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Cyflwyniad
Annwyl Rieni/Cynhalwyr (Gofalwyr)

Mae penderfynu pa ysgol fydd yr orau ar gyfer eich plentyn chi yn benderfyniad pwysig i bob rhiant. Cafodd y llyfryn
yma ei baratoi i'ch cynorthwyo chi trwy roi gwybodaeth gyffredinol am drefniadau’r Cyngor ar gyfer
derbyn/trosglwyddo plant i ysgolion Rhondda Cynon Taf.

Darllenwch y llyfryn hwn yn ofalus cyn penderfynu ar unrhyw ysgol yn benodol. Mae'n bwysig iawn 
eich bod chi'n deall y gwahanol drefniadau derbyn sy’n berthnasol i’r mathau o ysgol, grŵp oedran, wrth ddyrannu
lleoedd i blant, a pha blant sy'n cael blaenoriaeth os oes mwy o geisiadau na'r lleoedd sydd 
ar gael.

Mae'r llyfryn hefyd yn cynnwys cyngor ar sut y gallwch chi arfer eich hawl i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniad i
beidio â derbyn eich plentyn i'r ysgol o’ch dewis, a bwrw bod hawl cyflwyno apêl.

Os byddwch chi eisiau gwybodaeth ychwanegol ar unrhyw adeg – neu gyngor ynglŷn â’r mater yma neu unrhyw
fater arall a fo’n ymwneud â maes addysg, bydd staff Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes yn falch o fod o
gymorth ichi. Ffoniwch 01443 744000.

Mae modd ichi gael rhagor o wybodaeth am ysgol benodol trwy gysylltu â Phennaeth yr ysgol honno’n uniongyrchol
i gael copi o lawlyfr yr ysgol. Croeso ichi alw heibio i wefan yr ysgol honno’n ogystal (a bwrw bod un i’w chael).
Cofiwch fod y wybodaeth sydd yma mewn perthynas â threfniadau derbyn disgyblion i ysgolion Rhondda Cynon Taf
rhwng mis Medi 2016 a mis Awst 2017 yn gywir adeg ei hargraffu. Gall polisïau/rheoliadau newid o bryd i'w gilydd.

Mae pob polisi yn y llyfryn hwn yn parchu gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010, gan gynnwys y dyletswyddau
rhagweithiol. Mae adran 20 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn pwysleisio'r angen i'r Cyngor ac i ysgolion i fod yn
rhagweithiol mewn perthynas ag anghenion defnyddwyr gwasanaeth sy'n anabl ac i gymryd camau rhesymol i
ddileu rhwystrau sy'n eu hatal rhag manteisio ar wasanaethau. Mae'r ddyletswydd yn 'rhagweithiol' o ran bod rhaid
pwyso a mesur beth ydy'r rhwystrau sy'n atal unigolion anabl i fanteisio ar wasanaethau a chymryd rhan mewn
profiadau ac ystyried camau gweithredu ymlaen llaw yn ei sgil. 

Dymunwn bob llwyddiant i'ch plentyn yn yr ysgol ac yn y blynyddoedd i ddod. A chithau’n rhiant neu’n gynhaliwr
(gofalwr), gallwch chi wneud llawer i'n cynorthwyo i gyflawni'r llwyddiant hwnnw. Mae pob ysgol yn gwerthfawrogi
cymorth rhieni/cynhalwyr a gobeithiwn ni eich bod chi’n cymryd y cyfle yma i ddysgu rhagor am ysgol eich plentyn
ac yn cymryd y cyfle i ddod yn rhan o fywyd yr ysgol honno tra bod eich plentyn yn ddisgybl yno. Edrychwn ymlaen
at gael eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad.

Gyda’n dymuniadau gorau,
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Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes
Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ

Ffôn: 01443 744000  •  Ffacs: 01443 744201 Medi 2015

Chris Bradshaw
Cyfarwyddwr Gwasanaeth 
Addysg a Dysgu Gydol Oes

Y Cynghorydd E. Hanagan
Aelod o’r Cabinet ar faterion
Addysg a Dysgu Gydol Oes

Gwybodaeth a chyngor – Manylion Cyswllt
Cartref Carfan Derbyn Disgyblion i’r Ysgolion yw Tŷ Trevithick, Abercynon ac maen nhw wastad ar gael er
mwyn rhoi cefnogaeth a chymorth ar faterion derbyn disgyblion i ysgolion.

Dyma’r manylion cyswllt:-

Carfan Derbyn Disgyblion i’r Ysgolion 
Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes 
Tŷ Trevithick, Abercynon
Aberpennar CF45 4UQ 

Ffôn: 01443 744232  •  Ffacs: 01443 744201

Ebost: derbyndisgyblion@rctcbc.gov.uk 

Ceir gwybodaeth bellach a chopi o’r Llyfryn
Dechrau’r Ysgol ar wefan y Cyngor
www.rctcbc.gov.uk/derbyndisgyblion
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Rhan 1

Trefniadau Derbyn Cyffredinol Addysg Gynradd ac 
Uwchradd 2016 – 2017

Addysg Gynradd (3 -11 oed) Addysg Uwchradd (11–18 oed)

A. Dewis Ysgol

Mae’r 'Awdurdod Derbyn' yn rheoli ac yn gweinyddu materion derbyn plant i ysgolion. Yn achos Ysgolion
Cymuned, Cyngor Rhondda Cynon Taf (yr Awdurdod) ydy'r Awdurdod Derbyn cydnabyddedig. O ran yr
Ysgolion Gwirfoddol Cymorthedig (o dan adain yr eglwysi), cyrff llywodraethu'r ysgolion Eglwys unigol
ydy’r Awdurdod Derbyn.

Ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (yr Awdurdod), mae gan bob ysgol ardal arbennig y mae hi’n ei
gwasanaethu – sef ei dalgylch. Mae'r rhan fwyaf o'r rhieni/cynhalwyr yn dewis anfon eu plant i'w hysgol
‘leol’, ond mae gan rieni/cynhalwyr yr hawl i fynegi blaenoriaeth ar gyfer ysgol wahanol i’w plentyn.

Bydd polisi derbyn plant yr Awdurdod yn pennu a fydd modd cynnig lle i’ch plentyn yn eich dewis 
ysgol ai peidio.

Mae'r Cyngor yn adolygu ei weithdrefnau derbyn disgyblion ar gyfer addysg cyn-feithrin a meithrin
anstatudol yn barhaus ac mae'n cadw'r hawl i’w diwygio.

1. Gall rhieni/cynhalwyr fynegi'u blaenoriaeth ar gyfer y camau canlynol yn addysg eu plentyn:-

i. Derbyn plant i ddosbarth cyn feithrin, y tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn 3 oed (mae
darparu lleoedd o'r fath yn unol ag argaeledd, a chan ddibynnu a oes lleoedd dros ben yn
nosbarth meithrin yr ysgol unigol, dydyn nhw ddim ar gael yn gyffredinol).

ii. Derbyn plant i ddosbarth meithrin mewn ysgol.
Noder bod ysgolion yn cael eu hariannu ar gyfer lleoedd rhan amser yn unig o ran darpariaeth
cyn feithrin a meithrin; caiff lleoedd llawn amser eu hariannu ar gyfer y tymor sy'n dilyn pen-
blwydd y plentyn yn 4 oed yn unig. Mae lleoedd rhan amser yn cynnig o leiaf 15 awr o addysg yr
wythnos i blant. Mae'n bosib y bydd rhai ysgolion yn penderfynu cynyddu lefel y ddarpariaeth
yma yn ddibynnol ar eu cyllid; bydd rhaid i rieni wirio hyn ag ysgolion unigol. Fydd lleoedd cyn
meithrin a meithrin ddim yn cael eu cynnig i unrhyw riant sydd ddim yn byw o fewn ffin Rhondda
Cynon Taf (ac sydd ddim yn talu Treth Cyngor i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf).
Byddwn ni'n ystyried cynnig lle i blentyn mewn ysgol os oes brawd neu chwaer hŷn gyda nhw yn
yr ysgol honno, ond dim ond os oes lleoedd gwag ar gael.

iii. Adeg derbyn i ddosbarth Derbyn 
iv. Adeg trosglwyddo o ysgol y babanod i ysgol iau neu gynradd (blwyddyn 2 i flwyddyn 3 yn unig).
v. Adeg trosglwyddo o ysgol iau neu gynradd i ysgol uwchradd.
vi. Unrhyw adeg y bydd y rhieni/cynhalwyr yn dymuno trosglwyddo'u plentyn o un ysgol i ysgol arall.

Gweler ein hamserlenni derbyn ynglŷn â’r uchod, trowch i dudalen 14.

2. Yn ogystal â hynny, mae hawl i'r rhieni/cynhalwyr ddewis –

i. Ysgol Gymraeg – a fydd ar gael i rieni neu gynhalwyr sy’n dymuno i’w plant gael addysg 
drwy gyfrwng y Gymraeg. (Gweler Cynllun Addysg Gymraeg, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Rhondda Cynon Taf).

ii. Ysgol Wirfoddol Gymorthedig (Ysgolion Eglwys) gweler tudalennau 15-27.

3. Mae rhaid i'r Awdurdod a Llywodraethwyr ysgolion gydsynio ag unrhyw flaenoriaeth gan rieni/
cynhalwyr, os oes lle yn yr ysgol. Mae rhaid i'r penderfyniad i dderbyn, fodd bynnag, roi ystyriaeth i:

i. Y ddarpariaeth gyffredinol o ran addysg effeithlon, a gwneud defnydd effeithlon o'r adnoddau
ii. Ysgol Gymraeg (fel sy wedi’i nodi yn 2 i. uchod)
iii. Daliadau Crefyddol
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4. Mae enw’r ysgol uwchradd y bydd disgyblion yr ysgolion iau/cynradd yn trosglwyddo iddi fel arfer wedi’i nodi ar
dudalennau 41-42. Mae pob un o ysgolion yr awdurdod yn anelu at ddarparu'r cyfle addysgol mwyaf addas i'r
plentyn unigol. Bydd gan rai disgyblion, fodd bynnag, anghenion dysgu sy'n gofyn am ddarpariaeth addysgol
arbennig. Yn y lle cyntaf, rydym yn annog rhieni/cynhalwyr i drafod pryderon posibl gyda phennaeth eu hysgol
leol. Efallai bydd y pennaeth yn penderfynu mai’r peth gorau ydy gofyn am gyngor arbenigol. Mewn rhai
achosion, bydd rhieni/cynhalwyr eisoes yn cael cefnogaeth a chyfarwyddyd arbenigol ynglŷn â darpariaeth
addysg ar gyfer eu plentyn. I gael rhagor o fanylion ynglŷn â’r mater yma, trowch at dudalen 28-30 sy’n
amlinellu'r gwasanaethau Anghenion Addysgol Arbennig sydd ar gael yn Rhondda Cynon Taf. Trowch i dudalen
5 ar gyfer Meini Prawf ar gyfer Derbyn Disgyblion yn ogystal.

B. Cyflwyno cais am le 

1. Mae gan rieni/cynhalwyr yr hawl i ddatgan eu dewis ysgol ar gyfer eu plentyn. Yn achos y disgyblion hynny
a fydd yn dechrau’r ysgol ym Medi 2016, mae rhaid i’w rhieni/cynhalwyr lenwi’r ffurflen briodol sydd ar gael
o unrhyw ysgol yr Awdurdod. Mae gofyn cyflwyno’r ffurflen yma ar gyfer sylw’r ysgol honno sy’n ddewis
cyntaf y rhieni. Trowch at dudalen 14 ar gyfer y dyddiadau cau.
Mae’r ffurflenni’n nodi dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno’r ffurflenni. Gall rhieni disgyblion a fydd yn trosglwyddo
o ysgol gynradd i ysgol uwchradd ym mis Medi 2016 wneud cais am le ar-lein.
Mae cyflwyno cais ar-lein yn hawdd ac yn gyflym. Dilynwch y 3 cham isod:
1. Ewch i https://derbyndisgyblion.rhondda-cynon-taf.gov.uk/
2. Coftestrwch gyda chyfeiriad e-bost dilys
3. Dilynwch gyfarwyddiadau y tudalennau gwe sy'n sôn am gyflwyno cais ar-lein
Os nad oes gennych chi gyfrifiadur eich hun, mae pob un o Ganolfannau iBobUn y Cyngor a phob Llyfrgell
yn Rhondda Cynon Taf yn cynnig defnydd o'r we am ddim. Neu, mae modd i chi gael gafael ar ffurflen gais
bapur drwy ffonio'r Garfan Derbyn Ysgolion ar 01443 744232.
Dim ond ffurflenni cais sy’n cael eu derbyn erbyn y dyddiad cau sy wedi’i nodi y byddwn ni’n eu hystyried ar
gyfer y rownd gyntaf o ddyrannu lleoedd. Bydd ffurflenni sy’n cael eu derbyn ar ôl y dyddiad cau yn cael eu
hystyried yn geisiadau hwyr. Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu prosesu ar ôl y ceisiadau hynny a gafodd eu
derbyn erbyn y dyddiad cau. Felly, efallai bydd dewis ysgol y rheiny sy’n cyflwyno ceisiadau hwyr eisoes yn
llawn. Bydd ceisiadau hwyr yn atebol i’r un meini prawf derbyn.
Os ydych chi’n newid eich dewis ysgol ar ôl y dyddiad cau, rhaid rhoi gwybod mewn ysgrifen i’r Garfan
Derbyn Disgyblion i Ysgolion. Os bydd y cais yn cael ei dderbyn ar ôl y dyddiad cau sy wedi’i nodi, bydd y
cais yn cael ei drin fel cais hwyr. 
Bydd croeso i rieni/cynhalwyr gael gair â Phenaethiaid i drafod eu dewisiadau a/neu drefnu ymweld â’r
ysgol cyn gwneud penderfyniad terfynol. Cofiwch nad oes modd i’r Penaethiaid gynnig neu addo lle yn eu
hysgolion nhw; swyddogaeth yr Awdurdod Derbyn Disgyblion i Ysgolion yw hynny.

