YSGOL GATHOLIG CRIST Y GAIR
TREFNIADAU A PHOLISI DERBYNIADAU 2019/2020
Mae Crist y Gair yn Ysgol Gatholig Gwirfoddol a Gynorthwyir yn Esgobaeth Wrecsam ac yn
cael ei chynnal gan Gyngor Sir Ddinbych.
Mae'r ysgol yn cael ei rhedeg gan ei Chorff Llywodraethu fel rhan o'r Eglwys Gatholig yn unol
â'i Gweithred Ymddiriedolaeth ac offeryn llywodraethu, ac yn ceisio bod yn dyst i Iesu Grist
bob amser. Y Corff Llywodraethu yw’r Awdurdod Derbyniadau sy'n gyfrifol am wneud
penderfyniadau ar geisiadau am dderbyniadau. Mae'r Corff Llywodraethu wedi dirprwyo’r
cyfrifoldeb o benderfynu ar dderbyniadau i’w Bwyllgor Derbyniadau. Yr Awdurdod Lleol sy’n
gyfrifol am y gwaith o gydlynu trefniadau derbyniadau.
Ein prif rôl fel ysgol Gatholig yw cymryd rhan yng nghenhadaeth yr Eglwys Gatholig gan
ddarparu fframwaith a fydd yn helpu plant i fagu dealltwriaeth i Newyddion Da ac yn yr
arfer o'u ffydd. Bydd yr ysgol yn helpu plant i ddatblygu yn llawn fel dynol ryw ac i’w paratoi
nhw i gyflawni cyfrifoldebau yn y gymdeithas. Gyda hynny yn y cof mae’r Corff
Llywodraethu yn gofyn i’r holl rieni sydd yn dymuno i'w plant i fynychu ein hysgol i barchu a
chefnogi nodau ac ethos yr ysgol. Nid yw hyn yn effeithio ar hawl y rhieni, neu blant sydd
ddim o ffydd Gatholig ond sy’n dymuno gwneud cais am le i’w plentyn mewn addysg Eglwys
i wneud cais ac i gael eu hystyried am le yn yr ysgol.
Rhaid i rieni lenwi Ffurflen Mynegi Dewis yr Awdurdod Lleol neu wneud cais ar-lein trwy’r
wefan …….. Os ydych yn dymuno i’ch cais gael ei ystyried yn erbyn meini prawf mwy o
geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael yn yr ysgol yna dylech HEFYD lenwi Ffurflen
Wybodaeth Atodol sydd ar gael o’r ysgol.
Gellir cael Ffurflen Wybodaeth Atodol yn uniongyrchol o’r ysgol. Rhaid dychwelyd y Ffurflen
Wybodaeth Atodol i’r ysgol erbyn ................ Mae’n rhaid i rieni sy’n gwneud cais ar ôl y
dyddiad ddychwelyd y Ffurflen Wybodaeth Atodol atom cyn gynted a phosibl. Nid yw’r
Ffurflen Wybodaeth Atodol ar ei ben ei hun yn golygu eich bod wedi gwneud cais; rhaid i
rieni lenwi Ffurflen Gais Derbyniadau hefyd.
Wedi adolygu gyda’r ALl a'r Esgobaeth mae'r trefniadau derbyniadau ysgolion a osodwyd
gan y Corff Llywodraethu wedi gosod ei niferoedd derbyniadau ar gyfer y flwyddyn ysgol yn
dechrau ym Medi 2019 fel a ganlyn:
 Nifer derbyn ar gyfer dosbarth Meithrin yw 60.
 Nifer derbyn ar gyfer dosbarth Derbyn yw 60.
 Nifer derbyn ar gyfer Blwyddyn 7 yw 100 (ynghyd â'r holl grwpiau blwyddyn
eraill uchod).
Nid yw plant gyda lle meithrin â’r hawl yn awtomatig i le Derbyn; mae’n rhaid llenwi’r
ffurflen gais perthnasol o fewn yr amserlen y nodir yn y polisi hwn. Mae gan ddisgyblion
wedi’u derbyn i’r cyfnod cynradd yr hawl i drosglwyddo i’r cyfnod uwchradd ar ddiwedd
Blwyddyn 6.
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Y nifer derbyn ar gyfer Blwyddyn 7 fydd nifer y lleoedd sydd ar gael ar ôl ystyried yr holl
ddisgyblion sydd ym Mlwyddyn 6. Er enghraifft, os yw'r 60 o blant ym Mlwyddyn 6 yn
dewis aros yn yr ysgol ar gyfer Blwyddyn 7 yna nifer y llefydd ar gael byddai 40.
Pe bai nifer y ceisiadau yn rhagori ar y nifer derbyn byddai Llywodraethwyr yn rhoi
blaenoriaeth i geisiadau ar gyfer y cyfnod cynradd ac uwchradd yn unol â'r meini prawf isod,
yn ddibynnol bod y ceisiadau yn cael eu derbyn cyn y gwneir cynigion am lefydd.
MEINI PRAWF GORDANYSGRIFIO AR GYFER LLEFYDD CYNRADD:
1.

