 
disgyblion, cyfeiriwch at dudalen 20, 
Adran I).

4. Derbyn i Adrannau Babanod o fewn 
Ysgolion Cynradd

 Gall disgyblion sy’n cyrraedd pump 
oed yn ystod y flwyddyn ysgol gael 
eu derbyn i  adrannau babanod ar 
ddechrau’r flwyddyn ysgol ym mis 
Medi.

 Dyled rieni/gofalwyr rhoi gwybod o 
flaenllaw i’r awdurdod lleol os oes 
ganddynt plentyn a fydd yn troi 4 
erbyn Awst 31ain, 2018. Danfonir 
ceisiadau ar gyfer derbyniadau yn 
ystod tymor yr Hydref, ac mae’n 
bwysig i beidio colli allan ar safle o 
ganlyniad i ymgais hwyr.  Awdurdod 
Lleol i’r rhiant/gofalwr y bydd angen 
ei dychwelyd i’r awdurdod lleol er 

mwyn ystyried a phrosesu’r cais.   Os 
yw’r rhieni/gofalwyr yn ansicr pa 
ysgol sy’n gwasanaethu eu hardal fel 
arfer, cyfeiriwch at www.merthyr.gov.
uk/resident/schools-and-learning/
admissions-and-appeals

 
 Os bydd rhieni/gofalwyr yn dymuno 

i’w plentyn fynychu ysgol gynradd 
nad yw’n gwasanaethu eu hardal 
dylen nhw gysylltu â Canolfan Gyswllt 
Cwsmer (01685) 725000. Dylid 
gwneud cais am le fel hyn cynted ag 
sy’n bosibl ac fel y’i nodir yn Adran H 
“Gwneud Cais am Le” (tudalen 19).

5. Newid Ysgolion: Addysg Gynradd
 Mae newid ysgol yn ystod addysg 

gynradd yn gam mawr i blentyn. Efallai 
nad oes modd osgoi penderfyniad 
o’r fath, e.e. am fod y teulu’n symud 
tŷ, ac, mewn amgylchiadau o’r fath, 
bydd yn rhaid i rieni/gofalwyr gysylltu 
â’r ysgol leol yn ogystal â’r Adran 
Ysgolion, Canolfan Gyswllt Cwsmer 
(01685) 725000. Os hoffai rhieni/
gofalwyr i’w plentyn drosglwyddo o 
un ysgol i ysgol arall dylen nhw drafod 
y sefyllfa gyda’u pennaeth presennol 
yn gyntaf. Os, yn dilyn y drafodaeth 
hon, y bydd y rhieni/gofalwyr yn dal 
i ddymuno trosglwyddo eu plentyn i 
ysgol newydd, dylen nhw gysylltu â’r 
Tîm Derbyniadau Ysgolion am gyngor 
cyn gwneud y cais. Cyfeiriwch at Ran 
Dau (tudalen 24) am wybodaeth yn 
ymwneud â chludiant o’r cartref i’r 
ysgol os gwelwch yn dda. Os oes lle 
gwag addas, bydd plentyn yn cael 
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 lle yn yr ysgol. Gall dosbarthiadau 
gynnwys mwy nag un grŵp oedran 
ac, os felly, gan y pennaeth y bydd y 
dasg o leoli’r plentyn yn y dosbarth 
mwyaf addas. Mae’r Llywodraeth 
wedi cyfyngu’r nifer o blant sy’n gallu 
mynychu dosbarthiadau cynradd i 
uchafswm o 30 o ddisgyblion mewn 
dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 
1 a Blwyddyn 2.  Gallai hyn olygu 
nad oes llefydd gwag addas ar gael.

6. Derbyn i Ysgolion Uwchradd

 Bydd plant yn trosglwyddo o 
ysgol gynradd i ysgol uwchradd ar 
ddechrau’r flwyddyn ysgol yn dilyn 
eu penblwydd yn unarddeg oed. 
Rhaid cyflawni pob trosglwyddiad 
o’r fath drwy lenwi ffurflen gais. Os 
cafodd plentyn ei eni rhwng 1 Medi 
2006 a 31 Awst 2007 bydd ef/hi’n 
trosglwyddo’n awtomatig i’r ysgol 
uwchradd leol ym mis Medi 2018. 
Bydd penaethiaid ysgolion cynradd 
yn gallu rhoi gwybod i rieni/gofalwyr 
pa ysgol uwchradd y dylai eu plant 
ei mynychu fel arfer a rhoi gwybod 
iddyn nhw am y trefniadau cludiant 
a ddefnyddir gan yr awdurdod lleol.
Os bydd ar rieni/gofalwyr eisiau i’w 
plentyn fynd i ysgol uwchradd nad 
yw’n gwasanaethu eu hardal nhw, 
dylen nhw gysylltu â Canolfan Gyswllt 
Cwsmer (01685 725000). Dylid 
gwneud cais am le o’r fath cyn gynted 
â phosibl ac fel y’i nodir yn Adran 
H “Gwneud Cais am Le” (tudalen 
19). Mae’r meini prawf perthnasol 
wedi’u rhestru yn Adran I “Beth sy’n 

 digwydd pan fydd gormod o blant 
yn gwneud cais am le?” (tudalen 20).

 
 Arholiadau
 Mae Cyngor Bwrdeisterf Merthyr 

Tudful yn dilyn y cyngor a’r 
ddeddfwriaeth a dderbynnir gan 
Lywodraeth Cymru mewn perthynas 
a mynediad i arholiadau allanol.  
Gellir derbyn gwybodaeth pellach 
parthed polisi ysgol a chanlyniadau 
arholiadau o’r ysgol yn uniongyrchol.  
Mae gan bob disgybl hawl i fynediad 
i arholiadau cyhoeddus ar y lefel 
briodol ar gyfer y pynciau a astudir.  
Telir costau arholiadsau gan yr ysgol 
fel rheol yn unol a termau a thelerau.

7. Newid Ysgolion Uwchradd

 Mae newid ysgol yn ystod 
addysg uwchradd yn gam mawr 
i blentyn. Efallai nad oes modd 
osgoi penderfyniad o’r fath, e.e. 
am fod y teulu’n symud tŷ. Mewn 
amgylchiadau o’r fath bydd angen i 
rieni gysylltu â’r ysgol leol yn ogystal 
â’r Canolfan Gyswllt Cwsmer (01685) 
725000. Os hoffai rhieni/gofalwyr 
i’w plentyn drosglwyddo o un ysgol 
i ysgol arall dylen nhw drafod y 
sefyllfa gyda’u pennaeth presennol 
yn gyntaf. Os, yn dilyn y drafodaeth 
hon, y bydd y rhieni/gofalwyr yn dal 
i ddymuno trosglwyddo eu plentyn i 
ysgol newydd, dylen nhw gysylltu â’r 
Adran Ysgolion, Tîm Gwasanaethau 
Disgyblion i gael cyngor cyn gwneud y 
cais. Cyfeiriwch at Rhan Dau (tudalen 
24) i gael gwybodaeth yn ymwneud 
â chludiant o’r cartref i’r ysgol os 
gwelwch yn dda.

 Os nad yw’r grŵp blwyddyn perthnasol 
yn yr ysgol sy’n derbyn wedi cyrraedd 
uchafswm derbyniadau cyhoeddedig 
yr ysgol (gan gynnwys, lle mae’n 
briodol, y nifer cydnabyddedig o 
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leoedd wrth gefn) am blant y mae eu 
rhieni/gofalwyr eisoes wedi gwneud 
cais am le iddyn nhw yn yr ysgol, yna 
dylai’r plentyn gael ei dderbyn i’r 
ysgol. Dylid nodi bod dewisiadau’r 
cwricwlwm yn gallu amrywio o un 
ysgol i’r llall.

D. POLISI IAITH GYMRAEG
 Yn unol â Deddf Addysg 1996 – Adran 

354, polisi’r ALl yw y dylai pob plentyn gael 
cyfle i ddysgu a defnyddio’r iaith Gymraeg. 
Dyma sut darperir ar gyfer hyn:

1 Cymraeg fel ail iaith mewn ysgolion 
cyfrwng Saesneg;

- Dysgir y Gymraeg i bob disgybl yng 
Nghyfnod Allweddol 1. Rhoddir 
pwyslais ar ddatblygu sgiliau llafar 
mewn cyd-destun ystyrlon. Anogir 
defnydd naturiol o’r iaith yn ystod y 
diwrnod ysgol.

- Caiff y Gymraeg ei datblygu ymhellach 
yng Nghyfnod Allweddoll 2 gyda 
mwy o bwyslais ar sgiliau darllen ac 
ysgrifennu.

- Ers mis Medi 1999, mae’r Gymraeg 
wedi cael ei dysgu hefyd i bob disgybl 
yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4.

2  Darpariaeth ar gyfer Addysg 
Cyfrwng Cymraeg.

- Mae addysg ar gael mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg i bawb o’r 
disgyblion y mae eu rhieni’n dewis 
addysg cyfrwng Cymraeg ar eu cyfer:

(i) Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful
(ii) Ysgol Gynradd Gymraeg Rhyd-y-Grug
- Er mai’r Gymraeg yw prif gyfrwng yr 

addysgu, mae safonau priodol yn y 
Saesneg yn cael eu cynnal hefyd.

- Gall rhieni/gofalwyr nodi’u dewis am 
le mewn addysg cyfrwng Cymraeg 
wrth lenwi ffurflen gais. Er y cynigir 
y llefydd gan yr awdurdod lleol, gall 
rhieni/gofalwyr hefyd ddymuno 
dweud wrth eu hysgol gynradd bod 
ganddynt blentyn sy’n nesau at oedran 
ysgol. os yw rheini/gofalwyr yn ansict 

pa ysgol sydd fel arfer yn gwasanaethu 
eu hardal, dylent gyfeirio at www.
merthyr.gov.uk/resident/schools-and-
learning/admissions-and-appeals.

7 Bydd disgyblion sy’n mynychu 
ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg 
yn gallu parhau â’u haddysg mewn 
ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg 
y tu allan i’r Fwrdeistref Sirol. Mae gan 
yr ALl gysylltiadau agos gydag Ysgol 
Gyfun Rhydywaun yn Rhondda Cynon 
Taf.

E. DERBYN I YSGOLION GWIRFODDOL 
DAN GYMORTH

 Ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful mae 
pedair ysgol wirfoddol dan gymorth sy’n 
cael eu cyllido i raddau helaeth gan yr ALl 
yn unol â hynny,  ond sy’n cael eu trefnu a’u 
rhedeg gan Awdurdod Addysg Esgobaethol 
Eglwys Rufain mewn partneriaeth â’r ALl.