2. Mae rhaid i’r wybodaeth byddwch chi’n ei nodi ar eich cais ysgol fod yn gywir. Efallai bydd adegau pan
fyddwn ni’n gofyn ichi gyflwyno tystiolaeth i ategu’r wybodaeth y gwnaethoch chi ei nodi yn y ffurflen.

3. Rhaid i rieni/cynhalwyr ddarparu tystiolaeth ddogfennol o brawf cyfeiriad. Yr unig dystiolaeth sy’n cael ei
derbyn fel prawf dogfennol o gyfeiriad yw – datganiad Treth y Cyngor; llythyr cadarnhau Budd-dal Plant; bil
nwy, dŵr neu drydan diweddar. Rhaid darparu’r dogfennau gwreiddiol (byddwn ni’n eu hanfon yn ôl i chi o
gael cais i wneud hynny). Gall y dystiolaeth gael ei chroeswirio a’i chadarnhau yn erbyn gwybodaeth arall
amdanoch chi mae adrannau eraill yr Awdurdod yn ei chadw. Os bydd cyfeiriad parhaol y plentyn yn newid
yn dilyn cyflwyno cais, mae’n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod i ni mewn ysgrifen cyn gynted â phosibl.
At sylw rhieni/cynhalwr sydd wedi symud tŷ yn ystod y 6 mis diwethaf: bydd rhaid i chi gyflwyno'r
dystiolaeth ganlynol:
1. Trwydded yrru gyda'ch llun arni. Mae'n bosib y bydd gofyn i chi gyflwyno eich trwydded yn bersonol yn

Nhŷ Trevithick. 
2. Os ydych chi wedi symud tŷ o ganlyniad i amgylchiadau domestig e.e. Ysgaru neu Gwahanu Cyfreithlon,

efallai bydd gofyn i chi gyflwyno ddogfennau'r Llys/Cyfreithiwr.
4. Rydyn ni’n cymryd unrhyw ymgais i ennill mantais yn y broses ymgeisio drwy ddarparu gwybodaeth ffug o

ddifrif a bydd y Cyngor yn ymchwilio i honiadau o dwyll. Os ydyn ni’n cynnig lle mewn ysgol ac yna’n
darganfod fod y cynnig wedi’i wneud ar sail gwybodaeth sy’n dwyll neu’n gamarweiniol e.e. honiad ffug o
fyw mewn cyfeiriad arbennig, dyddiad geni ffug, byddwn ni’n cymryd y cynnig yn ôl. Yn achos cynnig lle ar
sail gwybodaeth ffug gellir tynnu’r cynnig yn ôl, hyd yn oed ar ôl i’ch plentyn ddechrau yn yr ysgol.

5. Mewn achos lle mae’r rhieni’n rhannu cyfrifoldeb dros blentyn ac mae’r plentyn yn byw gyda’r ddau riant
am ran o’r wythnos ysgol, y cyfeiriad cartref fydd y cyfeiriad lle’r telir y Budd-dal Plant. Bydd gofyn i rieni
ddarparu tystiolaeth ddogfennol i gefnogi’r cyfeiriad maen nhw’n dymuno iddo gael ei ystyried ar gyfer
cyflwyno cais am le mewn ysgol.
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6. Bydd pob cais a fydd wedi dod i law erbyn y dyddiad cau yn cael ei ystyried yn unol â Meini Prawf yr
Awdurdod ar gyfer Derbyn i’r Ysgol (gweler paragraff C). Byddwn ni’n rhoi gwybod i rieni/cynhalwyr trwy
lythyr ynglŷn â hynt y cais, gan gynnwys (os yn briodol) gweithdrefnau cyflwyno apêl, lle bo trefn ar gyfer
apelio yn erbyn penderfyniad mewn grym.

7. Mae rhaid i bob ysgol gynaledig dderbyn disgyblion hyd at y nifer derbyn sydd wedi’i gyhoeddi ar ei chyfer
(yn ystod cyfnod addysgol gorfodol) – o leiaf. Y term ar gyfer nifer y plant mae modd i ysgol eu derbyn ydy
Nifer Derbyn. Mae modd ichi weld beth ydy ND ysgolion unigol ar y Rhestr Ysgolion o dudalen 45 ymlaen,
Nodwch fod y rhan yma o'r llyfryn yn ddwyieithog ac yn ymddangos ar ddiwedd yr ochr Saesneg. Bydd gan
yr ysgolion hynny sy’n derbyn disgyblion o ysgolion babanod cysylltiedig ddau rif ND.
Dydy rheoliadau Nifer Derbyn ddim yn berthnasol yn achos ysgolion meithrin, ysgolion arbennig neu unedau
atgyfeirio disgyblion.

8. Mae addysg feithrin yn cael ei darparu ar draws Rhondda Cynon Taf, a lle bo disgyblion meithrin yn mynd yn
syth i’r dosbarth derbyn ar ddechrau’r ysgol, byddan nhw’n cael eu cyfrif tuag at y Nifer Derbyn.

9. Dydy’r ffaith bod disgybl wedi’i dderbyn mewn dosbarth cyn-feithrin neu feithrin ddim o reidrwydd yn
gwarantu lle iddo yn nosbarth derbyn neu feithrin yr un ysgol. Rhaid cyflwyno cais ar wahân ar gyfer lle
mewn dosbarth derbyn a bydd lleoedd mewn dosbarthiadau derbyn yn cael eu cynnig yn unol â meini prawf
derbyn disgyblion yr Awdurdod fel sy wedi’i nodi ym mharagraff C isod.

10.Disgyblion heb drwydded deithio'r Deyrnas Gyfunol
Os bydd rhiant/cynhaliwr yn ceisio am le mewn ysgol ar gyfer plentyn a does dim trwydded deithio (pasbort)
y Deyrnas Gyfunol a Gogledd Iwerddon gydag e/hi, mae rhaid cyflwyno cais yn uniongyrchol i:
Carfan Derbyn Disgyblion i Ysgolion, Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes 
TŷTrevithick, Abercynon, Aberpennar CF45 4UQ 
Ffôn: 01443 744232 • Ffacs: 01443 744201 • Ebost: derbyndisgyblion@rctcbc.gov.uk
Cysylltwch â’r Garfan Derbyn Disgyblion i Ysgolion am ragor o gymorth. Bydd rhaid i ni gynnal yr
archwiliadau priodol ynghylch y drwydded deithio/teitheb cyn derbyn disgybl i unrhyw ysgol. Mae hyn o
ganlyniad i’n rhwymedigaeth gyfreithiol o dan Adran 28 Deddf Plant 2004 i wneud trefniadau i ddiogelu a
hyrwyddo lles plant.

Fydd plentyn ddim yn cael ei dderbyn i'r ysgol oni bai bod y manylion sydd wedi'u nodi yn y drwydded
deithio/teitheb yn bodloni’r rheoliadau sydd i’w cael yn nogfen Y Cod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru.

11.Tystysgrifau Geni. Cyn i’ch plentyn ddechrau ysgol, mae rhaid i chi gyflwyno copi gwreiddiol o dystysgrif geni
eich plentyn i’r ysgol honno, er mwyn i’r ysgol wirio dyddiad geni eich plentyn.

C. Dyrannu Lleoedd

Os ydy nifer y ceisiadau a dderbyniwyd islaw’r Nifer Derbyn, caiff y ceisiadau i gyd eu caniatáu. Does dim
hawl i gadw lleoedd ar gyfer plant o’r dalgylch oni bai’u bod nhw’n blant o oed y dosbarth derbyn a bod eu
rhieni wedi cyflwyno cais am ohirio mynediad i’w plant hyd nes dyddiad yn ddiweddarach yn ystod yr un
flwyddyn ysgol.
Os ydy nifer y ceisiadau a dderbyniwyd uwchlaw’r Nifer Derbyn, byddwn ni’n cymhwyso’r meini prawf canlynol
ar gyfer ysgolion sy’n llawn. Yn nhrefn blaenoriaeth, dyma’r meini prawf ar gyfer yr ysgolion sy’n llawn:

Y Meini Prawf ar gyfer Derbyn Plant i’r Ysgol
• Categori Blaenoriaeth 1: Plant sy mewn gofal (plant dan adain gofal y Cyngor) ac sy wedi bod mewn

gofal yn y gorffennol.
• Categori Blaenoriaeth 2: Plant sy’n byw yn nalgylch yr ysgol sydd â brawd neu chwaer hŷn ynddi

ac sy’n byw yn yr un cartref â nhw pan mae’r cais yn cael ei gyflwyno ac a fydd yn parhau i fynychu’r
ysgol honno ym Medi 2016.

• Categori Blaenoriaeth 3: Plant sy’n byw yn nalgylch yr ysgol ond does dim brawd neu chwaer hŷn
gyda nhw ynddi.

• Categori Blaenoriaeth 4: Plant sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol, ac sydd â brawd neu
chwaer hŷn yn yr ysgol ac sy’n byw yn yr un cyfeiriad â nhw pan mae’r cais yn cael ei gyflwyno ac a fydd
yn parhau i fynychu’r ysgol honno ym Medi 2016.

• Categori Blaenoriaeth 5: Plant sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol heb frawd neu chwaer 
hŷn yn yr ysgol. 
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Er mwyn bod yn gwbl sicr, mae’r cyfeiriad ‘cartref’ uchod a’r ‘camau penderfynu’ uchod yn cyfeirio at 
y cyfeiriad y mae’r plentyn yn byw ynddo. 

Fyddwn ni ddim yn ystyried trefniadau gofal plant/carco plant wrth gymhwyso’r meini prawf ar gyfer derbyn
disgyblion.

Dydy’r dyddiad y mae rhiant/cynhaliwr yn gofyn i’r ysgol roi enw ei blentyn/phlentyn ar restr gychwynnol yr ysgol
honno ddim yn faen prawf ar gyfer mynediad ac nid yw’n sicrhau lle; yn hytrach, dim ond sicrhau bod cais yn
cael ei hanfon ar yr adeg gywir y mae.

Camau penderfynu
Bydd y plant yn cael eu derbyn i’r ysgol hyd at y Nifer Derbyn yn nhrefn y blaenoriaethau uchod. Oni fydd digon
o leoedd ar gyfer y plant sy’n dod o dan unrhyw un o’r categorïau blaenoriaeth uchod, bydd y lleoedd yn cael
eu rhoi i’r disgyblion sy’n byw agosaf at yr ysgol. Bydd yr Awdurdod yn mesur y pellter yn ôl y daith cerdded
fwyaf diogel a byr rhwng drws blaen y cartref a’r giât agosaf sydd ar agor yn yr ysgol. Er mwyn bod yn gwbl sicr,
mewn ardaloedd lle nad oes taith cerdded ddiogel, yn ôl yr Awdurdod, bydd yr Awdurdod yn mesur y pellter yn
ôl y daith gyrru fwyaf byr rhwng drws blaen y cartref a’r giât agosaf sydd ar agor yn yr ysgol. Er tegwch i bawb
sy’n cyflwyno ceisiadau, byddwn ni’n defnyddio meddalwedd Mapinfo yn unig i fesur y pellter. Fyddwn ni
ddim yn rhoi ystyriaeth i unrhyw system arall. Yn achos rhieni sy’n rhannu cyfrifoldebau gofal am blentyn, y
cyfeiriad ar gyfer talu Budd-dal Plant fydd y cyfeiriad i’w gymryd i ystyriaeth.

Nodyn
Brodyr a chwiorydd
Bydd plant yn cael eu cyfrif yn frodyr neu’n chwiorydd os ydyn nhw’n

(a) hanner brodyr neu chwiorydd neu frodyr neu chwiorydd llawn
(b) brodyr neu chwiorydd wedi’u mabwysiadu
(c) plant sy’n byw yn rhan o’r un teulu’n barhaol

Nodwch: fydd cefndryd, neiaint a nithoedd ddim yn cael eu cyfrif yn frodyr neu’n chwiorydd.
Mewn perthynas ag ysgolion uwchradd, rhaid i frodyr neu chwiorydd fod ym Ml. 7 - 11 yr ysgol berthnasol ym
mis Medi 2015. Fydd brodyr neu chwiorydd sydd mewn chweched dosbarth ysgol gyfun yn 2015 ddim yn cael
eu hystyried ar gyfer derbyn plant ifancach.

Gefeilliaid neu dripledi ac ati
O gymhwyso’r meini prawf yma a bod y plentyn olaf sydd i’w dderbyn yn efell/un o dri ac ati, bydd yr Awdurdod
yn derbyn y brawd/chwaer arall yn ogystal.

Plant Milwyr gwledydd Prydain
O dderbyn llythyr swyddogol gan y Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) neu’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad
(FCO) sy’n nodi dyddiad dychwelyd pendant a chadarnhad o gyfeiriad newydd yn gefn i’r cais, bydd plant
milwyr gwledydd Prydain yn cael eu cyfrif yn blant sy’n byw yn y dalgylch.

Amrywiadau ar y Niferoedd Derbyn
Mewn achosion lle mae’r Awdurdod yn y broses o geisio amrywio’r Nifer Derbyn ysgol oherwydd newidiadau yn
yr adeiladau sydd ar gael, mae’r nifer arfaethedig wedi’i gofnodi dan enw’r ysgol berthnasol.

Rhestrau Aros
Yn dilyn derbyn disgyblion yn ôl y drefn derbyn disgyblion arferol, bydd enwau unrhyw ddisgyblion sydd heb eu
derbyn yn achos ysgolion sy’n llawn, yn mynd ar y rhestr aros. Caiff y rhestr ei chadw tan 30 Medi (yn unol â’r
argymhellion hynny sy wedi’u cynnwys yn y Cod Derbyn Disgyblion). Wedi hynny, bydd rhaid i rieni/cynhalwyr
gyflwyno cais o’r newydd ar gyfer derbyn disgyblion i’r ysgolion (drwy lenwi cais arall) a/neu ddarparu llythyr cais
i aros ar y rhestr aros. 
Mewn perthynas â disgyblion ar restrau aros, mae eu derbyn nhw i ysgolion yn dibynnu ar y Meini Prawf ar gyfer
Derbyn Plant i’r Ysgol, ac nid ar y cyfnod y maen nhw wedi bod ar y rhestr aros.