Plant sy'n derbyn gofal neu blant a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol, ond nad ydynt
bellach am eu bod wedi cael eu mabwysiadu neu wedi dod yn ddarostyngedig i
orchymyn gwarcheidwaeth arbennig neu breswylfa.

2.

Plant Catholig sydd â brawd neu chwaer yn yr ysgol ar yr adeg derbyn.

3.

Plant wedi'u bedyddio’n Gatholig y mae eu cyfeiriad cartref o fewn ffiniau’r plwyf a
enwir ar gyfer yr ysgol; y Rhyl, Prestatyn a Rhuddlan, Llanelwy, Dinbych a Rhuthun,
Abergele a Towyn.

4.

Plant Catholig eraill.

5.

Plant, wedi'u bedyddio neu sy'n aelodau ymroddedig o Eglwysi Cristnogol eraill.
(Angen tystiolaeth o Fedyddiad fel Tystysgrif Bedyddio neu gadarnhad ysgrifenedig
bod yr ymgeisydd yn aelod o'r gymuned Ffydd gan Weinidog Crefyddol priodol.)

6.

Plant o draddodiadau ffydd eraill y mae eu rhieni’n mynegi dymuniad am addysg
Ysgol Eglwys Gatholig. Byddai Arweinydd Ffydd briodol angen cadarnhau yn
ysgrifenedig bod yr ymgeisydd yn aelod o’u grŵp ffydd.

7.

Plant eraill y mae eu rhieni’n mynegi dymuniad am addysg Ysgol Eglwys Gatholig.

MEINI PRAWF GORDANYSGRIFIO AR GYFER LLEFYDD UWCHRADD:
1.

Plant sy'n derbyn gofal neu blant a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol, ond nad ydynt
bellach am eu bod wedi cael eu mabwysiadu neu wedi dod yn ddarostyngedig i
orchymyn gwarcheidwaeth arbennig neu breswylfa.

2.

Plant Catholig sydd â brawd neu chwaer yn yr ysgol ar yr adeg derbyn.

3.

Plant wedi'u bedyddio’n Gatholig y mae eu cyfeiriad cartref o fewn ffiniau’r plwyf a
enwir ar gyfer yr ysgol; y Rhyl, Prestatyn a Rhuddlan, Llanelwy, Dinbych a Rhuthun,
Abergele a Towyn.

4.

Ar gyfer plant Catholig blwyddyn 7 sy'n byw yn yr ardaloedd diffiniedig ysgol gynradd
o Ysgol Sant Joseff ym Mae Colwyn, Ysgol Blessed William Davies, Llandudno ac
Ysgol Ein Harglwyddes ym Mangor.

5.

Plant Catholig eraill.
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6.

Plant, wedi'u bedyddio neu sy'n aelodau ymroddedig o Eglwysi Cristnogol eraill.
(Angen tystiolaeth o Fedyddiad fel Tystysgrif Bedyddio neu gadarnhad ysgrifenedig
bod yr ymgeisydd yn aelod o'r gymuned Ffydd gan Weinidog Crefyddol priodol.)

7.

Plant o draddodiadau ffydd eraill y mae eu rhieni’n mynegi dymuniad am addysg
Ysgol Eglwys Gatholig. Byddai Arweinydd Ffydd briodol angen cadarnhau yn
ysgrifenedig bod yr ymgeisydd yn aelod o’u grŵp ffydd.

8.

Plant eraill y mae eu rhieni’n mynegi dymuniad am addysg Ysgol Eglwys Gatholig.