 Mae cyrff llywodraethu ysgolion Catholig 
yn rheoli’r trefniadau derbyn i’w hysgolion:

 Dylid gwneud ceisiadau derbyn i glerc y 
Corff Llywodraethu perthnasol:

 Ysgol Gynradd Gatholig St Aloysius
 Ffordd Cedrwydd, Ystâd Gurnos
 Merthyr Tudful CF47 9PA
 Ffôn: (01685) 351809

 Dylid gwneud ceisiadau derbyn i glerc y 
Corff Llywodraethu perthnasol:

 Ysgol Gynradd Gatholig St Illtyd
 Ffordd Garegog, Dowlais
 Merthyr Tudful CF48 3BT
 Ffôn: (01685) 351811
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 Dylid gwneud ceisiadau derbyn i glerc y 
Corff Llywodraethu perthnasol:

 Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair
 Heol Caedraw, Merthyr Tudful
 CF47 9AN
 Ffôn: (01685) 351802

 Dylid gwneud ceisiadau derbyn i glerc y 
Corff Llywodraethu perthnasol:

 Ysgol Uwchradd Gatholig yr Esgob Hedley
 Heol Gwaunfarren, Penydarren
 Merthyr Tudful CF47 9AN
 Ffôn: (01685) 351860

 Os bydd cais am dderbyniad yn 
aflwyddiannus, bydd y Corff Llywodraethu 
yn ysgrifennu at y rhieni’n nodi’r rhesymau 
am eu penderfyniad. Bydd y llythyr hwn 
hefyd yn hysbysu’r rhieni am eu hawl i 
apelio a’r broses y dylid ei dilyn.

 Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Pholisïau 
Derbyn i ysgolion Gwirfoddol dan Gymorth, 
cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol neu 
ewch i’r canlynol:

 gwefan: www.merthyr.gov.uk 
 
POLISI DERBYN YSGOL GYNRADD 
GATHOLIG SANT ALOYSIUS 2018-2019

Mae Polisi Derbyn Llywodraethwyr Ysgol Gynradd 
Gatholig Sant Aloysius fel a ganlyn: 

Mae ethos Catholig gan ein hysgol ni. Cafodd 
ein hysgol ei sefydlu gan yr Eglwys Gatholig i 
ddarparu addysg yn bennaf i blant teuluoedd 
Catholig sy’n preswylio ym Mhlwyf Sant 
Aloysius, Gurnos, Merthyr Tudful. Caiff yr ysgol 
ei gweinyddu gan ei Chorff Llywodraethu fel 

rhan o’r Eglwys Gatholig yn unol â’i Gweithred 
a’i Hofferyn Llywodraeth ac mae’n ceisio ar bob 
achlysur i fod yn dyst i Iesu Grist. Gofynnwn i 
bob rhiant sy’n gwneud cais am le yn yr ysgol 
hon i barchu ein hethos a’i bwysigrwydd yng 
nghymuned yr ysgol. Nid yw hyn yn effeithio ar 
hawl rhieni nad ydynt o’r un ffydd â’r ysgol hon 
i wneud cais am le ac i gael eu hystyried am le 
yma.

Rhif Derbyn yr ysgol ar gyfer y flwyddyn ysgol 
2018/19 yw 23.
Os yw’r nifer o geisiadau’n fwy na’r rhif derbyn, 
bydd y Llywodraethwyr yn cymhwyso’r meini 
prawf gordanysgrifio canlynol ar gyfer derbyn 
i’r ysgol, ar yr amod fod y Llywodraethwyr yn 
cael eu gwneud yn ymwybodol o’r cais cyn bod 
penderfyniadau ynghylch derbyniadau’n cael eu 
gwneud.

Meini Prawf Gordanysgrifio 
1. Plant sydd yng ngofal yr Awdurdod Lleol a 

phlant a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol 
ond nad ydynt bellach am eu bod wedi 
eu mabwysiadu (neu wedi dyfod yn 
destun gorchymyn preswyl neu orchymyn 
gwarcheidwaeth arbennig).

2. Plant Catholig a fedyddiwyd sy’n byw yn 
nalgylch yr ysgol. (Dalgylch yr ysgol yw 
Plwyf Sant Aloysius, Gurnos, Merthyr).

3. Plant Catholig a fedyddiwyd sy’n byw y tu 
allan i ddalgylch yr ysgol, sydd wedi mynegi 
dewis i fynychu Ysgol Gynradd Gatholig 
Sant Aloysius. 

4. Plant â rhieni Catholig sy’n byw yn nalgylch 
yr ysgol. 

5. Plant â rhieni Catholig sy’n byw y tu allan i 
ddalgylch yr ysgol, sydd wedi mynegi dewis 
i fynychu Ysgol Gynradd Gatholig Sant 
Aloysius. 

6. Plant â brodyr a chwiorydd a fydd ar restr 
yr ysgol pan gaiff y disgybl sy’n gwneud 
cais ei dderbyn. (Gweler Nodyn 1).
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7. Plant nad ydynt yn Gatholig ond bod eu 
rhieni’n dymuno addysg Gristnogol i’w 
plant. 

Nodyn 1
Diffiniad o frawd neu chwaer yw: 
Brawd neu chwaer sy’n rhannu’r un rhieni;
Hanner brawd neu hanner chwaer, pan fo dau 

blentyn yn rhannu un rhiant; 
Llysfrawd neu lyschwaer, pan fo dau blentyn yn 

perthyn drwy briodas y rhiant;
Rhaid bod y plant yn byw’n barhaol yn yr un 

cartref. 

Os oes yna ordanysgrifio oddi fewn i gategori, 
bydd y Llywodraethwyr yn rhoi blaenoriaeth i 
blant sy’n byw agosaf at yr ysgol a bennir gan 
y pellter cerdded agosaf o gyfeiriad cartref 
yr ymgeisydd at brif fynedfa’r ysgol. Caiff 
pellteroedd eu cyfrifo gan system “mapio 
ysgolion” yr awdurdod lleol. 

Genedigaethau Lluosog
Os, wrth gymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio, 
bod y plentyn olaf i’w dderbyn yn un o enedigaeth 
luosog, e.e. efeilliaid neu dripledi, yna bydd 
y Corff Llywodraethu yn derbyn y brodyr a’r 
chwiorydd eraill hefyd.

Rhestrau Aros 
Bydd rhestrau aros ar gyfer derbyn yn parhau 
ar agor tan ddiwedd y flwyddyn academaidd 
ac yna’n cael eu gwaredu. Caiff y rhestr aros ei 
chadw gan y Corff Llywodraethu. 
Nid yw cynnwys enw plentyn ar y rhestr aros yn 
golygu y bydd lle rhydd ar gael yn y pen draw. 

Gweithdrefn Derbyn
Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau derbyn yr 
un peth â’r rheini yn ysgolion yr Awdurdod Lleol. 
Caiff hwn ei gyhoeddi’n flynyddol yn “Canllaw i 
Bolisi Trefniadau Derbyn i Ysgolion”. Gellir cael 
copïo yn holl ysgolion Merthyr neu ar-lein www.
merthyr.gov.uk <http://www.merthyr.gov.uk>

Dylid gwneud cais i’r Corff Llywodraethu drwy 
Glerc y Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gatholig 
Sant Aloysius, Ffordd Cedrwydd, Gurnos, Merthyr 

Tudful, CF47 9PA (Ffôn: 01685 351809) a fydd 
yn darparu ffurflen gais ar gyfer derbyn. 
Noder: Pan fo plentyn yn dechrau’r ysgol fel 
plentyn bach am y tro cyntaf, dylai’r cais i gael 
ei dderbyn gael ei wneud, yn ddelfrydol, yn ystod 
tymor yr Hydref cyn hynny er mwyn cynorthwyo’r 
llywodraethwyr a’r pennaeth i gynllunio eu 
rhaglen anwytho cyn-ysgol. Caiff ceisiadau hwyr 
eu hystyried ar yr amod bod rheswm priodol dros 
gyflwyno ar ôl y dyddiad cau a roddwyd. Caiff 
ceisiadau i Blant sy’n Derbyn Gofal eu derbyn 
pan gaiff ceisiadau o’r fath eu derbyn. 

Gweithdrefn Apelio
Gall rhieni sydd am apelio yn erbyn penderfyniad 
y Llywodraethwyr i wrtho lle i’w plentyn yn yr 
ysgol wneud hynny yn ysgrifenedig i Gadeirydd 
y Llywodraethwyr. Caiff apeliadau wrandawiad 
gan banel annibynnol. Mae’n bosibl y bydd 
y Corff Llywodraethu a’r Awdurdod Lleol yn 
gwneud trefniadau ar y cyd ar gyfer apeliadau.

Derbyn i’r Meithrin 
Mae Dosbarth Meithrin Ysgol Gynradd Gatholig 
Sant Aloysius yn anenwadol ond rhoddir 
blaenoriaeth o ran gwneud cais am le i’r 
canlynol::

i)  Plant sydd yng ngofal yr Awdurdod Lleol a 
phlant a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol 
ond nad ydynt bellach am eu bod wedi 
eu mabwysiadu (neu wedi dyfod yn 
destun gorchymyn preswyl neu orchymyn 
gwarcheidwaeth arbennig).

ii) Plant sydd â brodyr neu chwiorydd eisoes 
ar restr yr ysgol. (gweler Nodyn 1) 

iii) Plant sydd wedi mynychu Grŵp Dechrau’n 
Deg Sant Aloysius neu Grŵp Meithrin Sant 
Aloysius. 
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iv Plant sy’n byw yn nalgylch Ysgol Gynradd 
Gatholig Sant Aloysius. 

Nodyn 1
Diffiniad o frawd neu chwaer yw: 
Brawd neu chwaer sy’n rhannu’r un rhieni;
Hanner brawd neu hanner chwaer, pan fo dau 
blentyn yn rhannu un rhiant; 
Llysfrawd neu lyschwaer, pan fo dau blentyn yn 
perthyn drwy briodas y rhiant;
Rhaid bod y plant yn byw’n barhaol yn yr un 
cartref. 

Nid yw mynychu dosbarth Meithrin Sant Aloysius 
yn warant o le yn nosbarth derbyn yr ysgol. Rhaid 
cyflwyno ffurflen gais i’r Corff Llywodraethu ar yr 
adeg briodol.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau derbyn yr 
un peth â’r rheini yn ysgolion yr Awdurdod Lleol. 
Caiff hwn ei gyhoeddi’n flynyddol yn “Canllaw i 
Bolisi Trefniadau Derbyn i Ysgolion”. Gellir cael 
copïo yn holl ysgolion Merthyr neu ar-lein www.
merthyr.gov.uk <http://www.merthyr.gov.uk>

Nid oes hawl apelio mewn perthynas â derbyn i’r 
Dosbarth Meithrin.