Derbyn Disgyblion i Ddosbarthiadau’r Chweched
Ar hyn o bryd, yr ysgolion yn unigol sy’n gyfrifol am dderbyn disgyblion chweched dosbarth i ysgolion cymuned.
Ac felly, mae gofyn cyflwyno unrhyw geisiadau o’r fath ar gyfer sylw’r ysgol yn uniongyrchol.
Yr ysgolion unigol sy’n gyfrifol am gyhoeddi polisïau ar dderbyn disgyblion i ddosbarthiadau’r chweched yn unol
â’r meini prawf ar gyfer derbyn. Mae gan yr Awdurdod bolisi mynediad agored i ddosbarthiadau chweched yr
ysgolion.

6
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Rhan 2

Cyfnodau Byd Addysg

Ysgolion Cynaledig

A. Addysg Feithrin

Mae addysg feithrin yn cael ei darparu ledled Rhondda Cynon Taf yn rhan o'n Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar a
Chymorth i Deuluoedd.

Gall nifer o ysgolion gynnig lleoedd 'cyn-feithrin' i blant sy'n cael eu pen-blwydd yn 3 oed yn ystod y flwyddyn
academaidd. Mae ffurflenni cais ar gael yn ystod y tymor cyn pen-blwydd y plentyn yn 3 oed a rhaid i'r rhain gael eu
dychwelyd i'r ysgol erbyn y dyddiad sydd wedi'i nodi. Mae'r lleoedd yma'n cael eu darparu ar sail y nifer sydd ar
gael, a does dim ffordd o sicrhau lle mewn unrhyw ysgol. Unwaith mae dosbarth meithrin ysgol yn llawn, fydd dim
modd cynnig lleoedd i ragor o blant cyn-feithrin.

Cofiwch na fydd modd i ni dderbyn plentyn cyn-feithrin i unrhyw ysgol ar ôl y dydd Gwener yn dilyn Hanner Tymor
mis Mai.

Lle bynnag bo'n bosibl, byddwn ni'n ceisio gofalu bod y ddarpariaeth yma ar gael yn nalgylch y teulu. Serch hynny, o
bryd i'w gilydd, fydd dim modd i ysgolion fodloni'r galw am addysg feithrin. Mewn amgylchiadau o'r fath, byddwn
ni'n trefnu addysg feithrin ran amser gyda darparwyr addysg cofrestredig mewn canolfannau preifat a gwirfoddol.

Mae manylion y darparwyr i'w gweld ar dudalen 46 neu fel arall, mae modd i chi ffonio gwifren gymorth y
gwasanaeth Gwybodaeth i'r Teulu yn rhad ac am ddim ar 0800 180 4151 (neu 0300 ar ffonau poced) 111 4151 am
ragor o wybodaeth.

Dim ond os nad oes lle mewn ysgol benodedig sy'n diwallu anghenion y plentyn y byddwn ni'n rhoi arian ar
gyfer darpariaeth amgen. Fydd darpariaeth ysgolion sy ddim yn cael eu cynnal ddim yn cael eu hariannu ar
draws siroedd. Mae dyddiadau ysgolion sy ddim yn cael eu cynnal yn dilyn dyddiadau derbyn yr ysgolion eraill.

Mae'r Cyngor yn adolygu ei weithdrefnau derbyn disgyblion ar gyfer addysg cyn-feithrin a meithrin
anstatudol yn barhaus ac mae'n cadw'r hawl i'w diwygio.

1. Trefniadau derbyn yn yr Ysgolion Meithrin
Yr Awdurdod sy’n pennu faint o leoedd sydd ar gael mewn Ysgol Feithrin. Bydd y penderfyniad ynglŷn â derbyn eich
plentyn i ysgol feithrin yn unol â chanllawiau’r Awdurdod ynghylch y Meini Prawf ar gyfer Derbyn Plant i’r Ysgol
(gweler adran C, tudalen 5).

Bydd y penderfyniad ynglŷn â dosbarthiadau meithrin mewn ysgolion babanod neu gynradd yn unol â chanllawiau’r
Awdurdod ynghylch Meini Prawf ar gyfer Derbyn Plant i’r Ysgol ac yn unol â disgwyliadau Llywodraeth Cymru.

Fydd dim hawl di-gwestiwn gan ddisgyblion sy’n cael eu derbyn i naill ai dosbarth cyn-feithrin neu ddosbarth
meithrin i barhau â’u haddysg yn yr un ysgol. Er bydd pob ymdrech i dderbyn disgyblion o’r fath, bydd rhaid
cyflwyno cais ffurfiol am gael trosglwyddo i ddosbarth meithrin (ar ôl trosglwyddo o’r ddarpariaeth cyn-feithrin)
neu’r dosbarth derbyn/adran y babanod ar yr amser priodol. O bryd i’w gilydd, ac yn achos ysgolion llawn,
efallai bydd sefyllfaoedd yn codi pan na fydd hi’n bosibl i drosglwyddo disgyblion.

Cohort Derbyn Oed Disgybl

Derbyn disgyblion cyn-feithrin o fis
Ionawr 2016 ymlaen

Plentyn yn cael ei ben-blwydd yn 3 oed rhwng:
1 Medi 2015 a 31 Rhagfyr 2015

Derbyn disgyblion cyn-feithrin o fis
Ebrill 2016 ymlaen

Plentyn yn cael ei ben-blwydd yn 3 oed rhwng:
1 Ionawr 2016 a 31 Mawrth 2016
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2. Gwasanaeth Addysg y Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd
Mae Gwasanaethau Addysg y Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd (GABCChD) Rhondda
Cynon Taf yn darparu ystod eang o wasanaethau er mwyn cefnogi datblygiad ac addysg plant yn ogystal
â chefnogaeth ar gyfer rhieni. Mae'r gwasanaeth yn gweithredu ledled Rhondda Cynon Taf ac mae
ganddo wasanaethau allgymorth ar draws yr ardal, ond lleoliad y brif garfan a'r uwch swyddogion yw Tŷ
Trevithick.

Mae’r amrediad helaeth o wasanaethau’n cael eu darparu gan y GABCChD er mwyn diwallu anghenion
plant ifainc a’u teuluoedd, gan gynnwys amryw o wasanaethau i blant cyn-oed ysgol megis rhaglen
Dechrau’n Deg (Flying Start), rhaglenni cymorth i rieni, chwarae â mynediad agored, Genesis Cymru a
gwasanaethau i blant anabl. Mae’r gwasanaethau hyn i gyd sydd wedi’u darparu gan GABCChD yn
ymwneud ag addysgu, datblygu, a lles plant, yn ogystal â chymorth i rieni gan gynnwys cyfleoedd addysg
gydol oes, hyfforddiant, a gwaith. I gael rhagor o fanylion ynglŷn ag amrediad llawn y gwasanaethau mae
GABCChD yn eu cynnal, galwch heibio i www.rctearlyyears.org.uk neu ffonio 0800 180 4151 (rhadffon) i
gael mynd at Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

3. Y Cyfnod Sylfaen
Llywodraeth Cymru gyflwynodd y Cyfnod Sylfaen. Mae’r Cyfnod Sylfaen yn cyflwyno ffordd newydd o
addysgu a dysgu yn ystod y blynyddoedd cynnar, gyda’r pwyslais ar addysgu trwy chwarae ac addysg yn
yr awyr agored. Mae’r Cyfnod Sylfaen bellach yn cael ei weithredu ymhob canolfan sy’n darparu addysg y
blynyddoedd cynnar, gan gynnwys y sector preifat a gwirfoddol ac mae athrawon ymgynghorol yn darparu
cymorth ychwanegol i ddarparwyr addysg sydd heb fod yn rhan o’r Awdurdod Lleol. Mae hyn yn gofalu
bod egwyddorion y Cyfnod Sylfaen yn cael eu parchu ymhob un canolfan sy’n darparu addysg feithrin.

4. Dechrau’n Deg
Dechrau’n Deg yw rhaglen flaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer y blynyddoedd cynnar. Mae wedi’i
hanelu at deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed ac sy’n byw mewn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig
yng Nghymru.

Mae 4 elfen graidd i’r rhaglen ac mae hawl gan bob plentyn a theulu i gael mynediad atyn nhw. Dyma nhw:
• Gwasanaeth Ymweliadau Iechyd Gwell, lle mae gan Ymwelwyr Iechyd lai o achosion achos i’w

galluogi nhw i gynnig cefnogaeth helaeth i deuluoedd. 

• Gofal plant o safon am ddim am 2.5 awr y dydd, 5 niwrnod yr wythnos, 42 wythnos y flwyddyn.

• Mynediad at gyfres o raglenni rhianta sydd wedi’u hymchwilio a’u gwerthuso.

• Nifer o grwpiau iaith a chyfathrebu’r blynyddoedd cynnar sy’n cael eu darparu gan y Gwasanaeth
Siarad a Chwarae.

Un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru yw dyblu nifer y plant a’u teuluoedd sy’n elwa o'r rhaglen -
sef cynnydd o 18,000 i 36,000. Erbyn 2015, bydd bron 3,000 o blant o 0-3 oed yn Rhondda Cynon Taf
yn elwa o’r rhaglen Dechrau’n Deg.

Hoffech chi wybod os ydych chi’n gymwys i dderbyn y gwasanaeth hwn? Neu hoffech chi ragor o
wybodaeth am raglen Dechrau’n Deg? Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
Rhondda Cynon Taf ar 0800 180 4151 neu 0300 111 4151 (rhif Rhadffon o ffonau symudol) neu 
anfon e-bost: fis@rctcbc.gov.uk

B. Addysg Gynradd

Mae addysg gynradd yn cyfeirio at ysgolion babanod/iau a chynradd. Bydd plant o oedran ysgol gorfodol
(5 oed neu’n hŷn), ar yr adeg briodol, yn mynychu’r math yma o ysgolion. 

Mae addysg ar gyfer plant rhwng 3 oed a 5 oed yn ddewisol (gweler paragraff C1 isod).

Yn unol â gofynion Adran 8 Deddf Addysg 1996, mae plentyn yn cyrraedd oedran ysgol gorfodol unwaith
caiff e ei ben-blwydd yn bump oed. Bydd plentyn yn cyrraedd oedran ysgol gorfodol ar un o dri dyddiad
yn ystod y flwyddyn ar ôl ei ben-blwydd yn bump oed, sef: 1 Medi, 1 Ionawr ac 1 Ebrill yn unol â
Gorchymyn Addysg (Oedran Dechrau Ysgol Gorfodol) 1998 (Offeryn Statudol 1998 Rhif 1607).

8
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Felly, bydd plentyn sy’n bump oed rhwng:
• 1 Ebrill – 31 Awst o oedran ysgol gorfodol ar 1af Medi
• 1 Medi – 31 Rhagfyr o oedran ysgol gorfodol ar 1af Ionawr
• 1 Ionawr – 31 Mawrth o oedran ysgol gorfodol ar 1af Ebrill 

(e.e. fyddai plentyn a gafodd ei eni ar 1af Ionawr ddim o oedran ysgol gorfodol tan 1af Ebrill).

Mae plant rhwng 3 a 5 oed yn cael eu cydnabod yn ddisgyblion sy’n derbyn addysg gynradd. Yn
Rhondda Cynon Taf, mae'n bosib bod addysg gynradd fodd bynnag, yn y cyd-destun yma’n cael ei
chynnal mewn ysgolion meithrin neu drwy ddarparwyr addysg cofrestredig.

C. Trefniadau Derbyn i Ysgolion Babanod neu Adrannau
Babanod mewn Ysgolion Cynradd

1. Mae rhaid i bob plentyn fod mewn addysg amser llawn erbyn dechrau'r tymor sy'n dilyn ei ben-blwydd
yn 5 oed.

2. Dylai’r rhieni/cynhalwyr hysbysu Pennaeth ysgol y babanod neu ysgol gynradd leol (yn gynnar iawn os
yn bosibl) fod ganddyn nhw blentyn sy’n nesáu at oedran ysgol gorfodol. Os bydd rhieni/cynhalwyr yn
ansicr ynglŷn â pha ysgol sydd fel rheol yn gwasanaethu’u hardal, gall swyddog yn y Garfan Derbyn
Disgyblion i’r Ysgolion eu cynghori (gweler tudalen 2).

3. Fydd dim hawl di-gwestiwn gan ddisgyblion sy’n cael eu derbyn i ysgol fabanod i barhau â’u
haddysg yn yr un ysgol sy’n gwasanaethu’r un ardal. Er bydd pob ymdrech i dderbyn disgyblion
o’r fath, bydd rhaid cyflwyno cais ffurfiol am gael trosglwyddo i ddosbarth iau/cynradd ar yr amser
priodol. Os ydy’ch plentyn mewn dosbarth meithrin mewn ysgol gynradd, bydd rhaid ichi gyflwyno
cais ffurfiol am drosglwyddo i ddosbarth derbyn yr ysgol honno yn ogystal. O bryd i’w gilydd, ac
yn achos ysgolion llawn, efallai bydd sefyllfaoedd yn codi pan fydd hi ddim yn bosibl i
drosglwyddo disgyblion. Yn yr achosion yma byddwn ni’n ymgynghori â rhieni/cynhalwyr i gynnig
lle mewn ysgol arall.

CH. Trosglwyddo i Ysgolion Iau neu Adrannau Iau 
mewn Ysgolion Cynradd

1. Bydd plant yn cael eu trosglwyddo i ysgolion iau – neu adrannau iau mewn ysgolion cynradd ar
ddiwrnod cyntaf Tymor yr Hydref (rhywbryd yn ystod mis Medi) sy’n dilyn eu pen-blwydd yn saith oed.