Ym mhob categori bydd y Llywodraethwyr yn rhoi blaenoriaeth i’r plant hynny gyda brawd
neu chwaer yn mynychu’r ysgol ar amser y derbyn ac yna i blant yn byw agosaf i’r ysgol yn ôl
y pellter byrraf.
Bydd y pellter yn cael ei fesur gyda'r daith gerdded fyrraf rhwng cyfeiriad cartref parhaol y
plentyn a phrif fynedfa'r ysgol gan ddefnyddio system mesur gyfrifiadurol yr awdurdod lleol.
Bydd unrhyw blentyn y mae'r ysgol yn cael ei henwi mewn Datganiad o Anghenion
Addysgol Arbennig yn cael ei dderbyn cyn cymhwyso'r meini prawf gordanysgrifio.
Os ydych yn ansicr eich bod yn cyflawni'r meini prawf derbyn neu i gael rhagor o
wybodaeth, cysylltwch â Phennaeth yr ysgol.
Ceisiadau Hwyr:
Bydd yr holl geisiadau yn cael eu hystyried ar yr un pryd ac ar ôl y dyddiad cau perthnasol.
Bydd ceisiadau yn cael eu derbyn ar ôl y dyddiad hynny yn cael eu trin fel ceisiadau hwyr a
ddim yn cael eu hystyried tan ar ôl i'r prif ddyraniad o lefydd gael ei wneud. Os bydd
rheswm da yn cael ei roi ar gyfer cyflwyno cais yn hwyr e.e. pan fo rhiant sengl wedi bod yn
sâl ers tipyn o amser, neu deulu newydd symud i'r ardal, neu'n dychwelyd o dramor, ar yr
amod bod ceisiadau’n cyrraedd cyn y caiff cynnig am le ei wneud yna bydd y cais yn cael ei
dderbyn. Byddwch yn ymwybodol fod angen tystiolaeth o bosib i gefnogi'r wybodaeth hon.
Mae Plant Sy'n Derbyn Gofal a phlant gyda datganiadau o AAA sy’n enwi ysgol benodol yn
gorfod cael eu derbyn waeth pryd y derbyniwyd y cais.