POLISI DERBYN YSGOL GYNRADD 
GATHOLIG SANT ILLTYD 2018-2019

Mae Polisi Derbyn Llywodraethwyr Ysgol 
Gynradd Gatholig Sant Illtyd fel a ganlyn: 

Mae ethos Catholig gan ein hysgol ni. Cafodd 
ein hysgol ei sefydlu gan yr Eglwys Gatholig i 
ddarparu addysg yn bennaf i blant teuluoedd 
Catholig sy’n preswylio ym Mhlwyf Sant Illtyd, 
Dowlais, Pant, Penydarren, Merthyr Tudful. Caiff 
yr ysgol ei gweinyddu gan ei Chorff Llywodraethu 

fel rhan o’r Eglwys Gatholig yn unol â’i Gweithred 
a’i Hofferyn Llywodraeth ac mae’n ceisio ar bob 
achlysur i fod yn dyst i Iesu Grist. Gofynnwn i 
bob rhiant sy’n gwneud cais am le yn yr ysgol 
hon i barchu ein hethos a’i bwysigrwydd yng 
nghymuned yr ysgol. Nid yw hyn yn effeithio ar 
hawl rhieni nad ydynt o’r un ffydd â’r ysgol hon 
i wneud cais am le ac i gael eu hystyried am le 
yma.

Rhif Derbyn yr ysgol ar gyfer y flwyddyn ysgol 
2018/19 yw 20.
Os yw’r nifer o geisiadau’n fwy na’r rhif derbyn, 
bydd y Llywodraethwyr yn cymhwyso’r meini 
prawf gordanysgrifio canlynol ar gyfer derbyn 
i’r ysgol, ar yr amod fod y Llywodraethwyr yn 
cael eu gwneud yn ymwybodol o’r cais cyn bod 
penderfyniadau ynghylch derbyniadau’n cael eu 
gwneud.

Meini Prawf Gordanysgrifio 
1. Plant sydd yng ngofal yr Awdurdod Lleol a 

phlant a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol 
ond nad ydynt bellach am eu bod wedi 
eu mabwysiadu (neu wedi dyfod yn 
destun gorchymyn preswyl neu orchymyn 
gwarcheidwaeth arbennig).

2. Plant Catholig a fedyddiwyd sy’n byw yn 
nalgylch yr ysgol. (Dalgylch yr ysgol yw 
Plwyf Sant Illtyd, Dowlais, Pant, Penydarren, 
Merthyr).

3. Plant Catholig a fedyddiwyd sy’n byw y tu 
allan i ddalgylch yr ysgol, sydd wedi mynegi 
dewis i fynychu Ysgol Gynradd Gatholig Sant 
Illtyd. 

4. Plant â rhieni Catholig sy’n byw yn nalgylch 
yr ysgol. 

5. Plant â rhieni Catholig sy’n byw y tu allan i 
ddalgylch yr ysgol, sydd wedi mynegi dewis i 
fynychu Ysgol Gynradd Gatholig Sant Illtyd. 

6. Plant â brodyr a chwiorydd a fydd ar restr yr 
ysgol pan gaiff y disgybl sy’n gwneud cais ei 
dderbyn. (Gweler Nodyn 1).
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7. Plant nad ydynt yn Gatholig ond bod eu 
rhieni’n dymuno addysg Gristnogol i’w 
plant. 

Nodyn 1
Diffiniad o frawd neu chwaer yw: 
Brawd neu chwaer sy’n rhannu’r un rhieni;
Hanner brawd neu hanner chwaer, pan fo dau 
blentyn yn rhannu un rhiant; 
Llysfrawd neu lyschwaer, pan fo dau blentyn yn 
perthyn drwy briodas y rhiant;
Rhaid bod y plant yn byw’n barhaol yn yr un 
cartref. 

Os oes yna ordanysgrifio oddi fewn i gategori, 
bydd y Llywodraethwyr yn rhoi blaenoriaeth i 
blant sy’n byw agosaf at yr ysgol a bennir gan 
y pellter cerdded agosaf o gyfeiriad cartref 
yr ymgeisydd at brif fynedfa’r ysgol. Caiff 
pellteroedd eu cyfrifo gan system “mapio 
ysgolion” yr awdurdod lleol. 

Genedigaethau Lluosog
Os, wrth gymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio, 
bod y plentyn olaf i’w dderbyn yn un o enedigaeth 
luosog, e.e. efeilliaid neu dripledi, yna bydd 
y Corff Llywodraethu yn derbyn y brodyr a’r 
chwiorydd eraill hefyd.

Rhestrau Aros 
Bydd rhestrau aros ar gyfer derbyn yn parhau 
ar agor tan ddiwedd y flwyddyn academaidd 
ac yna’n cael eu gwaredu. Caiff y rhestr aros ei 
chadw gan y Corff Llywodraethu. 
Nid yw cynnwys enw plentyn ar y rhestr aros yn 
golygu y bydd lle rhydd ar gael yn y pen draw. 

Gweithdrefn Derbyn
Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau derbyn yr 
un peth â’r rheini yn ysgolion yr Awdurdod Lleol. 
Caiff hwn ei gyhoeddi’n flynyddol yn “Canllaw i 
Bolisi Trefniadau Derbyn i Ysgolion”. Gellir cael 
copïo yn holl ysgolion Merthyr neu ar-lein www.
merthyr.gov.uk <http://www.merthyr.gov.uk>

Dylid gwneud cais i’r Corff Llywodraethu drwy 
Glerc y Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gatholig 
Sant Illtyd, Ffordd Greigiog, Dowlais, Merthyr 

Tydfil, CF48 3BT (Ffôn: 01685 351811) a fydd 
yn darparu ffurflen gais ar gyfer derbyn. 
Noder: Pan fo plentyn yn dechrau’r ysgol fel 
plentyn bach am y tro cyntaf, dylai’r cais i gael 
ei dderbyn gael ei wneud, yn ddelfrydol, yn ystod 
tymor yr Hydref cyn hynny er mwyn cynorthwyo’r 
llywodraethwyr a’r pennaeth i gynllunio eu 
rhaglen anwytho cyn-ysgol. Caiff ceisiadau hwyr 
eu hystyried ar yr amod bod rheswm priodol dros 
gyflwyno ar ôl y dyddiad cau a roddwyd. Caiff 
ceisiadau i Blant sy’n Derbyn Gofal eu derbyn 
pan gaiff ceisiadau o’r fath eu derbyn. 

Gweithdrefn Apelio
Gall rhieni sydd am apelio yn erbyn penderfyniad 
y Llywodraethwyr i wrtho lle i’w plentyn yn yr 
ysgol wneud hynny yn ysgrifenedig i Gadeirydd 
y Llywodraethwyr. Caiff apeliadau wrandawiad 
gan banel annibynnol. Mae’n bosibl y bydd 
y Corff Llywodraethu a’r Awdurdod Lleol yn 
gwneud trefniadau ar y cyd ar gyfer apeliadau.

Derbyn i’r Meithrin
Mae Dosbarth Meithrin Ysgol Gynradd 
Gatholig Sant Illtyd yn anenwadol ond rhoddir 
blaenoriaeth o ran gwneud cais am le i’r canlynol:

i)  Plant sydd yng ngofal yr Awdurdod Lleol a 
phlant a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ond 
nad ydynt bellach am eu bod wedi eu mabwysiadu 
(neu wedi dyfod yn destun gorchymyn preswyl 
neu orchymyn gwarcheidwaeth arbennig).
 
ii) Plant sydd â brodyr neu chwiorydd eisoes 
ar restr yr ysgol. (gweler Nodyn 1) 

iii) Plant sy’n byw yn nalgylch Ysgol Gynradd 
Gatholig Sant Illtyd. 
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Nodyn 1
Diffiniad o frawd neu chwaer yw: 
Brawd neu chwaer sy’n rhannu’r un rhieni;
Hanner brawd neu hanner chwaer, pan fo dau 
blentyn yn rhannu un rhiant; 
Llysfrawd neu lyschwaer, pan fo dau blentyn yn 
perthyn drwy briodas y rhiant;
Rhaid bod y plant yn byw’n barhaol yn yr un 
cartref. 

Nid yw mynychu dosbarth Meithrin Sant Illtyd 
yn warant o le yn nosbarth derbyn yr ysgol. Rhaid 
cyflwyno ffurflen gais i’r Corff Llywodraethu ar 
yr adeg briodol.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau derbyn yr 
un peth â’r rheini yn ysgolion yr Awdurdod Lleol. 
Caiff hwn ei gyhoeddi’n flynyddol yn “Canllaw i 
Bolisi Trefniadau Derbyn i Ysgolion”. Gellir cael 
copïo yn holl ysgolion Merthyr neu ar-lein www.
merthyr.gov.uk <http://www.merthyr.gov.uk>

Nid oes hawl apelio mewn perthynas â derbyn 
i’r Dosbarth Meithrin.

POLISI DERBYN YSGOL GYNRADD 
GATHOLIG Y SANTES FAIR 2018-2019

Mae Polisi Derbyn Llywodraethwyr Ysgol Gynradd 
Gatholig y Santes Fair  fel a ganlyn: 

Mae ethos Catholig gan ein hysgol ni. Cafodd 
ein hysgol ei sefydlu gan yr Eglwys Gatholig i 
ddarparu addysg yn bennaf i blant teuluoedd 
Catholig sy’n preswylio ym Mhlwyf y Santes 
Fair, Sant Bened, Ynys Owen. Caiff yr ysgol ei 
gweinyddu gan ei Chorff Llywodraethu fel rhan 
o’r Eglwys Gatholig yn unol â’i Gweithred a’i 
Hofferyn Llywodraeth ac mae’n ceisio ar bob 
achlysur i fod yn dyst i Iesu Grist. Gofynnwn i 

bob rhiant sy’n gwneud cais am le yn yr ysgol 
hon i barchu ein hethos a’i bwysigrwydd yng 
nghymuned yr ysgol. Nid yw hyn yn effeithio ar 
hawl rhieni nad ydynt o’r un ffydd â’r ysgol hon 
i wneud cais am le ac i gael eu hystyried am le 
yma.

Rhif Derbyn yr ysgol ar gyfer y flwyddyn ysgol 
2018/19 yw 26.

Os yw’r nifer o geisiadau’n fwy na’r rhif derbyn, 
bydd y Llywodraethwyr yn cymhwyso’r meini 
prawf gordanysgrifio canlynol ar gyfer derbyn 
i’r ysgol, ar yr amod fod y Llywodraethwyr yn 
cael eu gwneud yn ymwybodol o’r cais cyn bod 
penderfyniadau ynghylch derbyniadau’n cael eu 
gwneud.