2. Mewn ysgolion cynradd, mae’r adrannau babanod ac iau yn adrannau o’r un ysgol ac mae’r plant yn
symud drwy’r ysgol o adran y babanod i’r iau heb orfod newid ysgol na chyflwyno cais.

D. Newid Ysgolion: Ysgolion Cynradd

1. Nid ar chwarae bach mae newid ysgol yn ystod addysg gynradd. Os yw’r teulu’n symud tŷ, gall
penderfyniad o’r fath fod yn angenrheidiol a bydd gofyn ichi gysylltu â’ch ysgol leol neu’r Garfan
Derbyn Disgyblion i Ysgolion (gweler tudalen 2) am gymorth a chyngor ynglŷn â newid ysgol. Os
byddwch chi’n penderfynu trosglwyddo’ch plentyn o un ysgol i un arall cysylltwch â Phennaeth yr
ysgol bresennol yn y lle cyntaf. Os ydych chi’n dal yn awyddus i barhau â’r trefniadau hyn, cysylltwch
â’r Garfan Derbyn Disgyblion i Ysgolion i gael cyngor ynglŷn â chyflwyno’ch cais i’r ysgol newydd.

2. Bydd ceisiadau ar gyfer unrhyw grŵp blwyddyn mewn ysgol yn cael eu dyfarnu yn wyneb y Nifer Derbyn
perthnasol ar gyfer y grŵp blwyddyn hwnnw, a nifer y lleoedd sydd ar gael yn yr ysgol ar y cyfan.

3. Cofiwch ei bod hi’n bosibl y bydd mwy nag un grŵp oedran yn y dosbarthiadau, a chyfrifoldeb
(awdurdod) y pennaeth ydy gosod eich plentyn chi yn y dosbarth mwyaf addas. 

Cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol i gael gwybodaeth am wisg yr ysgol honno.
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DD. Trefniadau Derbyn i Ysgolion Uwchradd

Fel rheol, bydd plant yn trosglwyddo o ysgol gynradd (iau) i ysgol uwchradd ar ddechrau’r flwyddyn ysgol
(rhywbryd yn ystod mis Medi) sy’n dilyn eu pen-blwydd yn un-ar-ddeg. Er bod gan bob ysgol gynradd ei
hysgol uwchradd y bydd y rhan fwyaf o’i disgyblion yn trosglwyddo iddi mae’n ofynnol bod
rhieni/cynhalwyr, yn ddieithriad, yn mynegi eu dewis ysgol uwchradd. Rhaid gwneud hynny tra bydd eu
plant ym Mlwyddyn 6 (blwyddyn olaf) yr ysgol iau neu gynradd yn unol â Meini Prawf yr Awdurdod ar gyfer
Derbyn Plant i’r Ysgol (gweler C, tudalen 5).

Mae’r rhestr sy’n dynodi’r cysylltiad rhwng ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd i’w gweld yn Rhan 5,
tudalennau 41-42. Os ydy’ch plentyn wedi’i gofrestru mewn ysgol gynradd gysylltiol, nid yw hyn yn
gwarantu lle i’ch plentyn, neu roi hawl iddo gael lle, mewn ysgol uwchradd benodol. Mae rhaid cyflwyno
ffurflenni cais cyn bod lleoedd mewn ysgolion uwchradd yn cael eu dyrannu. Lle bo nifer y ceisiadau yn
uwch na nifer derbyn i ysgolion, caiff lleoedd eu dyrannu yn unol â’n Meini Prawf ar gyfer Derbyn Plant i’r
Ysgol cyhoeddedig (gweler tudalen 5).

Cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol i gael gwybodaeth am wisg yr ysgol honno.
(I gael rhagor o fanylion am drefniadau cludo plant, trowch i dudalennau 34-40.)

E. Newid Ysgolion Uwchradd

Nid ar chwarae bach mae penderfynu newid ysgol uwchradd o safbwynt eich plentyn ychwaith. Os yw’r
teulu’n symud tŷ, gall penderfyniad o’r fath fod yn angenrheidiol a bydd gofyn ichi gysylltu â’ch ysgol leol
neu’r Garfan Derbyn Disgyblion i Ysgolion (gweler tud. 2) am gymorth a chyngor ynglŷn â newid ysgol. Os
byddwch chi’n penderfynu trosglwyddo’ch plentyn o un ysgol i un arall, cysylltwch â Phennaeth yr ysgol
bresennol yn y lle cyntaf. Os ydych chi’n dal yn awyddus i barhau â’r trefniadau hyn, cysylltwch â’r Garfan
Derbyn Disgyblion i Ysgolion i gael cyngor ynglŷn â chyflwyno’ch cais i’r ysgol newydd. Wrth ystyried eich
cais i drosglwyddo, bydd yr Awdurdod yn adolygu’r Nifer Derbyn, sef nifer y disgyblion yn y grŵp
blwyddyn sy’n berthnasol i’ch plentyn. Os nad yw’r flwyddyn arbennig honno wedi cyrraedd Cyfyngiad
Derbyn Cyhoeddedig yr ysgol, bydd eich plentyn yn cael ei dderbyn i’r ysgol. Dylai rhieni nodi, fodd
bynnag, y gall dewisiadau’r cwricwlwm a meysydd llafur arholiadau amrywio o ysgol i ysgol ac efallai
na fydd modd i’r ysgol newydd wireddu dewis eich plentyn. Gallai hynny achosi trafferthion i’r
disgyblion hynny ym Mlwyddyn 10/11 sydd ar drothwy sefyll eu harholiadau TGAU a’r rheiny sy’n
dilyn cyrsiau Safon Uwch/Uwch Atodol.

F. Derbyn Plant ar Adegau Eraill

Dylid cyflwyno ceisiadau am le mewn ysgol gynradd neu ysgol uwchradd ar adegau eraill, (e.e. y sawl
sy’n symud i’r Fwrdeistref Sirol) i’r Garfan Derbyn Disgyblion i Ysgolion (gweler tud. 2-3), lle bydd
swyddog ar gael i roi rhagor o fanylion ynglŷn â’r trefniadau derbyn a’r lleoedd hynny sydd ar gael i chi.

FF. Presenoldeb Cyson yn yr Ysgol

Mae gwella cyfraddau presenoldeb disgyblion yn yr ysgol yn flaenoriaeth i’r Cyngor yn Rhondda Cynon
Taf. Gŵyr bod presenoldeb cyson yn yr ysgol yn ffactor bwysig wrth gefnogi datblygiad a lles
cymdeithasol, emosiynol ac addysgiadol plant a phobl ifainc. O ganlyniad, mae’r Awdurdod Lleol yn
cymryd absenoldebau o ganlyniad i driwantiaeth neu absenoldebau gyda chaniatâd rhieni o ddifrif.

Mae’n ddyletswydd ar ysgolion i fynd i’r afael â phresenoldeb isel neu anghyson yn yr ysgol yn y lle cyntaf.
Serch hynny, os na fydd gwelliannau yn cael eu gwneud, rydym yn annog ysgolion i atgyfeirio disgyblion
i’r Gwasanaeth Mynychu’r Ysgol a Lles. O dan adran 7 Deddf Addysg 1996, mae gan rieni ddyletswydd
gyfreithiol i sicrhau bod eu plant yn derbyn addysg llawn amser effeithlon sy’n addas i oed, gallu a
doniau’r plant, naill ai drwy fynychu ysgol yn gyson neu drwy fodd arall. Mewn achos lle mae tystiolaeth
ddigonol i brofi nad yw rhieni’n cyflawni’r ddyletswydd gyfreithiol hon, cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw
sefydlu achos llys o dan Adran 444 (1) yn Neddf Addysg 1996. Yn Rhondda Cynon Taf, datganolir y
cyfrifoldeb hwn i’r Gwasanaeth Mynychu’r Ysgol a Lles.

10
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Yn unol â Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013, mae'r awdurdod lleol wedi cyflwyno
Cod Ymddygiad newydd ar gyfer cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig am fod yn absennol o'r ysgol yn
rheolaidd. Bydd pob hysbysiad cosb sy'n cael ei gyflwyno yn cael ei brosesu yn unol â'r Cod hwn. Mae
modd cael gafael ar gopi ohono gan unrhyw ysgol yn RhCT neu'r Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles
(aws@rctcbc.gov.uk). Ar ben hynny, mae'r Cyngor wedi mabwysiadu ymagwedd 'dim goddefgarwch'
tuag at gymryd gwyliau yn ystod tymor yr ysgol. Byddai'r absenoldebau hyn yn anawdurdodedig oni bai
bod  y sefyllfa deuluol yn cael ei hystyried yn eithriadol. Mae modd cael rhagor o fanylion o wefan y
Cyngor neu drwy gysylltu â'ch ysgol leol.

G. Polisi’r Awdurdod ar Fwyd a Diod mewn ysgolion

Prydau Ysgol
Mae gwasanaeth arlwyo ymhob ysgol ac mae prydau’n cael eu coginio a’u gweini gan staff sydd wedi’u
hyfforddi gan ddefnyddio cynnyrch o ansawdd uchel a chynhwysion sy’n cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth
ynghylch diogelwch bwyd.

Mae'r ryseitiau a'r bwydlenni sy'n cael eu defnyddio mewn Ysgolion Cynradd ac Uwchradd yn
cydymffurfio â rheoliadau maeth ac alergedd Asiantaeth Safonau Bwyd Llywodraeth Cymru.

Mae prisio cyson ar hyd a lled yr holl ysgolion ac mae’r gwasanaeth yn cael ei deilwra ar gyfer anghenion
yr ysgol. Mae modd arlwyo ar gyfer gofynion diet arbennig o gyflwyno cais.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â charfan Gwasanaeth Arlwyo Rhondda Cynon Taf
Ffôn: 01443 744155  •  Ebost: gwasanaethauarlwyo@rctcbc.gov.uk
Neu ewch i’n gwefan: www.rctcbc.gov.uk/schoolcatering

Menter Brecwast Rhad ac am Ddim Ysgolion Cynradd
Darperir brecwast rhad ac am ddim yn y rhan fwyaf o’n hysgolion cynradd o 8.00am ond gyntaf
gwnewch yn siŵr gyda’r Pennaeth.

Llaeth Ysgol
Darperir llaeth rhad ac am ddim yn ddyddiol i holl ddisgyblion Cyfnod Allweddol 1 a 2.

H. Polisi’r Awdurdod ar Wisg Ysgol

Mae gwisgo gwisg ysgol mewn ysgolion Cynradd yn RhCT yn hollol wirfoddol ac yn orfodol mewn
ysgolion uwchradd.

Nodwch: Mae hefyd gan ysgolion unigol bolisïau eu hunain mewn perthynas â bwyd a diod a
gwisg ysgol. Dylech chi gysylltu’n uniongyrchol â nhw am fanylion llawn.

I. Polisi’r Awdurdod ar gofrestru disgyblion ar gyfer 
arholiadau cyhoeddus

Mae pob ysgol uwchradd yn cynnig rhychwant llawn o gyrsiau lefel 2 (gyda’r rhan fwyaf ohonyn nhw ar
gyfer cymwysterau lefel TGAU), amrywiaeth o gyrsiau lefel 3 TAG Lefel A ac mae’r rhan fwyaf o’n
hysgolion uwchradd yn cynnig Bagloriaeth Cymru. Yn ogystal â hyn, mae nifer o ysgolion yn cynnig
amrywiaeth o gyrsiau eraill ar lefel GNVQ a NVQ. 

Cofrestrir disgyblion unigol gan ysgolion ar gyfer arholiadau yn ddibynnol ar eu dewisiadau pwnc ac ar ôl
ystyried anghenion pob disgybl gan athrawon, rhieni a’r disgyblion eu hunain. Yn ogystal â’r cyngor a
roddir gan ysgolion, bydd swyddogion Gyrfaoedd Cymru hefyd yn darparu cyngor. Yr ysgol fydd yn talu
ar gyfer mynediadau arholiadau cymeradwy.
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LL. Polisi’r Gymraeg

Yn unol â gofynion Deddf Diwygio Addysg 1988, mae’r Gymraeg yn bwnc craidd yn yr Ysgolion
Cymraeg. Yn unol â gofynion Deddf Diwygio Addysg 1988, polisi’r Awdurdod yw y dylai pob plentyn gael
y cyfle i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg yn effeithiol. Rydyn ni’n darparu ar gyfer hynny fel a ganlyn:-

1. Ysgolion Cynradd
Yn yr ysgolion cynradd Cymraeg ac adrannau Cymraeg ysgolion dwyieithog, y Gymraeg ydy cyfrwng yr
addysgu ar gyfer pob pwnc sy’n rhan o faes llafur ysgolion cynradd cymuned. Mae Cymraeg Ail Iaith yn
ofyn statudol ar gyfer pob disgybl yng Nghyfnodau Allweddol 1 a 2 yn yr ysgolion cynradd cyfrwng
Saesneg. Mae rhaid i’r blaenoriaethau ar gyfer derbyn mewn dosbarthiadau meithrin mewn Ysgolion
Cymraeg adlewyrchu darpariaeth addysg feithrin ysgolion cyfrwng Saesneg y dalgylchoedd
cydnabyddedig. Mae hawl i bob disgybl cymwys mewn ardaloedd lle mae addysg feithrin mewn ysgolion
cyfrwng Saesneg i gael ei dderbyn mewn dosbarth meithrin Cymraeg os bydd lleoedd ar gael. Wedi i’r
lleoedd hyn gael eu llenwi, bydd y lleoedd sydd ar ôl yn cael eu llenwi yn unol â’r meini prawf sydd wedi’u
nodi ar dudalen 5.

2. Ysgolion Uwchradd
Yn yr ysgolion uwchradd Cymraeg, y Gymraeg ydy cyfrwng yr addysgu ar gyfer pob pwnc sy’n ffurfio
rhan helaeth o’r maes llafur, fwy neu lai. Mae addysgu Cymraeg Ail Iaith yn ofyn statudol yn yr ysgolion
uwchradd Saesneg eu cyfrwng ar gyfer pob disgybl Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4 y
Cwricwlwm Cenedlaethol bellach.