Diffiniad o Rieni:
Mae ‘rhieni’ yn cynnwys yr holl bobl hynny sydd â chyfrifoldeb rhiant am blentyn fel y nodir
yn Neddf Plant 1989. Lle caiff cyfrifoldeb am blentyn ei 'rannu', yr unigolyn sy'n cael Budddal Plant yw’r unigolyn sy'n gyfrifol am lenwi ffurflenni cais ac y defnyddir eu cyfeiriad at
ddibenion derbyn.
Mewn achos o anghydfod rhwng rhieni, pan fo mwy nag un rhiant â chyfrifoldeb
rhiant a’u bod yn anghytuno ar wneud cais i ysgol benodol, cynigir lle dros dro mewn
ysgol nes bod unrhyw anghydfod yn cael ei ddatrys gan y ddau riant fel mater
personol.
Diffiniad o Blentyn sy'n Derbyn Gofal:
Mae Plentyn sy’n Derbyn Gofal yn cael ei roi o dan adran 22(1) o Ddeddf Plant 1989. Mae
Plentyn sydd wedi Derbyn Gofal yn y gorffennol yn un sydd wedi symud ar unwaith o’r
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statws hynny ac wedi bod yn destun mabwysiadu, gorchymyn trefniadau plant neu
orchymyn gwarchodaeth arbennig.
Plant Catholig:
I blentyn cael ei ystyried fel Catholig rhaid cael tystiolaeth o Fedydd Catholig neu wedi cael
ei dderbyn i’r Eglwys Gatholig. Bydd tystysgrif bedydd neu lythyr gan eu hoffeiriad yn
cadarnhau eu bedydd neu dderbyniad yn ddigon. Dylid bedyddio cyn y dyddiad cau ar gyfer
gwneud cais. Mae Catholig yn golygu aelod o'r eglwys mewn cymundeb ag Esgobaeth
Rhufain. Mae hyn yn cynnwys yr Eglwysi Catholig Dwyreiniol.
I’r rheiny sy’n cael trafferth cael tystiolaeth ysgrifenedig o fedyddio am unrhyw reswm dilys,
mae posib iddynt i gael eu hystyried fel pobl Gatholig wedi’u bedyddio ond dim ond ar ôl
cael eu cyfeirio at offeiriad y plwyf ar ôl ymgynghori gyda’r Ficer Esgobol, y bydd yn
penderfynu ar sut y bydd y cwestiwn o fedyddio yn cael ei ddatrys a sut y gellir cyflwyno
tystiolaeth ysgrifenedig yn unol â chyfraith yr Eglwys.
Mae Ffiniau plwyf yn cael eu dangos ar fap, sydd ar gael i'w archwilio yn yr ysgol ac ar wefan
yr ysgol.
Cyfeiriad Cartref:
Cyfeiriad Cartref sy’n cael ei ystyried fel y cyfeiriad lle bydd y plentyn fel arfer yn byw. Pan
fydd gofal wedi’i rannu a bod y plentyn yn symud rhwng dau gyfeiriad gwahanol, y cartref
sy’n derbyn y budd-dal plant fydd y cyfeiriad fel arfer a ddefnyddir ond mae'r corff dyfarnu
yn cadw'r hawl i ofyn am dystiolaeth eraill fel bo'r angen ar gyfer yr amgylchiadau unigol.
Ni ddylai ymgeiswyr nodi cyfeiriad y gwarchodwr plant neu berthynas arall. Dylai teuluoedd
sydd ar fin symud tŷ ddarparu
i) llythyr Cyfreithiwr yn cadarnhau bod cyfnewid Contractau wedi digwydd
ar adeg prynu eiddo; neu
ii) gopi o'r Cytundeb Rhent presennol, wedi ei lofnodi gan y Tenantiaid a'r
Landlordiaid, yn dangos cyfeiriad yr eiddo; neu
iii) yn achos personél Lluoedd Ei Mawrhydi, llythyr swyddogol yn
cadarnhau dyddiad postio gan y Weinyddiaeth Amddiffyn, FCO neu GCHQ.
Diffiniad o Frawd neu Chwaer:
Ar gyfer ceisiadau a wneir yn y cylch mynediad arferol, brawd neu chwaer berthnasol yw
plentyn sydd â brawd, chwaer, llysfrawd neu lyschwaer, hanner brawd neu hanner chwaer
neu sy'n blentyn maeth neu blentyn a fabwysiadwyd yn byw yn yr un uned deuluol a’r un
cartref teuluol, gyda’r un cyfeiriad, sy'n mynychu'r ysgol a ddewiswyd mewn unrhyw grŵp
blwyddyn ac eithrio'r flwyddyn olaf, neu mewn achos o frodyr neu chwiorydd ym Mlwyddyn
6 lle mae cais Uwchradd wedi cael eu cyflwyno am ysgol arall. Bydd brodyr a chwiorydd
biolegol sy'n mynychu'r ysgol a ddewiswyd mewn unrhyw grŵp blwyddyn ac eithrio'r
flwyddyn olaf hefyd yn cael eu trin fel brodyr a chwiorydd waeth beth fo'u man preswylio.
Ni fydd plant sy'n byw yn yr un cartref fel rhan o deulu estynedig, megis cefndryd, yn cael eu
trin fel brodyr a chwiorydd.
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Plant o enedigaeth luosog:
Lle mae teulu o efeilliaid neu dripledi yn gwneud cais am le ac os yw un brawd neu chwaer
wedi cael cynnig y lle olaf, mae’r rheol 'disgybl a eithrir' yn weithredol ac mae'r efail arall /
tripledi eraill yn cael cynnig lle.
Rhestr aros:
Mae ymgeiswyr sy’n cael eu gwrthod am le yn ystod neu du allan i’r rownd derbyn arferol yn
cael eu rhoi ar y rhestr aros tan 30 Medi o'r flwyddyn academaidd bresennol. Os bydd
llefydd yn dod ar gael tra ar y rhestr bydd y meini prawf gordanysgrifio yn cael eu
gweithredu a bydd y plentyn mwyaf cymwys yn cael cynnig lle. Dim ond ffactorau yn
berthnasol i feini prawf gordanysgrifio y bydd yn cael eu defnyddio wrth wneud cynigion, er
enghraifft, ni fydd hyd yr amser y mae’r plentyn wedi bod ar y rhestr yn cael ei ystyried.
Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus sy’n gwneud cais am le ysgol ar ôl i’r flwyddyn ysgol
ddechrau yn cael eu rhoi ar y rhestr aros tan ddiwedd y tymor ysgol berthnasol. Mae
ymgeiswyr sy’n dymuno ymestyn ar yr amser y mae eu plentyn yn aros ar y rhestr yn gallu
gwneud hynny am un tymor ysgol arall. Ni fydd disgwyl i ymgeiswyr i gwblhau ffurflenni
derbyn pellach, er rhaid iddynt gysylltu â’r Pennaeth a sicrhau fod y wybodaeth sydd gan yr
ysgol yn gywir.
Ceisiadau ‘Yn ystod y Flwyddyn’:
Disgwylir i rieni yn dymuno gwneud cais am le ysgol ar ôl i'r flwyddyn academaidd ddechrau
lenwi ffurflen gais trosglwyddo ysgol. Mae ar gael ar-lein trwy wefan Cyngor Sir Ddinbych,
ac mae copïau caled ar gael ar gais. Bydd penderfyniadau yn seiliedig ar lefydd ar gael yn
unol â’r niferoedd derbyn a gyhoeddwyd ac, os nad oes digon o lefydd ar gael ar gyfer nifer
yr ymgeiswyr bydd yr ymgeiswyr mwyaf cymwys yn cael cynnig llefydd yn unol â'r meini
prawf gordanysgrifio. Bydd ymgeiswyr yn derbyn hysbysiad o benderfyniad y
Llywodraethwr o fewn 15 diwrnod ysgol (neu 28 diwrnod calendr, p’un bynnag sydd
gynharaf) o dderbyn y cais, ac o’u hawl i apelio os yn berthnasol.
Tynnu cynnig yn ôl:
Mae Llywodraethwyr yn cadw’r hawl i dynnu cynnig am le ysgol yn ôl pan fydd tystiolaeth
ffug wedi’i dderbyn mewn perthynas â’r cais ac wrth gynnig lle i blentyn a bod cam wedi’i
wneud wrth wrthod lle ysgol i blentyn arall. Rhaid i rieni gyflwyno cais o’r newydd i ysgol os
y bydd eu cynnig yn cael ei dynnu’n ôl.
Addysg Meithrin:
Nid yw addysg feithrin yn ddarpariaeth statudol ac nid oes gan rieni hawl i apelio os ydynt
yn aflwyddiannus wrth gael lle.
Hawl i Apelio:
Os na fydd y Llywodraethwyr yn cynnig lle i blentyn yn yr ysgol hon, mae hynny oherwydd y
byddai’r cynnydd mewn niferoedd yn effeithio’n andwyol ar addysg ein disgyblion
presennol. Gall rhieni sy'n anfodlon â phenderfyniad y Llywodraethwyr i beidio â derbyn
plentyn wneud apêl. Os byddwch yn arfer yr hawl honno, rhaid i'r apêl gael ei hanfon
ymlaen at Glerc Llywodraethwyr yr ysgol.
Yna, bydd y Panel Apeliadau yn cyfarfod i ystyried yr holl apeliadau gan rieni sydd wedi cael
gwrthod lle yn ein hysgol. Mae'r penderfyniad hwn yn rhwymol ar gyfer pawb dan sylw.
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Bydd rhieni sy’n aflwyddiannus mewn sicrhau lle ysgol yn cael eu hysbysu yn ysgrifenedig o
benderfyniad y Corff Llywodraethu, yn cael eu cynghori o’u hawl i apelio a sut i ganlyn yr
apêl. Serch hynny dydi’r hawl i apelio ddim yn ymestyn i ddarpariaeth Meithrinfa.