Meini Prawf Gordanysgrifio 
1. Plant sydd yng ngofal yr Awdurdod Lleol a 

phlant a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol 
ond nad ydynt bellach am eu bod wedi 
eu mabwysiadu (neu wedi dyfod yn 
destun gorchymyn preswyl neu orchymyn 
gwarcheidwaeth arbennig).

2. Plant Catholig a fedyddiwyd sy’n byw yn 
nalgylch yr ysgol. (Dalgylch yr ysgol yw 
Plwyf y Santes Fair, Sant Bened, Ynys Owen) 

3. Plant Catholig a fedyddiwyd sy’n byw y tu 
allan i ddalgylch yr ysgol, sydd wedi mynegi 
dewis i fynychu Ysgol Gynradd Gatholig y 
Santes Fair.

4.  Plant â rhieni Catholig sy’n byw yn nalgylch 
yr ysgol. 

5. Plant â rhieni Catholig sy’n byw y tu allan i 
ddalgylch yr ysgol, sydd wedi mynegi dewis 
i fynychu Ysgol Gynradd Gatholig y Santes 
Fair.

6. Plant â brodyr a chwiorydd a fydd ar restr yr 
ysgol pan gaiff y disgybl sy’n gwneud cais 
ei dderbyn. (Gweler Nodyn 1).
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7. Plant nad ydynt yn Gatholig ond bod eu 
rhieni’n dymuno addysg Gristnogol i’w 
plant. 

Nodyn 1
Diffiniad o frawd neu chwaer yw: 
Brawd neu chwaer sy’n rhannu’r un rhieni;
Hanner brawd neu hanner chwaer, pan fo dau 
blentyn yn rhannu un rhiant; 
Llysfrawd neu lyschwaer, pan fo dau blentyn yn 
perthyn drwy briodas y rhiant;
Rhaid bod y plant yn byw’n barhaol yn yr un 
cartref. 

Os oes yna ordanysgrifio oddi fewn i gategori, 
bydd y Llywodraethwyr yn rhoi blaenoriaeth i 
blant sy’n byw agosaf at yr ysgol a bennir gan 
y pellter cerdded agosaf o gyfeiriad cartref 
yr ymgeisydd at brif fynedfa’r ysgol. Caiff 
pellteroedd eu cyfrifo gan system “mapio 
ysgolion” yr awdurdod lleol. 

Genedigaethau Lluosog
Os, wrth gymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio, 
bod y plentyn olaf i’w dderbyn yn un o enedigaeth 
luosog, e.e. efeilliaid neu dripledi, yna bydd y Corff 
Llywodraethu yn derbyn y brodyr a’r chwiorydd 
eraill hefyd.

Rhestrau Aros 
Bydd rhestrau aros ar gyfer derbyn yn parhau 
ar agor tan ddiwedd y flwyddyn academaidd 
ac yna’n cael eu gwaredu. Caiff y rhestr aros ei 
chadw gan y Corff Llywodraethu. 
Nid yw cynnwys enw plentyn ar y rhestr aros yn 
golygu y bydd lle rhydd ar gael yn y pen draw. 

Gweithdrefn Derbyn
Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau derbyn yr 
un peth â’r rheini yn ysgolion yr Awdurdod Lleol. 
Caiff hwn ei gyhoeddi’n flynyddol yn “Canllaw i 
Bolisi Trefniadau Derbyn i Ysgolion”. Gellir cael 
copïo yn holl ysgolion Merthyr neu ar-lein www.
merthyr.gov.uk <http://www.merthyr.gov.uk>

Dylid gwneud cais i’r Corff Llywodraethu drwy 
Glerc y Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gatholig y 
Santes Fair, Heol Caedraw, Merthyr Tudful, CF47 
8HA (Ffôn: 01685 351802) a fydd yn darparu 
ffurflen gais ar gyfer derbyn. 

Noder: Pan fo plentyn yn dechrau’r ysgol fel 
plentyn bach am y tro cyntaf, dylai’r cais i gael 
ei dderbyn gael ei wneud, yn ddelfrydol, yn ystod 
tymor yr Hydref cyn hynny er mwyn cynorthwyo’r 
llywodraethwyr a’r pennaeth i gynllunio eu 
rhaglen anwytho cyn-ysgol. Caiff ceisiadau hwyr 
eu hystyried ar yr amod bod rheswm priodol dros 
gyflwyno ar ôl y dyddiad cau a roddwyd. Caiff 
ceisiadau i Blant sy’n Derbyn Gofal eu derbyn 
pan gaiff ceisiadau o’r fath eu derbyn. 

Gweithdrefn Apelio
Gall rhieni sydd am apelio yn erbyn penderfyniad 
y Llywodraethwyr i wrtho lle i’w plentyn yn yr 
ysgol wneud hynny yn ysgrifenedig i Gadeirydd 
y Llywodraethwyr. Caiff apeliadau wrandawiad 
gan banel annibynnol. Mae’n bosibl y bydd 
y Corff Llywodraethu a’r Awdurdod Lleol yn 
gwneud trefniadau ar y cyd ar gyfer apeliadau.

Derbyn i’r Meithrin 
Mae Dosbarth Meithrin Ysgol Gynradd Gatholig 
y Santes Fair yn anenwadol, ond rhoddir 
blaenoriaeth o ran gwneud cais am le i’r canlynol:

i)  Plant sydd yng ngofal yr Awdurdod Lleol a 
phlant a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol 
ond nad ydynt bellach am eu bod wedi 
eu mabwysiadu (neu wedi dyfod yn 
destun gorchymyn preswyl neu orchymyn 
gwarcheidwaeth arbennig).

 
ii) Plant sydd â brodyr neu chwiorydd eisoes ar 

restr yr ysgol. (gweler Nodyn 1) 
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iii) Plant sy’n byw yn nalgylch Ysgol Gynradd 
Gatholig y Santes Fair. 

Nodyn 1
Diffiniad o frawd neu chwaer yw: 
Brawd neu chwaer sy’n rhannu’r un rhieni;
Hanner brawd neu hanner chwaer, pan fo dau 
blentyn yn rhannu un rhiant; 
Llysfrawd neu lyschwaer, pan fo dau blentyn yn 
perthyn drwy briodas y rhiant;
Rhaid bod y plant yn byw’n barhaol yn yr un 
cartref. 

Nid yw mynychu dosbarth Meithrin y Santes Fair 
yn warant o le yn nosbarth derbyn yr ysgol. Rhaid 
cyflwyno ffurflen gais i’r Corff Llywodraethu ar yr 
adeg briodol.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau derbyn yr 
un peth â’r rheini yn ysgolion yr Awdurdod Lleol. 
Caiff hwn ei gyhoeddi’n flynyddol yn “Canllaw i 
Bolisi Trefniadau Derbyn i Ysgolion”. Gellir cael 
copïo yn holl ysgolion Merthyr neu ar-lein www.
merthyr.gov.uk <http://www.merthyr.gov.uk>

Nid oes hawl apelio mewn perthynas â derbyn 
i’r Dosbarth Meithrin.

BISHOP HEDLEY RC HIGH SCHOOL 
POLISI DERBYN AC YMGEISIO 2018-
2019

Bydd Ysgol Uwchradd Gatholig Esgob Hedley 
yn ymddwyn yn unol â holl ddarpariaethau 
perthnasol y codau ymarfer statudol (Cod 
Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cynulliad Cymru 
a Chod Ymarfer Apeliadau Derbyn i Ysgolion 
2013) fel y maent yn cymhwyso ar unrhyw adeg 
benodol i ysgolion a gynhelir a gyda’r gyfraith 
am dderbyniadau fel y caiff ei chymhwyso i 
ysgolion a gynhelir.

Caiff cyfeiriadau yn y codau at “awdurdodau 
derbyn” eu tybio i fod yn gyfeiriadau at Gorff 
Llywodraethu a Gynorthwyir yn Wirfoddol ar 
gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig Esgob Hedley.  
Caiff cyfeiriad at yr “Awdurdod Lleol” neu “ALl” 
ei dybio i fod yn gyfeiriad at Gyngor Bwrdeistref 
Sirol Merthyr Tudful. Yn benodol, bydd Ysgol 
Uwchradd Gatholig Esgob Hedley yn ystyried 
cyngor Archesgobaeth Caerdydd a fydd yn 
cyfranogi yn y trefniadau derbyn cydlynol a 
weithredir gan yr Awdurdod Lleol. 

Yn unol â pholisïau derbyn ysgolion Merthyr 
Tudful, Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Nedd-Port 
Talbot a Blaenau Gwent, bydd derbyn i Ysgol 
Uwchradd Gatholig Esgob Hedley yn cael ei 
wneud yn unol â dewis rhieni. 

Y rhif derbyn dynodedig yw 104. 
Yn unol â hynny bydd Ysgol Uwchradd Gatholig 
Esgob Hedley yn derbyn o leiaf 104 o fyfyrwyr yn 
y grŵp oedran perthnasol ym mhob blwyddyn os 
derbynnir digon o geisiadau. 

Caiff yr holl ddewisiadau cyntaf eu bodloni pan 
fo nifer y ceisiadau’n fwy na nifer y lleoedd sydd 
ar gael ac yna caiff lleoedd eu dyrannu ar sail y 
meini prawf gordanysgrifio. 

Meini Prawf Gordanysgrifio 
1. Plant sy’n Derbyn Gofal. Y diffiniad o Blentyn 

sy’n Derbyn Gofal yw plentyn sy’n derbyn 
gofal oddi wrth yr Awdurdod Lleol yn unol 
ag Adran 22 Deddf Plant 1989 a bydd yn 
cymryd blaenoriaeth yn yr holl gategorïau 2 
i 7. 

2. Plant Catholig a Fedyddiwyd y mae eu 
teuluoedd yn byw oddi fewn i ffiniau plwyf 
/ neu y mae eu plant yn mynychu Yr Holl 
Saint (Glyn Ebwy), Sant Aloysius (Gurnos), 
Sant Illtyd (Dowlais), Sant Joseff (Tredegar), 
Santes Margaret (Aberdâr), y Santes Fair 
(Merthyr).

3. Plant Catholig a Fedyddiwyd sydd â brawd 
neu chwaer yn yr un ysgol ar hyn o bryd. 
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4. Plant Catholig a Fedyddiwyd nad ydynt yn 
unrhyw un o’r categorïau uchod ond y mae 
eu teuluoedd yn byw yn nalgylch yr ysgol. 
(Dalgylch yr ysgol yw Plwyfi – Aberdâr, 
Hirwaun, Glyn-nedd, Ynys Owen / Treharris, 
Merthyr, Dowlais, Gurnos, Rhymni, Tredegar, 
Glyn Ebwy a Brynmawr). 