12



D e c h r a u ’ r  Y s g o l  2 0 1 6 - 2 0 1 7

13

Manylion Derbyn i’r Ysgol

Blwyddyn Ysgol 2016-2017

Oedran Gadael yr Ysgol
Yn gyfreithiol, caiff disgybl adael yr ysgol ar ddydd Gwener olaf mis Mehefin yn yr un flwyddyn ysgol
mae e’n troi’n 16 oed [Blwyddyn 11].
Yn achos y flwyddyn ysgol 2016-17, 23 Mehefin 2017 ydy’r dyddiad hwnnw.

Does dim disgybl ym Mlwyddyn 11 yn cael gadael yr ysgol cyn y dyddiad yma hyd yn oed os
bydd e’n troi’n 16 oed ar 1af Medi 2016.

Blwyddyn Oedran yn ystod y
flwyddyn ysgol Dyddiad geni rhwng Cwricwlwm

Cenedlaethol Enwau eraill

Cyn-feithrin 3 1.9.2013 – 31.8.2014 Cyfnod Sylfaen

Meithrin 4 1.9.2012 – 31.8.2013 Meithrin Cyfnod Sylfaen

Derbyn 5 1.9.2011 – 31.8.2012 Derbyn Cyfnod Sylfaen

1 6 1.9.2010 – 31.8.2011 Cyfnod Allweddol 1 Cyfnod Sylfaen

2 7 1.9.2009 – 31.8.2010 Cyfnod Allweddol 1 Cyfnod Sylfaen

3 8 1.9.2008 – 31.8.2009

Cyfnod Allweddol 2 Iau
4 9 1.9.2007 – 31.8.2008

5 10 1.9.2006 – 31.8.2007

6 11 1.9.2005 – 31.8.2006

7 12 1.9.2004 – 31.8.2005

Cyfnod Allweddol 3

Dosbarth 1

8 13 1.9.2003 – 31.8.2004 Dosbarth 2

9 14 1.9.2002 – 31.8.2003 Dosbarth 3

10 15 1.9.2001 – 31.8.2002
Cyfnod Allweddol 4

Dosbarth 4

11 16 1.9.2000 – 31.8.2001 Dosbarth 5

12 17 1.9.1999 – 31.8.2000
Cyfnod Allweddol 5

6ed Isaf

13 18 1.9.1998 – 31.8.1999 6ed Uchaf

Dyddiad pen-blwydd yn 5 oed yn cwympo rhwng: Cyrraedd Oedran Dechrau Ysgol Gorfodol:

1.4.2011 – 31.8.2011 1.9.2016

1.9.2011 – 31.12.2011 1.1.2017

1.1.2012 – 31.3.2012 1.4.2017

Oedran Ysgol Gorfodol
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Cohort 
Derbyn

Oedran 
Disgyblion

Ceisiadau
ar gael

Anfon
Ceisiadau
yn ôl erbyn

Nodi
penderfyniad

Blwyddyn 7
Ysgol Uwchradd

Pen blwydd yn 
12 oed yn syrthio rhwng

1 Medi 2015 a 
31 Awst 2016

1 Medi 
2015

23 Hydref
2015

1 Mawrth
2016

Blwyddyn 3 
Ysgol Gynradd
(trosglwyddo o

Ysgol Fabanod i
Ysgol Iau neu

Gynradd)

Pen blwydd yn 
8 oed yn syrthio rhwng

1 Medi 2015 a 
31 Awst 2016

1 Medi 
2015

20 Tachwedd
2015

15 Ebrill
2016

Dosbarth Derbyn
Ysgol Gynradd

(4 oed cyn 
1 Medi 2015)

Pen blwydd yn 
5 oed yn syrthio rhwng

1 Medi 2015 a 
31 Awst 2016

1 Medi 
2015

20 Tachwedd
2015

15 Ebrill
2016

Dosbarth
Meithrin Ysgol

Gynradd
(3 oed cyn

1 Medi 2015)

Pen blwydd yn
4 oed yn syrthio rhwng

1 Medi 2015 a 
31 Awst 2016

1 Medi 
2015

20 Tachwedd
2015

15 Ebrill
2016

Disgyblion
cyn-feithrin

sydd i’w derbyn
fis Ionawr 2017 

(Tymor y
Gwanwyn)

Pen blwydd yn 
3 oed yn syrthio rhwng

1 Ionawr 2017 a
31 Mawrth 2017

1 Medi 
2016

7 Hydref
2016

25 Tachwedd
2016

Disgyblion
cyn-feithrin

sydd i’w derbyn
fis Ebrill 2017

(Tymor y
Gwanwyn)

Pen blwydd yn
3 oed yn syrthio rhwng

1 Ionawr 2017 a
31 Mawrth 2017

2 Ionawr
2017

17 Chwefror
2017

17 Mawrth
2017
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Amserlen Cyflwyno Apêl – Blwyddyn 7, Blwyddyn 3 
a Dosbarthiadau Derbyn yn unig

(Does dim gweithdrefnau cyflwyno apêl yn achos derbyn disgyblion meithrin a chyn-feithrin)

Polisïau Derbyn - 
Ysgolion Gwirfoddol Cymorthedig a Rheoledig (o dan adain yr eglwysi)

Cefndir
Mae 8 ysgol wirfoddol gymorthedig, sy’n cael eu hariannu i raddau helaeth gan yr Awdurdod Lleol, yn
Rhondda Cynon Taf. Maen nhw’n cael eu trefnu a’u gweinyddu, fodd bynnag, gan Awdurdod Addysg
Esgobaethol un ai’r Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Gatholig Rhufain ar y cyd â’r Awdurdod.

Dyma nhw: 
• Ysgol Gynradd Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru

• Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru

• Ysgol Gynradd y Forwyn Fair Eglwys Gatholig Rhufain

• Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain

• Ysgol Gynradd y Santes Fererid Eglwys Gatholig Rhufain

• Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys Gatholig Rhufain

• Ysgol Gyfun y Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain

• Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r trefniadau derbyn ar gyfer yr ysgolion hyn wedi’u llunio gan gyrff llywodraethu’r ysgolion a gyda
chytundeb yr ALl. Cyfrifoldeb y Corff Llywodraethu perthnasol yw’r ceisiadau derbyn. Mae manylion y
polisïau derbyn ar gyfer yr ysgolion cynradd dan ofal yr eglwysi i’w gweld isod.

Gweithdrefn Cyflwyno Apêl
Mae gofyn ichi gyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad ynghylch derbyn disgyblion i’r ysgol yn uniongyrchol
i’r corff llywodraethu yn achos Ysgolion Gwirfoddol Cymorthedig. Mae modd gwneud hynny trwy anfon
llythyr ar gyfer sylw Cadeirydd y Corff Llywodraethu a’i anfon e i’r ysgol dan sylw.

Cohort Derbyn Dyddiad cau ar gyfer
cyflwyno apêl Gwrando ar apeliadau

Blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd 24 Mawrth 2016
O fewn 30 diwrnod o'r dyddiad
cau ar gyfer derbyn apeliadau.

Dosbarth Derbyn Ysgol Gynradd, a
phlant sy’n trosglwyddo i Flwyddyn 3

o Ysgolion Babanod
6 Mai 2016

O fewn 30 diwrnod o'r dyddiad
cau ar gyfer derbyn apeliadau.
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Polisïau Ysgolion Cynradd

Ysgol Gynradd Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru

Polisi Derbyn

Mae Ysgol Gynradd Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru ar hyn o bryd yn gallu dal oddeutu 315 o ddisgyblion. Yr
Awdurdod Derbyn Plant i’r Ysgol ydy’r Llywodraethwyr. Mae’n ysgol gynradd ddyddiol cyfrwng Saesneg, wirfoddol
gymorthedig, gydaddysgol Eglwys yng Nghymru. Dylai rhieni a chynhalwyr fod yn ymwybodol fod addysg grefyddol
ac addoliad yn digwydd yn unol ag athrawiaeth ac ymarferion yr Eglwys yng Nghymru. Derbynnir ceisiadau yn y
ddealltwriaeth bod rhieni’n derbyn cyfranogaeth lawn yn eu plant yn yr addysg ac addoliad enwadol hwn. Serch hyn,
o ran y gyfraith, mae gan rieni hawl i dynnu eu plant yn ôl. Bydd modd delio ag achosion fel hyn gyda’r Corff
Llywodraethu ar sail unigolion.

5 oed ydy’r oedran statudol ar gyfer dechrau addysg amser llawn. Serch hyn, bydd plant yn dod i’r dosbarth meithrin
cyn gynted â phosibl ar ôl eu pen-blwydd yn deirblwydd oed. Mae CBS RhCT yn darparu ‘Nifer Derbyn’ o
ddisgyblion ar gyfer yr ysgol. Dyna’r nifer o ddisgyblion y gall gael eu derbyn i flwyddyn ysgol gan y Corff
Llywodraethu. Nifer Derbyn yr ysgol yw 34 o blant.

Caiff plant dderbyn cludiant yn ddi-dâl, wedi'i darparu gan yr ALl, os yw'r rhieni yn perthyn i'r Eglwys yng Nghymru,
ac Ysgol Gynradd Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru yw'r Ysgol Wirfoddol Gymorthedig Eglwysig agosach, ac os yw'r
ysgol yn bellach na 1.5 milltir o'r cartref. Bydd pellter y daith gerdded agosaf yn cael ei fesur at y diben yma. Bydd hyn
yn cael ei weinyddu'n llawn gan Drafnidiaeth Cartref i'r Ysgol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mae croeso i rieni sy'n dymuno i'w plant fynychu Ysgol Gynradd Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru ddod i ymweld â'r
ysgol cyn gwneud cais ffurfiol; gwahoddir y rhieni hynny i ffonio'r ysgol o flaen llaw er mwyn trefnu apwyntiad ar gyfer
yr ymweliad.

Mewn perthynas â threfniadau derbyn ar gyfer plant hŷn, yn gyntaf, dylech chi drafod â'r Pennaeth. Bydd modd iddo
fe/iddi hi roi ffurflen gais i chi. Bydd derbyniadau o'r fath yn dibynnu ar argaeledd lle yn y flwyddyn a'r dosbarth o dan
sylw. Rydyn ni wedi llwyddo i ymateb yn ffafriol i geisiadau o’r fath dros y blynyddoedd diwethaf. Serch hynny, gall
rheolau statudol llym sy’n cyfyngu dosbarthiadau babanod i 30 o ddisgyblion gael effaith ar y sefyllfa yma. 

Caiff rhieni gofrestru’u dymuniad i’w plentyn fynychu’r ysgol. Bydd rhestr aros yn cadw’r wybodaeth yma nes bydd
hawl gyda’r plentyn i gael ei dderbyn. Dyw hynny ddim yn dilyn bod hawl gyda’ch plentyn i le. Mae rhaid cymhwyso’r
meini prawf ynghylch derbyn plant isod ym mhob achos.

Meini Prawf ar gyfer Derbyn Plant i’r Ysgol
Pe bai’r ysgol yn derbyn mwy o geisiadau na’r lleoedd sydd ar gael, byddai hi’n blaenoriaethu ceisiadau fel a ganlyn.

1. Plant sy’n Derbyn Gofal (sydd dan ofal yr Awdurdod Lleol).

2. Plant o deuluoedd sy’n aelodau o’r Eglwys yng Nghymru, (efallai byddwn ni’n gofyn i offeiriad plwyf ynghylch
hyd a lled eich cysylltiad â’r Eglwys).

3. Plant sydd â brodyr neu chwiorydd sy’n mynychu’r ysgol yn barod (mae hyn yn cynnwys hanner brodyr a
chwiorydd neu frodyr neu chwiorydd mabwysiedig).

4. Plant eraill sy’n mynychu Eglwysi Cristnogol eraill.

5. Plant eraill y dymuna eu rhieni iddynt dderbyn eu haddysg mewn Ysgol Eglwys yng Nghymru.
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Fyddwn ni ddim yn cynnig lleoedd ar sail meini prawf dewis a dethol disgyblion drwy gynnig arholiadau, gwirio
adroddiadau ysgol neu gynnal cyfweliadau gyda’r disgyblion (gyda neu heb fod y rhieni’n bresennol) i
ddibenion asesu gallu neu addasrwydd; ond efallai byddwn ni’n cynnig lleoedd ar sail ymrwymiad i’r Eglwys.

Pe bai gormod o alw am leoedd gan ddisgyblion 'Eglwysig' sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol, byddai’r
ysgol yn rhoi’r lleoedd gwag i’r rheiny sy’n byw agosaf at yr ysgol. I wneud hynny byddwn ni’n mesur y llwybr
mwyaf byr, diogel ar droed o’ch cartref i brif fynedfa’r ysgol.

Plant sy’n derbyn gofal
Mae’r Corff Llywodraethu yn deall yr angen i roi blaenoriaeth i ddarparu lle ysgol addas ar gyfer plentyn sy’n
derbyn gofal, ac yn ymrwymo i weithio gyda’r awdurdod lleol ac asiantaethau eraill er mwyn sicrhau bod
anghenion plant sy’n derbyn gofal yn cael eu diwallu.

Ceisiadau Hwyr
Bydd ceisiadau hwyr yn cael sylw os bydd lleoedd ar gael. Os felly bydd y meini prawf uchod yn cael eu
cymhwyso.

Gweithdrefn Cyflwyno Apêl
Mae gan deuluoedd sydd wedi cael gwrthod eu cais yr hawl i gyflwyno apêl. Pan fo cais yn cael ei wrthod a
does dim modd datrys y mater yn anffurfiol, bydd hawl cyflwyno apêl gyda Phwyllgor Apeliadau sydd wedi’i
sefydlu’n arbennig. Yna, bydd modd trefnu bod panel annibynnol yn ystyried y cais. Gweinyddir hyn gan Fwrdd
Addysgol Esgobaeth Llandaf, yn unol â Chod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Apeliadau yn erbyn Derbyn
Disgyblion i Ysgolion.