Penodi aelodau'r panel:
Bydd y panel apêl annibynnol yn arwain y gwrandawiad yn unol â Chod Apelio Derbyniadau
Ysgol 2013. Unwaith y bydd yr apêl neu apeliadau wedi derbyn sylw, bydd y penderfyniad a
gyflwynir yn gyfrwymol ar y Corff Llywodraethu a’r rhiant.
Amserlen Trefniadau Derbyn:
Amserlen
Trefniadau
Derbyniadau
Cyfnod Derbyn

Pecynnau Derbyn ar
gael i rieni:

Dyddiad cau ar gyfer
derbyn ffurflenni
wedi’u llenwi:

Hysbysir y rhieni
erbyn:

Uwchradd

10/09/2018

09/11/2018

01/03/2019

Dosbarth Derbyn

01/10/2018

23/11/2018

16/04/2019

Dosbarth Meithrin

01/10/2018

22/02/2019

10/05/2019

RHAID I RIENI LENWI FFURFLEN MYNEGI DEWIS/CAIS AR-LEIN YR AWDURDOD LLEOL AC
OS YN GWNEUD CAIS O DAN UNRHYW O'R MEINI PRAWF FFYDD, YN LLENWI FFURFLEN
WYBODAETH ATODOL YSGOL.

Adolygiad:
Bydd y Polisi yn cael ei adolygu gan y Llywodraethwyr yn flynyddol.
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