5. Plant Catholig a Fedyddiwyd y mae eu plant 
yn byw y tu allan i’r ardaloedd hyn. 

 Bydd angen cadarnhad o’r Bedydd ar gyfer 
categorïau 2 i 5. 

6. Disgyblion â Datganiadau Anghenion 
Addysgol Arbennig / Ychwanegol ble y caiff 
Ysgol Uwchradd Gatholig Esgob Hedley ei 
henwi ar y Datganiad. 

7. Plant o deuluoedd ble mae yna angen 
feddygol neu gymdeithasol. Bydd yn 
ofynnol cael llythyr oddi wrth feddyg neu 
weithiwr iechyd proffesiynol yn darparu 
tystiolaeth gefnogi i gyd-fynd â’r cais. 
Ni chaiff blaenoriaeth ei rhoi os na fydd 
unrhyw dystiolaeth gefnogi. 

8. Plant a fedyddiwyd i mewn i enwadau 
eraill sy’n byw yn yr ardaloedd a gyfeirir 
atynt yng Nghategorïau 2, 3 a 4. Ni chaiff 
blaenoriaeth ei rhoi i geisiadau yn y categori 
hwn oni bai bod llythyr oddi wrth weinidog 
yn cadarnhau bedyddio, yn cael ei atodi. 

9. Plant a fedyddiwyd i mewn i enwadau eraill 
sy’n byw mewn ardaloedd ac eithrio’r rheini 
y cyfeirir atynt yng Nghategorïau 2, 3 a 4. 
Ni chaiff blaenoriaeth ei rhoi i geisiadau yn 
y categori hwn oni bai ei fod yn llythyr oddi 
wrth weinidog yn cadarnhau bedyddio, yn 
cael ei atodi. 

10. Plant y mae eu rhiant/rhieni neu 
warcheidwad / gwarcheidwaid yn aelodau 
gweithredol o Eglwysi Cytun Cymru.  

 Mae hyn yn cynnwys eglwysi fel Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru; Undeb Annibynnol 

Eglwysi Cymru; Undeb Bedyddwyr 
Cymru; yr Eglwys Fethodistaidd; Eglwys 
Unedig Ddiwygiedig; Eglwysi Bedyddwyr 
Cyfamodedig; Byddin yr Iachawdwriaeth; 
Catholig Rufeinig; Ffederasiwn Eglwysi 
cynulleidfaol; y Crynwyr; yr Eglwys 
Uniongred. Ni roddir blaenoriaeth i gais 
yn y categori hwn oni bai bod datganiad 
tadogaeth ysgrifenedig gydag e sy’n 
eirda a arwyddwyd gan y gweinidog neu 
gynrychiolydd yr eglwys yn cadarnhau 
aelodaeth â’r eglwys.  

11. Plant heb eu bedyddio sydd â brodyr a 
chwiorydd yn yr ysgol.

Mae diffiniad o frawd neu chwaer fel a ganlyn. 
Plant sydd â brawd neu chwaer ar gofrestr Ysgol 
Uwchradd Gatholig Esgob Hedley yn y mis Medi 
y byddai’r ymgeisydd wedi dechrau’r ysgol. Bydd 
blaenoriaeth yn cael ei phennu drwy gyfeirio 
at y brawd neu’r chwaer ieuengaf yn yr ysgol, 
gyda’r brawd neu chwaer ieuengaf yn cael y 
flaenoriaeth o’r raddfa uchaf. Rhaid nodi pob 
cyswllt â brwd neu chwaer ar y cais. At ddibenion 
derbyn, mae brawd neu chwaer yn blentyn sy’n 
frawd/chwaer, hanner brawd/chwaer (plant 
sy’n rhannu’r un rhiant cyffredin), llysfrawd/
llyschwaer ble mae dau blentyn yn perthyn 
drwy un briodas. Mae’r diffiniad hwn hefyd yn 
cynnwys plant a fabwysiadwyd neu a faethwyd 
sy’n byw yn yr un cyfeiriad. 

Pan fo’r achos yn codi ble bydd angen dewis 
rhwng dau, bydd llywodraethwyr yn derbyn yr 
ymgeiswyr hynny sy’n byw agosaf at yr ysgol. 
Caiff y pellter ei fesur o ddrws ffrynt mynedfa 
derbynfa yng Nghyfnod 2 i ddrws ffrynt tŷ neu 
fflat yr ymgeisydd. Yn achos plentyn ble y mae 
gan ei rieni gyd gyfrifoldeb, bydd y rhiant sydd 
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â’r cyfrifoldeb mwyaf yn ystod yr wythnos ysgol 
ac sy’n byw agosaf at yr ysgol yn ffactor dynodi. 
Bydd rhaid darparu llythyr oddi wrth y rhieni i 
gadarnhau’r ffaith hwnnw. 

Bydd yr ysgol yn defnyddio System Gwybodaeth 
Ddaearyddol i gyfrifo’r pellter o’r cartref i’r ysgol 
mewn milltiroedd. Caiff y daith gerdded fyrraf 
ei chyfrifo gan ddefnyddio’r Arolwg Ordnans a’i 
ddata taith unigol o gyfeiriad cartref ymgeisydd 
i’r gât ysgol agored agosaf. 

Ar gyfer disgyblion sy’n gwneud cais ar gyfer 
Blwyddyn 7, rhaid gwneud cais drwy gwblhau 
ffurflen gais a’i dychwelyd i Gorff Llywodraethu 
Ysgol Uwchradd Gatholig Esgob Hedley, yr 
Awdurdod derbyn erbyn Hydref 2017. 

Bydd Panel Derbyn y Corff Llywodraethu yn 
cwrdd i bennu Derbyniadau ac os yw’n ofynnol 
cymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio. Caiff 
rhieni/gofalwyr eu hysbysu erbyn Rhagfyr 2017.

Bydd hawl i apelio gan rieni/gofalwyr i Banel 
Apelio Annibynnol os nad ydynt yn fodlon 
â phenderfyniad derbyn i Ysgol Uwchradd 
Gatholig Esgob Hedley.  Bydd y Panel Apeliadau 
yn annibynnol o’r ysgol. Bydd trefniadau ar gyfer 
Apeliadau yn unol â Chod Ymarfer Apeliadau 
Derbyn i Ysgolion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth 
Cynulliad Cymru ym mis Gorffennaf 2013. Caiff 
penderfyniad y panel apelio ei wneud yn unol â 
Chod Ymarfer am Apeliadau Derbyn i Ysgolion 
ac mae’n rhwymol i’r holl fuddgyfranogwyr. 

Bydd apeliadau’n cael sylw oddi fewn i 30 
diwrnod, yn unol â Chod Apelio Derbyn i Ysgolion 
2013. 

Caiff ceisiadau hwyr eu hystyried ac ymgeiswyr 
eu dynodi oddi fewn i 15 diwrnod ysgol os oes lle 
ar gael. 

Caiff rhestr aros ei chadw tan 30 Medi yn ystod 
y flwyddyn ysgol yr ymgeisiodd yr ymgeiswyr 
amdani. Pe byddai lleoedd yn dyfod ar gael yna 
byddai’r lleoedd hynny’n cael eu dyrannu ar sail 
y meini prawf gordanysgrifio. Bydd yr ysgol yn 
hysbysu rhieni o safle eu plentyn ar y rhestr aros. 

Ar gyfer ceisiadau i unrhyw grŵp blwyddyn, 
bydd yr ysgol yn hysbysu’r rhiant a oes lle wedi 
ei ddynodi. Os caiff yr ymgeisydd ei wrthod 
bydd y rhiant yn cael ei hysbysu ac yn derbyn y 
wybodaeth ganlynol: 
• Nifer y ceisiadau a dderbyniwyd 
• Nifer sydd ar gael 
• Meini prawf gordanysgrifio 
• Hawl Apelio 
• Proses ar gyfer yr apêl hwnnw 
• Dyddiad cau ymateb 

Ar gyfer trosglwyddo ganol y flwyddyn, neu 
drosglwyddo o ysgol uwchradd arall, deil yr ysgol 
ar yr hawl i ddefnyddio’r ffurflen drosglwyddo 
ganol tymor sydd ar gael oddi wrth Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, a gellir cael copi 
ar ofyn.  

YSGOL UWCHRADD GATHOLIG ESGOB 
HEDLEY GWYBODAETH / GWEITHDREFN 
APELIADAU DERBYN. 

Mae gan rieni/gofalwyr yr hawl i apelio yn 
erbyn penderfyniad gwrthod derbyn gan y 
Panel Derbyn o ran gwrthod eu plentyn a dylent 
ysgrifennu eu hapêl a’i anfon i Ysgol Uwchradd 
Gatholig Esgob Hedley fel yr Awdurdod Derbyn. 
Dylid gwneud hyn o fewn 15 diwrnod o ddyddiad 
yr hysbysiad gwrthod fod y cais derbyn yn 
aflwyddiannus. Caiff apeliadau eu trefnu, gyda 
phanel apelio annibynnol a’u gweinyddu yn unol 
â Chod Apeliadau Derbyn i Ysgolion, Cod Statudol 
Llywodraeth Cymru 2013. Mae penderfyniad y 
Panel Apelio Annibynnol yn rhwymol o ran Corff 
Llywodraethu’r ysgol. 
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F. TREFNIADAU DERBYN AR GYFER 
DISGYBLION AG ANGHENION 
DYSGU YCHWANEGOL

 Disgyblion ag anghenion dysgu 
ychwanegol ond heb ddatganiadau

 Caiff y trefniadau derbyn ar gyfer plant ag 
anghenion dysgu ychwanegol ond sydd heb 
fod ar ddatganiad eu trin yn yr un modd ag 
ymgeiswyr eraill. Ystyrir ceisiadau ar gyfer 
plant o’r fath ar sail meini prawf derbyn yr 
awdurdod lleol.

 Fe allai disgyblion sydd ag anghenion 
dysgu ychwanegol fod angen darpariaeth 
arbenigol, fel Sail Adnoddau Dysgu 
(Learning Resource Base (LRB)).  Mae 
mynediad i LRB yn cael ei benderfynu gan 
banel aml asiantaeth ac yn cael ei adolygu 
yn gyson i sicrhau ei fod y ddarpariaeth 
fwyaf addas ar gyfer y plentyn.