Rhaid i ymholiadau yn ymwneud â'r broses derbyn i Ysgol Gynradd Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru gael eu
cyflwyno i'r Pennaeth yn gyntaf. Bydd y Pennaeth efallai'n trosglwyddo'r ymholiad i Gadeirydd y
Llywodraethwyr. Dyma'r manylion perthnasol:

Pennaeth
Mrs Clare Matthews

Cadeirydd y Llywodraethwyr
Miss Susan Osborne

Adran Addysg
Rhondda Cynon Taf

Ysgol Gynradd Aberdâr
yr Eglwys yng Nghymru

Wind Street
Aberdâr

CF44 7HF
Ffôn: 01685 871520

d/o Ysgol Gynradd Aberdâr yr Eglwys yng
Nghymru

Y Ganolfan Addysg
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: 01443 744000



Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru

Polisi Derbyn

Mae Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru yn ysgol wirfoddol gymorthedig. Un o’i phrif
flaenoriaethau yw darparu addysg Gristnogol yn unol ag eneiniadau, defodau ac athrawiaethau’r Eglwys yng
Nghymru. Mae Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru yn ysgol fechan ym mhentref Cwm-bach ar
gyrion Aberdâr. Ein nod yw darparu cwricwlwm eang a chytbwys wedi'i deilwra i anghenion disgyblion unigol,
a fydd yn galluogi pob plentyn i gyrraedd ei lawn dwf. Rydyn ni hefyd yn ymdrechu i sicrhau bod pob disgybl
yn datblygu brwdfrydedd a chariad tuag at ddysgu.

Gweithdrefn Derbyn

Mae disgyblion yn cael eu derbyn i Ysgol Cwm-bach yn y mis Medi ar ôl eu trydydd pen-blwydd. Yn ogystal â
hynny, mae modd derbyn disgyblion i'r ysgol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn os oes lle yn y dosbarth
priodol. 

Mae rhieni sy'n dymuno anfon eu plant i Ysgol Cwm-bach yn derbyn ffurflen gais yn ystod tymor yr hydref ar
gyfer plant sydd i ddechrau’r ysgol yn ystod y mis Medi canlynol. Mae gofyn bod rhieni yn anfon y ffurflen yn ôl
erbyn dyddiad penodol, ac os dydy nifer y ceisiadau ddim yn uwch na nifer y lleoedd sy ar gael, bydd pob
plentyn yn cael cynnig lle.

Ceisiadau Hwyr
Bydd ceisiadau sy’n cael eu derbyn ar ôl y dyddiad cau ddim yn cael eu hystyried nes bod cynigion yn cael eu
hanfon at y ceisiadau hynny wnaeth gyrraedd o fewn yr amser penodol, a bod ymateb y rhieni/cynhalwyr i’r
cynigion hynny wedi cael eu derbyn. Golyga hyn, os yw’r ysgol wedi’i gordanysgrifio a bod cais hwyr yn
gwireddu meini prawf uwch na’r rheiny sydd wedi cael cynnig, byddant yn dal i fod yn aflwyddiannus.

Cyflwyno Apêl
Mae gan rieni/cynhalwyr sydd ddim yn cael cynnig lle i’w plentyn yr hawl i gyflwyno apêl i bwyllgor derbyn
annibynnol o dan y Deddfau Addysg. Fe ystyrir yr apêl gan Banel Apeliadau Derbyn annibynnol, sydd wedi’i
weinyddu gan Fwrdd Addysgol Esgobaeth Llandaf, yn unol â Chod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Apeliadau
yn erbyn Derbyn Disgyblion i Ysgolion.

D e c h r a u ’ r  Y s g o l  2 0 1 6 - 2 0 1 7
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Meini Prawf ar gyfer Derbyn Plant i’r Ysgol
Mae Gweithredoedd yr Ymddiriedolaeth yn diffinio bod yr ysgol wedi’i sefydlu ar gyfer plant Plwyf Cwm-bach
gydag oddeutu 30 ym mhob dosbarth. Unwaith bod y cyfanswm yn bwrw’r uchafswm o 30, mae’r meini prawf
canlynol yn cael eu gweithredu:

• Plant sy’n ‘Derbyn Gofal’ neu blant gyda Datganiad o Angen Addysgol, pan enwir yr ysgol fel y lleoliad 
mwyaf addas; 

• Plant sydd â brodyr neu chwiorydd sy’n mynychu’r ysgol yn barod 
(mae hyn yn cynnwys hanner brawd a chwaer neu frodyr neu chwiorydd mabwysiedig);

• Plant Cristnogion mewn gair a gweithred neu o enwadau eraill;

• Plant y dymuna eu rhieni iddynt dderbyn eu haddysg mewn Ysgol Eglwys yng Nghymru. 
(Byddwn ni’n rhoi blaenoriaeth i’r plant sy’n byw agosaf i’r ysgol).

• Plant eraill, ar benderfyniad y Corff Llywodraethu a chan weithredu yn unol â chanllawiau'r 
Gymdeithas Genedlaethol.

Mae Llywodraethwyr yn disgwyl bod plant sy’n cael eu derbyn i'r ysgol yn cymryd rhan lawn mewn Addysg
Grefyddol ac Addoli ar y Cyd. Fodd bynnag, mae hawl gan rieni i dynnu plentyn o Addysg Grefyddol ac Addoli
ar y Cyd.

Mae ffrindiau Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru yn cynnal sesiynau dysgu trwy chwarae a
bore coffi bob bore Iau rhwng 9am a 10.30am. Croeso cynnes i rieni newydd.

Mae croeso i ddarpar rieni sy’n symud i’r ardal ac sy’n ystyried anfon eu plant i Ysgol Gynradd Cwm-bach yr
Eglwys yng Nghymru i drefnu apwyntiad gyda’r Pennaeth. Bydd y Pennaeth yn trefnu taith o’r ysgol iddynt.
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Ysgol Gynradd y Santes Fererid Eglwys Gatholig Rhufain

Polisi Derbyn

Mae Ysgol Gynradd y Santes Fererid Eglwys Gatholig Rhufain yn ysgol wirfoddol gymorthedig, sy’n gweithredu o dan
ymddiriedolaeth archesgobaeth Caerdydd.

Fel rheol, mae Ysgol Gynradd y Santes Fererid yn derbyn plant rhwng 3 ac 11 oed.

Yn unol â gwerthoedd addysg ac ethos Cristnogol yr ysgol, byddwn ni’n rhoi ystyriaeth i geisiadau oddi wrth rieni sydd
heb fod yn Gatholigion.

Caiff rhieni gofrestru’u dymuniad i’w plentyn fynychu’r ysgol. Bydd rhestr aros yn cadw’r wybodaeth yma nes bydd hawl
gyda’r plentyn i gael ei dderbyn. Dyw hynny ddim yn dilyn bod hawl gyda’ch plentyn i le. Mae rhaid cymhwyso’r meini
prawf isod ynghylch derbyn plant ym mhob achos.

Nifer ar gyfer Derbyn 
Nifer Derbyn yr ysgol ydy 21.

Meini Prawf ar gyfer Derbyn Plant i’r Ysgol
Pe bai’r ysgol yn derbyn mwy o geisiadau na’r lleoedd sydd ar gael, byddai hi’n blaenoriaethu ceisiadau fel a ganlyn.

1. Plant sy wedi’u bedyddio y mae’u rhieni sy’n Gatholigion yn byw ym mhlwyf Sant Joseff, Aberdâr, Santes
Therese o Lisieus, Hirwaun a Sant Ioan Kemble, Glyn-nedd. Gellir cyflwyno map o’r ardal ar gais.

2. Plant sy wedi’u bedyddio y mae’u rhieni sy’n Gatholigion mewn gair a gweithred yn byw mewn plwyfi cyfagos
i’r rhai a nodwyd uchod, gyda chaniatâd offeiriad eu plwyfi.

3. Brodyr neu chwiorydd plant sy’n mynychu’r ysgol yn barod.

4. Plant eraill sy wedi’u bedyddio.

5. Byddwn ni’n rhoi ystyriaeth i geisiadau plant mewn amgylchiadau arbennig sydd wedi’u pennu gan
asiantaethau allanol, e.e. Plant dan adain gofal yr Awdurdod - bydd ganddynt flaenoriaeth uchel.

Pe bai gormod o alw am leoedd yn un o’r categorïau uchod, byddai’r ysgol yn rhoi’r lleoedd gwag i’r rheiny sy’n 
byw agosaf at yr ysgol. 

Mae rhaid i ddisgyblion dosbarth meithrin sy’n dymuno trosglwyddo i adran y babanod gyflwyno cais am hynny ar yr
adeg briodol. Ffurflenni cais ar gael gan yr ysgol. Rhaid dychwelyd y ffurflenni hyn i’r ysgol yn ogystal.

Ceisiadau Hwyr
Bydd ceisiadau hwyr yn cael sylw dim ond os bydd lleoedd ar gael.

Gweithdrefn Cyflwyno Apêl
I gyflwyno apêl ynghylch penderfyniad, ysgrifennwch at:

Cadeirydd y Corff Llywodraethu
Ysgol Gynradd y Santes Fererid Eglwys Gatholig Rhufain, Tŷ  Fry, Aberdâr. CF44 7PP

Yna, bydd modd trefnu bod panel annibynnol yn trafod y cais.

Nifer o geisiadau ysgrifenedig am lefydd yn yr ysgol ym mis Medi 2014 - 17.

Does dim apeliadau hyd yn hyn.
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Ysgol Mair Forwyn Eglwys Gatholig Rhufain

Polisi Derbyn

Mae Ysgol Mair Forwyn Eglwys Gatholig Rhufain yn ysgol wirfoddol a gynorthwyir sy’n gweithredu o dan
ymddiriedolaeth Archesgobaeth Caerdydd. Y Corff Llywodraethu yn unig sy'n gyfrifol am dderbyn plant i'r ysgol ac
mae disgwyl iddo ddiogelu natur Gatholig yr ysgol. Mae Ysgol Mair Forwyn yn diwallu anghenion academaidd,
diwylliannol, moesol, cymdeithasol ac ysbrydol y disgyblion hynny sy'n byw yn ardaloedd Aberpennar ac Abercynon.

Mae'r llywodraethwyr yn croesawu ceisiadau gan rieni sydd eisiau i'w plant gael eu haddysgu mewn amgylchedd
crefyddol a moesol.

Nifer ar gyfer Derbyn
Y Nifer Derbyn a Nodir (IAN) yw 17.

Rheoli
Llywodraethwyr yr ysgol sy’n rheoli materion yr hawl i roi lle i ddisgybl.

Caiff rhieni gofrestru’u dymuniad i’w plentyn fynychu’r ysgol. Bydd rhestr aros yn cadw’r wybodaeth yma nes bydd
hawl gyda’r plentyn i gael ei dderbyn (e.e. ar ben-blwydd y plentyn yn dair oed). Dyw hynny ddim yn dilyn bod hawl
gyda’ch plentyn i le. Mae eisiau bodloni'r meini prawf isod ym mhob achos.

Bydd y Corff Llywodraethu yn cynnig darpariaeth feithrin llawn amser yn y flwyddyn academaidd 2015/16.

Meini Prawf ar gyfer Derbyn Plant i’r Ysgol
Pe bai’r ysgol yn derbyn rhagor o geisiadau na’r lleoedd sydd ar gael, byddai hi’n blaenoriaethu ceisiadau fel a
ganlyn. O fodloni'r meini prawf, mae plant sy o dan adain y Cyngor yn cael blaenoriaeth ym mhob achos.

• Disgyblion Catholig sy'n byw o fewn dalgylch Ysgol Mair Forwyn Eglwys Gatholig Rhufain.

• Brodyr a chwiorydd disgyblion Catholig sydd yn yr ysgol yn barod.

• Disgyblion Catholig sy'n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol.

• Enwadau Cristnogol eraill a brodyr a chwiorydd (hanner brodyr a chwiorydd a brodyr a chwiorydd maeth a
mabwysiedig) disgyblion sydd yn yr ysgol yn barod.

• Mae'n bosibl cynnig lleoedd i blant eraill os ydy'r rhieni neu'r gwarcheidwaid eisiau addysg Gristnogol i'w plant
a bod y llywodraethwyr yn fodlon mai awyrgylch ac addysg grefyddol a moesol yr ysgol yw'r hyn sydd
bwysicaf i'r ymgeiswyr.

Pe bai gormod o alw am leoedd gan ddisgyblion Catholig sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol, byddai’r ysgol yn
rhoi’r lleoedd gwag i’r rheiny sy’n byw agosaf at yr ysgol. I wneud hynny byddwn ni’n mesur y llwybr mwyaf byr a
diogel ar droed o’ch cartref i brif fynedfa’r ysgol.

Trefniadau Derbyn
• Mae'r ffurflenni cais ar gael gan swyddfa'r ysgol.

• Mae eisiau anfon y ffurflen gais yn ôl i'r ysgol.

• Bydd rhieni yn cael gwybod ynglŷn â'r penderfyniad drwy lythyr.

• Bydd ceisiadau sy'n cael eu derbyn yn ystod tymor yr ysgol yn cael eu hystyried os oes lle ar gael ac yn unol â'r
meini prawf sydd wedi'u nodi uchod, neu os yw'r cais/ceisiadau yn bodloni Meini Prawf Eithriadau Caniataol. 