 Pan fydd plentyn wedi mynychu LRB 
Blynyddoedd Cynnar, does yna ddim 
hawl awtomatig i gael mynediad i LRB 
Cyfnod Allweddol 2.  Byddai hyn yn cael ei 
benderfynu gan y panel aml asiantaeth.

 Os bydd plentyn wedi gwneud cynnydd 
digonol i ddychwelyd i addysg yn y brif 
ffrwd, fe fydd angen llenwi ffurflen gais ar 
gyfer mynediad i ysgol eu dalgylch. Bydd 
rhieni/gofalwyr yn cadw’r hawl i fynegi 
dewis. Mewn achos o’r fath, fe fydd unrhyw 
gais am fynediad yn cael ei drin yn yr un 
ffordd ag unrhyw gais arall am addysg yn 
y brif ffrwd  ac felly yn ddarostyngedig i’r 
broses fynediad cyhoeddedig.

 Disgyblion ar ddatganiadau o anghenion 
dysgu arbennig

 Os yw plentyn ar ddatganiad anghenion 
dysgu arbennig wedi’i gynnal gan yr ALl, 
bydd yr ALl yn gyfrifol am roi cyngor ar 

y ddarpariaeth addysg arbennig y mae 
gofyn i’r ysgol ei chynnig, ac am ystyried 
pa mor addas yw’r ysgol wrth naill ai 
lunio’r datganiad yn derfynol neu’n dilyn 
adolygiad blynyddol.

 Mae gan bob ysgol yr adnoddau priodol 
i ddiwallu anghenion dysgu ychwanegol 
drwy eu cyllidebau eu hunain. Mae gan 
rai ysgolion adnoddau pellach yn ffurf 
unedau integrol ar gyfer anghenion dysgu 
ychwanegol penodol.

 Os bydd rhiant/gofalwr plentyn sydd ar 
ddatganiad eisiau apelio yn erbyn yr ysgol 
a enwir yn y datganiad, neu os nad oes 
ysgol wedi’i henwi, gellir gwneud apêl i 
Dribiwnlys Anghenion Dysgu Arbennig 
Cymru E-bost: http://sentw.gov.uk 

 Os oes angen copi o’r Polisi Anghenion 
Dysgu Ychwanegol arnoch, mae ar gael 
ar y wefan www.merthyr.gov.uk, neu trwy 
gysylltu â’r Canolfan Gyswllt Cwsmer, Ffôn 
(01685)  725000.

G. TREFNIADAU GYDAG 
AWDURDODAU LLEOL CYFAGOS

 Gall rhieni wneud cais am i’w plentyn 
fynychu unrhyw ysgol, mewn unrhyw 
Awdurdod Lleol, yn amodol ar feini prawf 
derbyn yr ysgol honno/ yr Awdurdod Lleol 
hwnnw a chyn belled ag y bod gan yr 
ysgol honno leoedd digonol. Dylid gwneud 
ymholiadau yn y lle cyntaf gydag awdurdod 
derbyn yr Awdurdod Lleol hwnnw.
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H. GWNEUD CAIS AM LE
 Rhaid i gais am le mewn ysgol gael ei wneud 

trwy’r awdurdod derbyn/awdurdod lleol ar 
y ffurflenni swyddogol. Bydd y meini prawf 
sydd wedi’u rhestru ar dudalennau 20-21 
yn Adran I “Beth sy’n Digwydd pan Fydd 
Gormod o Blant yn Gwneud Cais am Le?” yn 
rhoi pob ymgeisydd yn nhrefn blaenoriaeth 
am le. Dylai’r rhieni/gofalwyr wneud cais 
erbyn 20 Hydref 2017 am fynediad i ysgol 
Uwchradd ym mis Medi 2017, ac erbyn 
20 Hydref 2017 am fynediad i ddosbarth 
Derbyn mewn ysgol gynradd ym mis Medi 
2018; ac erbyn 15 Rhagfyr 2017 am le 
mewn dosbarth Meithrin ym mis Medi 
2018. Bydd yr awdurdod lleol yn ysgrifennu 
at rieni/gofalwyr yn cynnig lle ac i ddweud 
os nad yw’n bosibl i blentyn fynd i’r ysgol 
ddewisol.

 Mae pob ysgol yn llunio prosbectws sy’n 
cynnwys gwybodaeth berthnasol, manylion 
ei hamcanion a’i chredoau addysgol, 
trefniadaeth, cyfleoedd cwricwlaidd, ac 
unrhyw weithgareddau allgwricwlaidd. Mae 
prosbectws ysgol ar gael gan y pennaeth.

I. BETH SY’N DIGWYDD PAN FYDD 
GORMOD O BLANT YN YMGEISIO 
AM LE?

 Os ydy’r nifer sy’n dewis ysgol yn llai na 
nifer derbyn yr ysgol, bydd pob cais derbyn 
yn cael ei ganiatáu. Ni ellir cadw lle i blant 
o’r dalgylch oni bai bod y plant o oedran 
dosbarth derbyn y mae’u rhieni wedi 
gwneud cais i ddechrau’r ysgol yn hwyrach 
yn yr un flwyddyn ysgol.

 Os oes mwy o ymgeiswyr nag o lefydd ar 
gael, bydd yr awdurdod lleol yn gweithredu’r 
meini prawf gordanysgrifio 

 canlynol er mwyn pennu dyraniad y llefydd 
sydd ar gael:

 

 Categori Blaenoriaeth 1: Plant sy’n derbyn 
gofal (plant dan ofal cyhoeddus) a phlant 
sydd wedi derbyn gofal yn flaenorol.

 Categori Blaenoriaeth 2: Plant y mae’u 
cartref yn nalgylch yr ysgol sydd â brawd 
neu chwaer hŷn yn mynd i’r ysgol o’r un 
cyfeiriad ar ddyddiad y cais, a fydd yn 
parhau i fynd i’r ysgol honno ym mis Medi 
2018.

 Categori Blaenoriaeth 3: Plant y mae’u 
cartref yn nalgylch yr ysgol nad oes brawd 
neu chwaer hŷn ganddynt yn yr ysgol.

 Categori Blaenoriaeth 4: Plant y mae’u 
cartref y tu allan i ddalgylch yr ysgol sydd 
â brawd neu chwaer hŷn yn mynd i’r ysgol 
o’r un cyfeiriad, ar ddyddiad y cais ac a 
fydd yn parhau i fynd i’r ysgol honno ym 
mis Medi 2018.

 Categori Blaenoriaeth 5: Plant y mae’u 
cartref y tu allan i ddalgylch yr ysgol nad 
oes brawd neu chwaer hŷn ganddynt yn yr 
ysgol.

 I osgoi pob amheuaeth mae’r cyfeiriad at 
‘cartref’ yn y categorïau gordanysgrifio 
uchod ac yn yr ‘elfen benderfynu’ isod 
yn cyfeirio at leoliad y breswylfa lle mae’r 
plentyn yn byw. 

 NODWCH FOD: 
• Bydd plant yn cael ei hystyried fel brawd 

neu chwaer os:-
a)  Maent yn brawd neu chwaer llawn neu 

hanner
b)  Maent yn brawd neu chwaer 

mabwysiedig neu magwriaethol
c)  Maent yn plant sydd yn byw llawn 

amser yn yr un tŷ e.e. hanner brawd/
hanner chwaer

 NODWCH OS GWELWCH YN DDA NI 
YSTYRIWYD GEFNDERAU, NITHOEDD 
NEU NEIAINT FEL BRAWD NEU CHWAER.

• Ni ellir ystyried trefniadau gofal/
gwarchod plant na lle gwaith rhieni 
wrth ystyried meini prawf derbyn
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• Nid yw’r dyddiad y mae rhiant/
gofalwr yn cyflwyno cais i ysgol roi 
enw eu plentyn ar restr gychwynnol 
yr ysgol yn faen prawf derbyn ac nid 
yw’n gwarantu lle; y cyfan mae’n ei 
wneud yw galluogi ffurflen gais i gael 
ei hanfon ar yr amser cywir.

 Cyfeiriwch at www.merthyr.gov.uk/
resident/schools-and-learning/admissions-
and-appeals neu fel arall cysylltwch â’r 
Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid (01685) 
725000 am gyngor pellach..

J. DILYSU GWYBODAETH
 1. Tystysgrif Geni
 Dylid cyflwyno copi o’r dystysgrif geni 

gyda’r ffurflen gais er mwyn dilysu 
manylion y plentyn/plant sy’n gwneud cais 
am dderbyniad i ysgol.

 2. Cyfeiriad Cartref
 Dylid cynnwys prawf o gyfeiriad, er 

enghraifft Datganiad Treth Cyngor, bil 
cyfleustodau diweddar, cyfnewid contract. 
Rhaid i hyn fod yn gyfeiriad cartref parhaol 
y plentyn. Bydd unrhyw le a gymeradwyir ar 
sail cartref yn cael ei dynnu i ffwrdd os nad 
yw’r disgybl bellach yn byw yn y cyfeiriad 
ar ddechrau’r tymor ysgol y mae’r cais yn 
ymwneud ag ef.

 3. Angen Meddygol
 Plant yr argymhellir lle am resymau 

meddygol, seicolegol neu anghenion 
arbennig (rhaid i’r rhain gael eu cadarnhau 
gan ymgynghorwyr proffesiynol yr 
awdurdod lleol).

 4. Genedigaethau Lluosog
 Os, wrth gymhwyso’r meini prawf 

gordanysgrifio, mae’r plentyn olaf i gael 
ei dderbyn yn un o enedigaeth luosog, 
e.e. efeilliaid, tripledi, mae ganddynt 
y flaenoriaeth nesaf am le. Mae 
deddfwriaeth sy’n ymdrin â chyfyngiadau 
meintiau dosbarth a dan amgylchiadau o’r 
fath mae’r rheoliadau’n caniatáu eithriad i 
faint y dosbarth.

 5. Personél Lluoedd Arfog y DU
 Bydd plant Personél Lluoedd Arfog y DU yn 

cael eu trin fel eu bod yn y dalgylch os yw’r 
ffurflen gais derbyniad yn dod gyda llythyr 
swyddogol gan y Weinyddiaeth Amddiffyn 
neu’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn 
datgan dyddiad dychwelyd pendant ac yn 
cadarnhau’r cyfeiriad newydd.