• Nifer o geisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2014/15 - 4

• Nifer o apeliadau cyn dechrau'r flwyddyn addysgol 2014/15 - 0

Gweithdrefn Cyflwyno Apêl
I gyflwyno apêl ynghylch penderfyniad, ysgrifennwch at:

Cadeirydd y Corff Llywodraethu
Ysgol Mair Forwyn Eglwys Gatholig Rhufain, Miskin Road, Aberpennar. CF45 3UA
Yna, bydd modd trefnu bod panel annibynnol yn trafod y cais.
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Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys Gatholig Rhufain

Polisi Derbyn

Mae Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys Gatholig Rhufain yn ysgol wirfoddol a gynorthwyir sy’n gweithredu o dan
ymddiriedolaeth Archesgobaeth Caerdydd. Y Corff Llywodraethu yn unig sy'n gyfrifol am dderbyn plant i'r ysgol ac
maent yn ystyried ceisiadau yn erbyn y trefniadau derbyn penodedig. Y Nifer Derbyn a nodir yw 30.

Rhaid gwneud cais drwy gwblhau ffurflen gais sydd ar gael oddi wrth swyddfa’r ysgol. Rhaid derbyn copi o
dystysgrif geni’r plentyn er mwyn gwirio’i ddyddiad geni.
Y Corff Llywodraethu yn unig sy’n gallu derbyn disgyblion. Ni all cynrychiolaeth gan unrhyw un arall, gan gynnwys
llywodraethwr, aelod o’r staff, offeiriad neu unrhyw un sydd wedi’i ethol neu’i gyflogi gan yr Awdurdod Lleol gael ei
hystyried fel cynnig neu addewid am le. Dim ond cynnig ar bapur oddi wrth y corff llywodraethu a ellir ei dderbyn fel
cynnig derbyn.

Nid yw lle mewn Dosbarth Meithrin yn sicrhau lle mewn Dosbarth Derbyn a rhaid i rieni wneud cais am le yn 
y Dosbarth Derbyn. Ni fydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i rieni disgyblion sydd wedi mynychu'r Dosbarth Meithrin.

Nifer ar gyfer Derbyn
Y Nifer Derbyn a Nodir (IAN) yw 30.
Pe bai’r ysgol yn derbyn mwy na 30 o geisiadau, byddai hi’n blaenoriaethu ceisiadau yn unol â’r meini prawf isod.

Os nad oes modd i’r llywodraethwyr roi lle i bob ymgeisydd o fewn categori penodol, bydd blaenoriaeth yn cael ei
rhoi i'r rheiny sy'n byw agosaf i'r ysgol gan ddilyn y llwybr cerdded mwyaf diogel o ddrws ffrynt cartref y plentyn i brif
gatiau'r ysgol.

Meini Prawf ar gyfer Derbyn Plant i’r Ysgol
1. Plant Catholig sy’n derbyn gofal (plant sy’n derbyn gofal cyhoeddus).

2. Plant sy’n derbyn gofal (plant sy’n derbyn gofal cyhoeddus.)

3. Plant sy wedi’u Bedyddio i Eglwys Gatholig Rufeinig sy’n byw yn nalgylch Mihangel Sant, sef: 

• Bedlinog, Trelewis ac Edwardsville – (ALl Merthyr); Nelson – (ALl Caerffili); 

• Cilfynydd, Pontypridd, Glyn-coch, Ynys-y-bŵl, Pentre'r Eglwys, Y Beddau, Llantrisant, Dolau, Pont-y-clun,
Meisgyn, Tonysguboriau, Efail Isaf – (ALl RhCT); Creigiau, Pen-tyrch, Gwaelod-y-garth, Tŷ Rhiw a
Thongwynlais – (ALl Caerdydd). Gellir cael map o’r ardal briodol ar gais.

Bydd rhaid dangos tystiolaeth o grefydd y plentyn (tystysgrif bedydd).

4. Brodyr a chwiorydd disgyblion sydd yn yr ysgol yn barod ac sydd wedi’u bedyddio. 

5. Brodyr a chwiorydd enwadau Cristnogol eraill sydd yn yr ysgol yn barod.

6. Brodyr a chwiorydd disgyblion mae’u cefndir o ffydd arall sydd yn yr ysgol yn barod.

7. Disgyblion Catholig sy’n byw y tu allan i’r ardal dalgylch. 

8. Plant eraill.

Brodyr a Chwiorydd – Ddiffiniad
Brawd neu chwaer yw brawd/chwaer, hanner brawd/chwaer (plant sydd â’r un fam neu dad (ond nid y ddau),
llysfrawd/chwaer lle bo’r ddau blentyn yn perthyn drwy briodas. Mae hyn hefyd yn berthnasol i blant
maeth/mabwysiedig sy’n byw dan yr un to.

Gefeilliaid a Thripledi ac ati
Os bydd mwy o geisiadau na lleoedd, bydd yr ysgol yn blaenoriaethu ceisiadau yn unol â’r meini prawf isod. O
gymhwyso’r meini prawf yma a bod y plentyn olaf sydd i’w dderbyn yn efell/un o dri ac ati, bydd yr Awdurdod yn
derbyn y brawd/chwaer arall yn ogystal.
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Trefniadau Derbyn
• Mae'r ffurflenni cais ar gael gan swyddfa'r ysgol.

• Mae angen anfon y ffurflen gais yn ôl i'r ysgol.

• Bydd rhieni yn cael gwybod ynglŷn â'r penderfyniad drwy lythyr.

Gweithdrefn Cyflwyno Apêl
Mae hawl statudol gyda’r rhieni i gyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad i beidio â derbyn disgybl. I gyflwyno apêl
ynghylch penderfyniad, ysgrifennwch at:

Cadeirydd Corff Llywodraethu Sant Mihangel
Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys Gatholig Rhufain, John Place, Trefforest, Pontypridd, CF37 1SP
Yna, bydd modd trefnu bod panel annibynnol yn trafod y cais.

Bydd manylion o’r broses apelio ar gael i rieni unwaith iddynt gael gwybod nad yw’u plentyn wedi cael ei dderbyn i’r
ysgol (neu os ydynt yn gofyn am wybodaeth o’r fath oddi wrth y Corff Llywodraethu).

Rhestr Aros
Bydd pob ymgeisydd aflwyddiannus yn cael ei roi ar restr aros tan 30 Medi. Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu rhestru yn
ôl y blaenoriaethau meini prawf derbyn disgyblion, ac nid yn ôl dyddiad derbyn eu cais. Os bydd lle rhydd yn codi,
bydd yn cael ei ddyrannu i’r ymgeisydd ar frig y rhestr. Bydd rhaid i rieni ymateb o fewn 5 niwrnod gwaith. Os na
fyddan nhw’n ymateb am unrhyw reswm, byddwn ni’n cymryd eu bod yn gwrthod y lle. O ganlyniad i hyn, bydd y lle
rhydd yn cael ei gynnig i’r ymgeisydd nesaf ar y brig, gan ddilyn yr un broses. Ar ôl 30 Medi, bydd y rhestr aros yn
cael ei diddymu. Bydd unrhyw le arall sy’n dod yn rhydd yn cael ei ddyrannu i’r ymgeisydd nesaf neu, os oes mwy
nag un person yn ymgeisio, byddwn ni’n gweithredu’r meini prawf ar gyfer derbyn plant i’r ysgol cyhoeddedig.
Cofiwch y bydd trefn y rhestr aros yn newid wrth i fwy a mwy o bobl wneud cais ac wrth i amgylchiadau newid. Os
bydd unrhyw ymgeisydd yn rhoi gwybod mewn ysgrifen i’r llywodraethwyr am unrhyw newid yn ei amgylchiadau,
bydd y llywodraethwyr yn ystyried hyn a gall safle’r ymgeisydd ar y rhestr aros newid yn ei sgil.

Arweinydd Polisi 
Mrs C Preston-Meek

Pennaeth
Mr Mark Chappel

Cadeirydd y
Llywodraethwyr

Mrs J Harris

Datganiad Cenhadaeth:
Together with Christ, Together We Love, 
Together We Learn, Together We Live
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Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain

Polisi Derbyn

Mae Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain yn ysgol wirfoddol a gynorthwyir sy’n
gweithredu o dan ymddiriedolaeth Archesgobaeth Caerdydd. Y Corff Llywodraethu yn unig sy'n gyfrifol am dderbyn
plant i'r ysgol ac yn ystyried ceisiadau yn unol â’r trefniadau derbyn a benderfynir. Mae Ysgol Gynradd y Seintiau
Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain yn diwallu anghenion academaidd, diwylliannol, moesol, cymdeithasol 
ac ysbrydol y disgyblion hynny sy'n byw yn ardaloedd Cwm Rhondda Fach, Cwm Rhondda Fawr, Tonyrefail a'r
Gilfach-goch.

Mae'r llywodraethwyr yn croesawu ceisiadau gan rieni sydd eisiau i'w plant gael eu haddysgu mewn awyrgylch
crefyddol a moesol.

Nifer ar gyfer Derbyn
Y Nifer Derbyn a Nodir (IAN) yw 18.

Rheoli
Llywodraethwyr yr ysgol sy’n rheoli materion yr hawl i roi lle i ddisgybl.

Caiff rhieni gofrestru’u dymuniad i’w plentyn fynychu’r ysgol. Bydd rhestr aros yn cadw’r wybodaeth yma nes bydd
hawl gyda’r plentyn i gael ei dderbyn. Dyw hynny ddim yn dilyn bod hawl gyda’ch plentyn i le. Mae eisiau bodloni'r
meini prawf isod ym mhob achos.

Meini Prawf ar gyfer Derbyn Plant i’r Ysgol
Pe bai’r ysgol yn derbyn rhagor o geisiadau na’r lleoedd sydd ar gael, byddai hi’n blaenoriaethu ceisiadau fel a
ganlyn. O fodloni'r meini prawf, mae plant sy o dan adain y Cyngor yn cael blaenoriaeth ym mhob achos.

• Disgyblion Catholig sy'n byw o fewn dalgylch Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig
Rhufain ac sydd wedi’u bedyddio i’r Eglwys Gatholig Rufeinig.

• Brodyr a chwiorydd (rhaid eu bod wedi’u bedyddio) disgyblion Catholig sydd yn yr ysgol yn barod.

• Enwadau Cristnogol eraill a brodyr a chwiorydd disgyblion sydd yn yr ysgol yn barod.

• Mae'n bosibl cynnig lleoedd i blant eraill os ydy'r rhieni neu'r gwarcheidwaid eisiau addysg Gristnogol i'w plant.

Pe bai gormod o alw am leoedd gan ddisgyblion Catholig sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol, byddai’r ysgol yn
rhoi’r lleoedd gwag i’r rheiny sy’n byw agosaf at yr ysgol. Mae map o'r dalgylch ar gael ar gais. I wneud hynny
byddwn ni’n mesur y llwybr mwyaf byr a diogel ar droed o’ch cartref i brif fynedfa’r ysgol.

Trefniadau Derbyn
• Mae'r ffurflenni cais ar gael o swyddfa'r ysgol ac ar safle Moodle yr ysgol. Mae gofyn bod ffurflenni cais am le yn

cael eu dychwelyd i’r ysgol.

• Bydd rhieni yn cael gwybod ynglŷn â'r penderfyniad drwy lythyr.

• Caiff ceisiadau eu derbyn drwy gydol y flwyddyn ysgol.

Gweithdrefn Cyflwyno Apêl
I gyflwyno apêl ynghylch penderfyniad, ysgrifennwch at: 

Cadeirydd y Corff Llywodraethu
Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain, Primrose Street, Tonypandy, CF40 1BJ
Yna, bydd modd trefnu bod panel annibynnol yn trafod y cais.
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Polisïau Ysgolion Uwchradd

Ysgol Gyfun Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain 

Polisi Derbyn

Un o’r ysgolion gwirfoddol cymorthedig Eglwys Gatholig Rhufain ydy Ysgol Gyfun Cardinal Newman ac mae
cyfrifoldeb gan y Llywodraethwyr, wedi’i nodi gan y gyfraith, i gynnal cymeriad Catholig yr ysgol. Felly, bydd disgyblion
yn cael eu derbyn i Ysgol Gyfun Cardinal Newman yn ôl y meini prawf canlynol:

• Plant Catholig sy dan adain gofal yr Awdurdod

• Plant eraill sy dan adain gofal yr Awdurdod

• Mae cyfrifoldeb ar yr ysgol i wasanaethu’r ysgolion a’r plwyfi sy’n ei bwydo hi. 
Plant yr eglwys yn y rhain fydd y rhai cyntaf i’w derbyn.

Dyma’r ysgolion cynradd sy’n bwydo’r ysgol: Mihangel Sant, Trefforest; Y Santes Helen, Caerffili; Mair Forwyn,
Aberpennar; Y Seintiau Gabriel a Raphael, Tonypandy.

Atodir rhestr o blwyfi sy’n cael eu gwasanaethu gan Ysgol Cardinal Newman.

• Bydd gan blant Catholig sydd wedi’u bedyddio yn y dalgylch flaenoriaeth dros blant eraill sy’n dymuno cael
lle. Rhaid i rieni/cynhalwyr gyflwyno tystysgrif bedydd y plentyn.

• Bydd plant Catholig sydd wedi’u bedyddio sy’n byw tu allan i ddalgylch yr ysgol yn cael eu hystyried nesaf.
Rhaid i rieni/cynhalwyr gyflwyno tystysgrif bedydd y plentyn.

• Bydd brodyr a chwiorydd plant sydd yn yr ysgol yn barod yn cael eu hystyried nesaf. Mae brodyr/
chwiorydd yn cynnwys brodyr/chwiorydd o’r ddau riant, hanner brodyr/chwiorydd a brodyr/chwiorydd maeth
a mabwysiedig.

• Yn olaf, mae'n bosibl cynnig lleoedd i blant eraill nad ydynt yn Gatholigion os ydy'r rhieni neu'r
gwarcheidwaid eisiau addysg Gristnogol i'w plant a bod y llywodraethwyr yn fodlon mai awyrgylch ac addysg
grefyddol a moesol yr ysgol yw'r hyn sydd bwysicaf i'r ymgeiswyr.