K. BETH SY’N DIGWYDD OS 
GWRTHODIR LLE I BLENTYN?

 Mae’n rhaid i bob ysgol a gynhelir (yn 
cynnwys ysgolion ffydd penodedig), sydd 
â digon o lefydd ar gael, gynnig lle i bob 
plentyn sy’n gwneud cais. Yn y mwyafrif 
llethol o achosion, cynigir lle i blant yn yr 
ysgol sy’n ddewis cyntaf eu rhieni/gofalwyr. 
Os na all plentyn gael lle yn yr ysgol o’i 
ddewis, bydd yn rhaid i rieni/gofalwyr 
benderfynu a ydynt yn barod i dderbyn 
lle mewn ysgol arall neu a ydynt eisiau 
parhau gyda’u cais cyntaf. Os bydd rhieni/
gofalwyr yn dewis parhau, gallant apelio at 
Banel Apêl Annibynnol. Bydd y Panel Apêl 
Annibynnol yn penderfynu a yw’r ysgol yn 
llawn ac, os yw, a yw apêl y rhiant/gofalwr 
mor gryf fel y dylid cynnig lle i’r plentyn 
er hynny. Cyn i’r rhieni/gofalwyr apelio, 
byddan nhw wedi’u cynghori i ystyried 
meini prawf derbyn yr ysgol/ALl yn llawn. 
Dylid nodi mai dim ond disgyblion o oed 
ysgol statudol sydd â’r hawl i apelio.

 Mae gan yr ALl rym statudol i gyfarwyddo 
corff llywodraethu ysgol a gynhelir nad 
yw’n awdurdod derbyn iddi i dderbyn 
unrhyw blentyn pan wrthodwyd lle i blentyn 
i bob ysgol sydd o fewn pellter rhesymol 
o gartref y plentyn. Nid oes angen i’r ALl 
ddefnyddio’r pŵer hwn ar gyfer ysgolion 
cymunedol a gwirfoddol gan nad oes 
gan ysgolion o’r fath y grym i wrthod 
derbyniadau.
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 Ers cyflwyno’r rheoliadau am faint 
dosbarthiadau babanod, gall awdurdodau 
derbyn wrthod lle i blentyn mewn ysgol lle 
byddai mynediad yn golygu bod yr ysgol 
yn gorfod cymryd mesurau megis cyflogi 
athro neu athrawes ychwanegol neu 
adeiladu ystafell ddosbarth ychwanegol 
er mwyn cydymffurfio â’r cyfyngiadau 
newydd. Mewn apêl yn erbyn derbyn, ni 
fydd y Panel Apêl yn gallu cadarnhau apêl 
ond petai na fyddai’r penderfyniad yn un 
y byddai awdurdod derbyn rhesymol wedi’i 
wneud dan amgylchiadau’r achos neu pe 
byddai lle wedi’i gynnig i’r plentyn pe bai’r 
polisi derbyn wedi’i weithredu’n gywir.

 Nad yw derbyniad ail neu drydydd dewis 
ysgol yn wahardd rieni/gwarchodwyr apelio 
yn erbyn y benderfyniad i beidio derbyn 
plentyn/plant i’r ysgol ddewis cyntaf.

 NODWCH: nid oes hawl i apelio ar gyfer 
llefydd meithrin.

L. DERBYNIADAU AR ADEGAU ERAILL
 Dylid gwneud cais am dderbyniad i ysgol 

gynradd neu uwchradd ar adegau eraill e.e. 
i’r rheini sy’n symud i’r Fwrdeistref Sirol, i’r 
Canolfan Gyswllt Cwsmer (01685) 725000, 
e bydd swyddog yn gallu rhoi cyngor ar y 
broses dderbyn ac argaeledd llefydd.

M. DERBYNIADAU CHWECHED 
DOSBARTH (Coleg Merthyr Tudful)

 Ni cheir mynediad i chweched dosbarth 
mewn ysgolion uwchradd yn yr awdurdod 
bellach.  Bydd mynediad at y ddarpariaeth 
hon trwy gyfrwng yr adnodd dysgu 
trydyddol integredig, Y Coleg Merthyr 
Tudful.

 Mae croeso ichi e-bostio questions.
college@merthyr.ac.uk  gydag unrhyw 

 gwestiynau sydd gennych ynglŷn â 
derbyniadau 2014.

 Mae gwybodaeth ar gael hefyd trwy
 www.merthyr.ac.uk/mtc neu ar Twitter@

CollegeMerthyr neu Facebook ar http://
www.facebook.com/CollegeMerthyr

 
N. RHESTRAU AROS
 Ar gyfer yr ysgolion mwyaf poblogaidd, a 

allai fod yn rhy llawn, mae’r ALl yn cadw 
rhestr aros. Yn dilyn dyrannu lleoedd yn 
ystod y cylch derbyn arferol, bydd unrhyw 
ddisgybl y gwrthodir mynediad iddo ef neu 
hi i ysgol a or-danysgrifiwyd yn aros ar y 
rhestr hon, a fydd yn cael ei chynnal tan 
30ain Medi (un unol ag argymhelliad y Cod 
Derbyn i Ysgolion). Wedyn bydd disgwyl 
i rieni/gofalwyr wneud cais o’r newydd 
am fynediad i’w hysgol o’u dewis. Mae 
ceisiadau ar ran disgyblion ar restrau aros 
yn cael eu penderfynu trwy weithredu’r 
meini prawf gordanysgrifio, nid yn ôl pa mor 
hir y mae plentyn wedi bod ar y rhestr aros.

O. BWYD A DIOD MEWN YSGOLION
 Mae pob ysgol ym Merthyr Tudful yn dilyn 

y fenter Bwyta’n Iach a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn darparu’r 
cyfeiriad strategol a’r camau gofynnol i 
wella safonau maeth bwyd a diod a weinir 
mewn ysgolion ledled Cymru. Am ragor 
o wybodaeth am Fwyta’n Iach, ewch i’r 
canlynol:

 e-bost: school.catering@merthyr.gov.uk 
neu wefan: www.merthyr.gov.uk/resident/
schools-and-learning/school-dinners-and-
breakfast-clubs/

P. DARPARIAETH O BRYDAU YSGOL A 
DILLAD YSGOL AM DDIM

1. Prydau Ysgol Am Ddim 
 Mae prydau ysgol am ddim ar gael i blant 

rhieni neu ofalwyr sy’n hawlio budd-
daliadau penodol ac sydd wedi gwneud 
cais i’r Cyngor.  Os yn gymwys, bydd ysgol 
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eich plentyn yn cael gwybod yn awtomatig 
ei fod ef/hi i dderbyn pryd.  Yn ogystal â bod 
yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim, 
mae’r cais yn golygu bod eich plentyn yn 
gymwys yn awtomatig ar gyfer cymorth 
ariannol tuag at gost gwisg ysgol (Gweler 
adran isod)

 Mae nifer o blant ar draws Merthyr Tudful 
a allant fod yn gymwys i dderbyn prydau 
ysgol a gwisg ysgol am ddim ond ddim yn 
eu derbyn gan nad ydynt wedi gwneud cais 
i’r Cyngor.  Gallwch wneud cais trwy gasglu 
ffurflen prydau ysgol am ddim o ysgol 
eich plentyn, neu o’r Adran Budd-daliadau 
yn y Ganolfan Ddinesig.  Os fyddwch yn 
gwneud hawliad newydd am Fudd-dal Tai 
neu Leihad yn Nhreth y Cyngor, gofynnir 
i chi os ydych eisiau gwneud cais am 
brydau ysgol am ddim.  Cysylltwch â’r Tîm 
Budd-daliadau am ragor o wybodaeth a 
chymorth ar 01685  725000 neu anfonwch 
ebost at benefits@merthyr.gov.uk

2. Dyfarniadau i Ddisgyblion
(i) Grantiau Gwisg Ysgol 
 Mae Llywodraeth Cymru yn darparu 

Cynllun Grant Gwisg Ysgol i helpu 
teuluoedd ar incwm isel brynu gwisg 
ysgol i’w plant.  Mae’r grant ar gael i 
ddisgyblion Blwyddyn 6 cymwys sy’n 
symud i ysgol uwchradd sydd eisoes 
â hawl i brydau ysgol am ddim ac i 
ddisgyblion mewn ysgolion arbennig, 
lleoliadau adnoddau anghenion 
arbennig ac unedau cyfeirio 
disgyblion sy’n 11 oed ac yn gymwys 
i hawlio prydau ysgol am ddim.

(ii) Grantiau Dillad 
 Efallai bod grantiau ar gael tuag at 

gost dillad os yw rhiant/gofalwr yn 
derbyn Cymhorthdal Incwm neu 
Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar 
Incwm.  Cysylltwch â darpar ysgol 
uwchradd eich plentyn gan fod gan 
bob ysgol eu trefniadau eu hunain ar 
gyfer y lwfansau hyn. 

Q. PLANT PERSONÉL LLUOEDD ARFOG 
Y DU

Y Cod Derbyn i Ysgolion – canllaw mewn 
perthynas â phlant personél y Lluoedd 
Arfog

Rownd derbyn arferol/ lle mae llefydd ar 
gael mewn ysgol

Rhaid i awdurdodau derbyn beidio 
â gwrthod lle i blentyn personél sy’n 
gwasanaethu yn y lluoedd arfog ar y pryd 
am nad yw’r teulu’n byw yn yr ardal eto.

Dylid trin symudiad ‘yn y flwyddyn’ yn yr 
un modd â chyn y flwyddyn ysgol.

Tra y bydd y rhiant/rhieni’n parhau 
yn y lluoedd arfog fe ddylid dilyn 
darpariaethau’r Cod sy’n berthnasol i 
blant personél Lluoedd Arfog y DU.  Mae’r 
rhain fel a ganlyn;

‘Plant personél Lluoedd Arfog y DU a 
Gweision Eraill y Goron (yn cynnwys 
diplomyddion)
3.65 Mae teuluoedd personél Lluoedd 
Arfog y DU a Gweision eraill y Goron yn 
rhwym wrth symudiad cyson o fewn y DU 
ac oddi tramor, yn aml ar rybudd cymharol 

fyr.  Rhaid i leoedd ysgol gael eu dyrannu 
i blant a’u teuluoedd cyn y flwyddyn ysgol 
sydd ar ddod os ydynt yn meddu ar lythyr 
swyddogol gan y Weinyddiaeth Amddiffyn 
neu Y Swyddfa Dramor a Chymanwlad 
yn datgan dyddiad dychwelyd. Gellir rhoi 
statws eithriedig i blant personél Lluoedd 
Arfog y DU at ddibenion maint dosbarth 
babanod pan fyddant yn cael eu derbyn i 
ysgol y tu allan i’r rownd derbyn arferol.
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RHAN DAU
POLISI TRAFNIDIAETH YSGOL

Ma gan yr awdurdod gyfrifoldeb statudol I 
ddarparu  addysg yn rhad ac am ddim I’r ysgol 
agosaf os ydyn nhw yn byw yn bellach na “phellter 
cerdded” i’r ysgol honno. Diffiniad y  gyfraith 
o  “bellter cerdded” yw dwy filltir I ysgolion 
cynradd a thair milltir I ddisgyblion uwchradd 
wedi ei fesur gan ddilyn y llwybr cerdded diogel. 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn 
darparu  trafnidiaeth fel a ganlyn:

• ar gyfer disgyblion ysgol gynradd sy’n byw 
yn bellach na 1.5 milltir o’u hysgol leol; ac

• Ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd sy’n byw 
yn bellach na 2 filltir o’r ysgol  benodedig.

Mae’r polisi hwn yn cael ei adolygu ar gyfer y 
flwyddyn academaidd 2015/16. Gellir derbyn y 
wybodaeth ddiweddaraf ar safle we yr awdurdod; 
yn eich ysgol leol a llyfrgelloedd;neu trwy gysylltu 
a Canolfan Gyswllt Cwsmer 01685 725000. Mae 
copi papur ar gael.

Mae’r pellter teithio hwn yn gymwys ar gyfer 
ysgolion ffydd ac ysgolion cyfrwng Cymraeg. 
Ond ble mae disgyblion yn mynychu ysgol trwy 
ddymuniad rhieni  sydd yn wahanol i’r ysgol 
dalgylch lleol mae’n rhaid I rieni gymeryd 
y cyfrifoldeb llawn am gludiant a chostau a 
threfniadaeth. Os yw plentyn yn gallu hawlio 
cludiant am ddim, derperir lle fel rheol ar gerbyd 
a chontract os oes un yn gwasanaethu ardal 
benodol.
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RHAN TRI
A.  RHESTR O YSGOLION

Mae pob ysgol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn gydaddysgol.

Mae pob ysgol yn addysgu trwy gyfrwng y Saesneg ac eithrio dwy Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg.

Mae’r Awdurdod Lleol yn adolygu Cynlluniau Llefydd Ysgol yn barhaus, a allai arwain at newid y Nifer 
Derbyn. Yn sgil hyn gellid newid y Nifer Derbyn a gofnodir ar gyfer yr ysgolion.

     YSTOD OEDRAN
                                                    YSGOLION MEITHRIN – 3 / 4 OED
                                                    YSGOLION CYNRADD – 3 / 11 OED
                                                    YSGOLION UWCHRADD – 11 / 16 OED

Ysgol Cyfeiriad Pennaeth,
Manylion Cyswllt Nifer Derbyn

Nifer y 
Ceisiadau 
i’r Dosbarth 
Derbyn – Medi 
2017

MEITHRIN
Ysgol Feithrin 
Gurnos

Ffordd Cedrwydd, 
Ystâd Gurnos, Mer-
thyr Tudful, CF47 
9PA

Mrs. K. Locke 
Pennaeth Dros Dro

( (01685) 721740

AMH

CYNRADD 
Ysgol Gynradd 
Abercannaid

Y Parc, 
Abercannaid, 
Merthyr Tudful, CF48 
1SZ

Mrs. J. Edwards

( (01685) 351820

30 28

Ysgol Gynradd 
Gymunedol 
Bedlinog

Teras Hylton, 
Bedlinog, Treharris, 
CF46 6RE

Mr. A. D. Soanes

( (01443) 710368

16 16

Ysgol Gynradd 
Caedraw

Heol Caedraw, 
Merthyr Tudful, CF47 
8HA

Mr. N. Hancox

( (01685) 727482

30 31

Ysgol Gynradd Parc 
Cyfarthfa

Parc Cyfarthfa, 
Merthyr Tudful, CF47 
8RE

Mr. O. Morgan

( (01685) 351807

54 56

Ysgol Gynradd 
Dowlais

Stryd Fawr, 
Caeharris, Dowlais, 
Merthyr Tudful, CF48 
3HB

Mrs. R. Williams

( (01685) 351808

30 27
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2017

Ysgol Gynradd 
Edwardsville

Heol Caerdydd, 
Edwardsville, 
Treharris, 
CF46 5NE

Mr. C. J. Davies

( (01685) 351824

48 37

Ysgol Gynradd 
Gellifaelog

Penydarren, 
Merthyr Tudful, CF47 
9TJ

Mrs. S. Williams

( (01685) 351812

34 28

Ysgol Gynradd 
Goetre

Ffordd Cerddin, 
Ystâd Gurnos, 
Merthyr Tudful, CF47 
9PB

Mrs. J. Brill

( (01685) 351814

59 61

Ysgol Gynradd 
Gwaunfarren

Rhodfa Alexandra, 
Merthyr Tudful, CF47 
9AF

Mrs. L. Bibby

( (01685) 351810

37 26

Ysgol Gynradd 
Heolgerrig

Heol Heolgerrig, 
Merthyr Tudful, CF48 
1SB

Mrs. A. Morris

( (01685) 351803

30 27

Ysgol Gynradd 
Pantysgallog

Pant, Dowlais, 
Merthyr Tudful, CF48 
2AD

Mr. D. Thomas

( (01685) 351813

30 33

Ysgol Gynradd 
Trelewis

Trelewis, Treharris,  
CF46 6AH

Mrs. R. Morgan
Acting Headteacher

( (01685) 351822

30 30

Ysgol Gynradd 
Gymunedol 
Troedyrhiw

Stryd Archer, 
Troedyrhiw, 
Merthyr Tudful, CF48 
4JQ

Mrs. J. Roome

( (01685) 726721

40 27

Ysgol Gynradd 
Gymunedol 
Twynyrodyn

Gilfach Cynon, 
Twynyrodyn, 
Merthyr Tudful, CF47 
0LW

Mr. M. Carrington

( (01685) 351804

50 29

Ysgol Gynradd 
Gymunedol 
Ynysowen

Heol Aberfan, 
Aberfan, 
Merthyr Tudful, CF48 
4QQ

Mrs. S. Roden

( (01685) 351821

38 38

Ysgol Gynradd Y 
Graig

Cefn Coed, 
Merthyr Tudful, CF48 
2LR

Mrs. K Everley

( (01685) 723159

30 18

Ysgol Gynradd 
Coed-Y-Dderwen

Ystâd Gellideg, 
Merthyr Tudful, CF48 
1LG

Mrs. J. Jones

( (01685) 351805

30 31
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YSGOL GYNRADD CYFRWNG CYMRAEG 
Ysgol Gynradd 
Gymraeg Rhyd-y-
Grug

Aberfan, 
Merthyr Tudful, 
CF48 4NT

Mr. A. Williams

( (01685) 351818

45 38

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Santes 
Tudful

Heol Pantyffyn, 
Mountain Hare, 
Merthyr Tudful
CF47 0HU

Mr. G. Jones

( (01685) 351815

58 62

YSGOLION CYNRADD GWIRFODDOL A GYNORTHWYIR 
Ysgol Gynradd 
Gatholig St. 
Aloysius

Ffordd Cedrwydd, 
Ystâd Gurnos, 
Merthyr Tudful, CF47 
9PA

Mrs. K. Lewis

( (01685) 351809

23 AMH

Ysgol Gynradd 
Gatholig St. Illtyd

Ffordd Greigiog, 
Dowlais, 
Merthyr Tudful, CF48 
3BT

Mrs. K. Wathan
Pennaeth Dros Dro

( (01685) 351811

20 AMH

Ysgol Gynradd 
Gatholig St. Mary

Heol Caedraw, 
Merthyr Tudful, CF47 
8HA

Mrs. K. Wathan
Pennaeth Dros Dro

( (01685) 351802

26 AMH

YSGOLION UWCHRADD GWIRFODDOL A GYNORTHWYIR
Ysgol Uwchradd 
Gatholig Bishop 
Hedley

Heol Gwaunfarren, 
Merthyr Tudful, CF47 
9AN

Mrs. M. Harris

( (01685) 351860

104 AMH

UWCHRADD 
Ysgol Uwchradd 
Afon Taf

Stryd yr Ywen, 
Troedyrhiw, Merthyr 
Tudful, CF48 4ED

Mr. S. James

( (01685) 351830

175 AMH

Ysgol Uwchradd 
Cyfarthfa

Cae Mari Dwn, 
Heol y Frenhines, 
Merthyr Tudful, CF47 
0LS

 Mr R Francis

( (01685) 721725

235 AMH

Ysgol Uwchradd 
Pen-y-Dre

Ystâd Gurnos, 
Merthyr Tudful, CF47 
9BY

Mr. K. Maher

( (01685) 351845

147 AMH

YSGOL ARBENNIG
Ysgol Arbennig 
Greenfield

Heol Dyffryn, 
Pentrebach, Merthyr 
Tudful, CF48 4BJ

Mr. W. Murphy

( (01443) 690468

AMH AMH



B.  YSGOLION CYNRADD/ UWCHRADD CYSYLLTIEDIG

Nodwch nad yw bod yn ddisgybl cofrestredig 
mewn ysgol gynradd gysylltiedig yn gwarantu 
nac yn rhoi hawl i’ch plentyn i le mewn ysgol 
uwchradd benodol.

YSGOL UWCHRADD AFON TAF
Ysgol Gymuned Abercanaid
Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog
Ysgol Gynradd Edwardsville
Ysgol Gynradd Troedyrhiw
Ysgol Gynradd Trelewis
Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen

YSGOL UWCHRADD CYFARTHFA
Ysgol Gynradd Caedraw
Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa
Ysgol Gymuned Heolgerrig
Ysgol Gymuned Twynyrodyn
Ysgol Gynradd Coed y Dderwen

YSGOL UWCHRADD PEN-Y-DRE
Ysgol Gynradd Dowlais
Ysgol Gynradd Gellifaelog
Ysgol Gynradd Goetre
Ysgol Gynradd Gwaunfarren
Ysgol Gynradd Pantysgallog
Ysgol Gynradd Ysgol-y-Graig

YSGOL UWCHRADD GATHOLIG YR 
ESGOB HEDLEY
Mae rhannau o ddalgych Ysgol Uwchradd 
Gatholig yr Esgob Hedley yn awdurdodau 
Rhondda Cynon Taf a Blaenau Gwent.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Pholisïau 
Derbyn i Ysgolion Gwirfoddol Dan Gymorth, 
cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol neu 
ewch i’r canlynol:

Gwefan: www.merthyr.gov.uk 

Ysgol Gynradd Gatholig St. Aloysius
Ysgol Gynradd Gatholig St Illtyd
Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair

YSGOL GYFUN RHYDYWAUN
Mae’r ysgolion canlynol yn ‘gysylltiedig’ ag 
Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhodfa Lawrence, 
Penywaun, Hirwaun, CF44 9ES:

Ysgol Gynradd Gymraeg Rhyd-y-Grug
Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful
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