Os ydy nifer y ceisiadau yn is na’r nifer derbyn (120), neu’r un fath â’r nifer derbyn, bydd yr ysgol yn derbyn pob
ymgeisydd, ni waeth beth fo crefydd yr ymgeisydd neu reswm yr ymgeisydd dros wneud cais.

Gweithdrefn Cyflwyno Apêl 
Os yw rhiant/cynhaliwr wedi mynegi hoffter drwy wneud cais am le ac mae’r Llywodraethwyr yn gwrthod y cais, mae
gan y rhiant neu gynhaliwr yr hawl i gyflwyno apêl. Bydd apeliadau yn cael eu clywed gan banel apeliadau annibynnol.
Dylai apêl yn erbyn penderfyniad y Llywodraethwyr i beidio â derbyn plentyn i’r ysgol gael ei gyfeirio at:

Mrs Kate Duffin, Clerc y Corff Llywodraethu
Ysgol Gyfun Gatholig Cardinal Newman, Dynea Road, Rhydfelen, Pontypridd. CF37 5DP

Y Meini Prawf ar gyfer Derbyn Plant i’r Ysgol
• Bydd gan blant Catholig yn y dalgylch sydd wedi'u bedyddio flaenoriaeth dros blant eraill sy’n dymuno cael lle.

Rhaid i rieni/cynhalwyr gyflwyno tystysgrif bedydd y plentyn.

• Bydd plant Catholig sydd wedi’u bedyddio sy’n byw tu allan i ddalgylch yr ysgol yn cael eu hystyried nesaf.
Rhaid i rieni/cynhalwyr gyflwyno tystysgrif bedydd y plentyn.

• Bydd brodyr a chwiorydd plant sydd yn yr ysgol yn barod yn cael eu hystyried nesaf. Mae brodyr/chwiorydd yn
cynnwys brodyr/chwiorydd o’r ddau riant, hanner brodyr/chwiorydd a brodyr/chwiorydd maeth a mabwysiedig.

• Yn olaf, mae'n bosibl cynnig lleoedd i blant eraill nad ydynt yn Gatholigion os ydy'r rhieni neu'r gwarcheidwaid
eisiau addysg Gristnogol i'w plant a bod y llywodraethwyr yn fodlon mai awyrgylch ac addysg grefyddol a moesol
yr ysgol yw'r hyn sydd bwysicaf i'r ymgeiswyr.

Bydd yr Awdurdod yn mesur y pellter yn ôl y daith cerdded fwyaf diogel a byr rhwng drws blaen y cartref a’r giât
agosaf sydd ar agor yn yr ysgol. 
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Ysgol Gyfun Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain (parhad)

Gefeilliaid a Thripledi ac ati
O gymhwyso’r meini prawf yma a bod y plentyn olaf sydd i’w dderbyn yn efell/un o dri ac ati, bydd yr Awdurdod yn
derbyn y brawd/chwaer arall yn ogystal.

Bydd yr ysgol yn cadw rhestr aros. Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhestru yn unol â’r meini prawf ar gyfer derbyn
disgyblion i’r ysgol, ac nid yn unol â dyddiad derbyn y ceisiadau. Bydd y rhestr yn cael ei chynnal tan 30 Medi. Ar ôl
hynny, bydd rhaid i rieni/cynhalwyr gyflwyno cais newydd (drwy gwblhau ffurflen gais arall) a/neu gyflwyno cais mewn
ysgrifen i barhau ar y rhestr aros.

Plwyfi Cyfrannol
• Sant Dyfrig, Trefforest • All Hallows, Llantrisant

• Mair Forwyn, Aberpennar • Sant Thomas, Abercynon

• Y Seintiau Gabriel & Raphael, Tonypandy • Sant Mair Magdalen, Ynys-hir

• Sant Pedr, Bargoed • Sant Helen, Caerffili

Mae croeso i rieni/cynhalwyr eraill sydd eisiau rhagor o fanylion ynghylch dalgylch yr ysgol gysylltu â’r ysgol.

Dylid anfon ffurflenni cais yn unol â’r dyddiadau a gytunwyd gyda’r Awdurdod Lleol. Mae hyn hefyd yn berthnasol i
lythyron hysbysu ac apeliadau.

Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru

Polisi Derbyn

Trefniadau Derbyn Cychwynnol
Mae'r ysgol, sydd wedi'i chyfansoddi erbyn hyn (hynny yw, gan yr Ysgrifennydd Gwladol dan Ddeddfau Addysg), yn
derbyn disgyblion “yn bennaf o Aberdâr a'r cylch”.

Yn gyffredinol, mae “Aberdâr a'r cylch” yn golygu Cyn-fwrdeistref Cwm Cynon ac mae “yn bennaf”, yn ôl y
Llywodraethwyr, yn golygu ei bod hi'n bosibl derbyn ychydig o ddisgyblion o ardaloedd cyfagos o fewn ffiniau
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a'r ardaloedd agosaf sydd o fewn ffiniau Bwrdeistrefi Sirol Castell-nedd Port
Talbot, Merthyr Tudful, Caerffili a Sir Powys.

Bob blwyddyn ers ei chyfansoddiad yn Ysgol Gyfun, mae nifer y ceisiadau wedi bod yn uwch na nifer y lleoedd sydd
wedi bod ar gael ym Mlwyddyn 7. Mae'r lleoedd yma, felly, yn cael eu rhoi gan y Llywodraethwyr i'r ymgeiswyr hynny
sy'n bodloni'r meini prawf yn ôl trefn y blaenoriaethau yma: 

1. Plant sydd, fel eu teuluoedd, yn cymuno yn yr Eglwys Anglicanaidd (hynny yw, sy’n mynychu Gwasanaethau’r
Eglwys Anglicanaidd) ac sy'n ddisgyblion yn un o ysgolion cynradd yr Eglwys Anglicanaidd;

2. Plant yr Eglwys yng Nghymru, megis y maen prawf uchod, sy’n ddisgyblion yn un o ysgolion cynradd y Sir;

3. Disgyblion eraill sy’n ddisgyblion yn un o ysgolion yr Eglwys Anglicanaidd;

4. Plant sydd, fel eu rhieni, yn cymuno mewn Eglwys Gristnogol arall ac sy'n tanysgrifio i'r Cyfamod neu'n ei
gefnogi, ond sydd, fel arall, yn bodloni'r meini prawf o ran cael eu derbyn i'r ysgol.

5. Disgyblion sydd â brawd neu chwaer, hynny yw brawd neu chwaer, hanner brawd/chwaer, neu frawd neu
chwaer faeth neu fabwysiedig sydd eisoes yn mynychu’r ysgol (rydyn ni’n cynnwys gefeilliaid/tripledi).

6. Disgyblion eraill sy’n ddisgyblion yn un o ysgolion cynradd y Sir.
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Mae’r ysgol yn cydnabod mai’r flaenoriaeth yw darparu lleoedd yn yr ysgol i blant sy’n derbyn gofal. Mae hi’n
ymrwymo i weithio ar y cyd â’r Awdurdod Lleol ac asiantaethau eraill i sicrhau bod anghenion y disgyblion hyn
yn cael eu diwallu. Caiff blaenoriaeth ei rhoi i blant Cristnogol sy’n derbyn gofal yng Nghategori Blaenoriaeth 1, 2,
3 a 4 ac i blant sy’n derbyn gofal yng Nghategori Blaenoriaeth 5 a 6.
Mewn achosion lle mae rhywun yn honni ymlyniad wrth yr Eglwys, mae Clerigwyr y Plwyf perthnasol yn cael eu
gwahodd i gefnogi'r ceisiadau cyn i benderfyniad gael ei wneud ynglŷn â nhw. Mae lleoedd gwag achlysurol ar gyfer
Blwyddyn 7, sydd ar gael cyn dechrau'r flwyddyn ysgol, yn cael eu rhoi, yn gyffredinol, yn unol â'r meini prawf uchod
i'r ymgeiswyr hynny a oedd eisoes yn aflwyddiannus neu ymgeiswyr hwyrach (er enghraifft, yn sgil symud i'r ardal).
Rydyn ni’n cadw rhestr aros. Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhestru yn unol â’r meini prawf. Caiff ceisiadau eu cadw am
un flwyddyn academaidd.

Cyn y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ar gyfer lleoedd ym Mlwyddyn 7, mae’r ysgol yn cynnal Diwrnod Agored,
yn benodol ar gyfer y rhieni sy’n ystyried anfon eu plant i’r ysgol. Caiff ffurflen gais ar gyfer y mis Medi nesaf ei
chynnwys yn y pecyn gwybodaeth gwneud cais. Dylid ystyried yn ddwys amodau derbyn yr ysgol cyn cwblhau a
dychwelyd y ffurflen gais i’r ysgol cyn y dyddiad cau. Nodwch na fyddwn ni’n ystyried ffurflenni cais sy’n cael eu
derbyn ar ôl y dyddiad cau. Serch hynny, gall rhieni sy’n anfon ceisiadau’n hwyr gyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad
yr ysgol i beidio â derbyn eu plant. Mae copïau o’r ffurflen gais ar gael o’r ysgol.

Dengys ystadegau derbyn y gall yr ysgol, fel arfer, dderbyn pob ymgeisydd yng nghategori blaenoriaeth (1) a (2), a’r
rhan fwyaf o ymgeiswyr yng nghategori blaenoriaeth (3). Rydym wedi gallu cynnig lleoedd i ymgeiswyr yng nghategori
blaenoriaeth (4) o bryd i’w gilydd. Serch hynny, canllaw yn unig yw’r meini prawf ac mae’n dibynnu ar y ceisiadau
rydyn ni’n eu derbyn bob blwyddyn.

Gall rhieni unrhyw blentyn sy’n cael ei gais wedi’i wrthod gyflwyno apêl i’r ysgol yn erbyn y penderfyniad. Mae rhaid
cyflwyno’r apêl ar bapur i Glerc y Llywodraethwyr yn yr ysgol, cyn pen 14 diwrnod ar ôl derbyn y penderfyniad. Bydd
yr apêl yna’n cael ei hanfon at Banel Apeliadau Annibynnol, lle bydd gan rieni/cynhalwyr y cyfle i gyflwyno apêl yn
erbyn y penderfyniad. Bydd Clerc y Panel Apeliadau yn eu hysbysu o fewn 14 diwrnod (10 niwrnod gwaith) ynghylch
trefniadau gwrandawiad o'r apêl.

Yn dilyn y broses derbyn, bydd rhieni pob disgybl sydd wedi derbyn cynnig am le ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi yn
derbyn gwahoddiad i fynychu cyfarfod cyn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd. Bydd gwybodaeth berthnasol
yn cael ei rhoi iddyn nhw. Bydd y plant yn ymweld â’r ysgol, tua’r un cyfnod â’r cyfarfod fel rhan o’r broses
drosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd. Bydd hyn yn eu galluogi i ymgyfarwyddo â ’u hamgylchedd newydd
cyn eu diwrnod cyntaf yn eu hysgol newydd.

O ran disgyblion ym Mlwyddyn 8-11, os oes lleoedd gwag yn y flwyddyn, caiff ymgeiswyr eu derbyn yn unol â meini
prawf derbyn yr ysgol.

Mae’r Corff Llywodraethu yn ystyried pob cais gan rieni. Os oes lleoedd gwag, bydd yr ysgol yn derbyn ymgeiswyr 
i’r ysgol.

Mae’r ysgol yn glynu wrth y dyletswyddau cyffredinol, yn unol â’r Awdurdod Lleol.

Mae’r un meini prawf yn berthnasol i bob cam derbyn yn yr ysgol.
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Anghenion Addysgol Arbennig

Awdurdod Addysg Rhondda Cynon Taf – 
Darpariaeth ar gyfer Anghenion Addysg Arbennig

A. Y Polisi

Polisi’r Awdurdod yw bod pob plentyn, cyn belled ag y bo hynny’n bosibl dan amodau Deddf Addysg
1996 (sydd wedi cael ei ddiwygio o dan ofynion Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau
2001), yn cael ei addysgu mewn ysgol brif ffrwd yn ei gymuned leol. Mae Cod Ymarfer Anghenion
Addysgol Arbennig (AAA) Cymru 2002, yn darparu cyngor ymarferol i weithwyr proffesiynol ynglŷn â’u
swyddogaethau a’u dyletswyddau ac mae arweiniad pellach ar gael yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Yng
nghyd-destun y datganiad hwn, mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i’r egwyddorion cyffredinol canlynol
ynglŷn â phlant sydd ag anghenion addysgol arbennig.

• Ymrwymiad i’r egwyddor o gynnwys plant mewn addysg brif ffrwd cyn belled ag y bo hynny’n gyson
â darparu’r addysg arbennig sy’n ofynnol i’r plentyn, darparu addysg effeithlon i’r plant sy’n cael eu
haddysg ochr yn ochr â’r plentyn a chanddo anghenion addysgol arbennig a defnyddio adnoddau 
yn effeithlon.

• Bydd anghenion addysgol arbennig plant, gan gynnwys plant cyn oed ysgol, yn cael eu nodi, eu
cofnodi, eu hasesu a’u diwallu mor gynnar ag y bo modd, a’u hadolygu yn rheolaidd.

• Byddwn ni’n annog rhieni/cynhalwyr i gymryd rhan yn y broses o nodi ac asesu anghenion addysgol
arbennig eu plentyn. Bydd y rhieni/cynhalwyr yn cael eu cynnwys yn y trafodaethau i benderfynu sut a
lle mae diwallu anghenion addysgol arbennig plentyn, a, lle bo hynny’n briodol, byddwn ni’n ystyried
barn y plentyn ei hun. Mae’r broses hon yn cynnwys rhoi cyfarwyddyd i rieni/cynhalwyr plant a
chanddyn nhw anghenion addysgol arbennig ynglŷn â’u hawliau statudol, gwaith paratoi
cynrychiolaeth y rhieni a’r ffyrdd y gallan nhw weithio mewn partneriaeth ag ysgol y plentyn.

• Darparu cyfleoedd addysgol o safon i’r plant a’r bobl ifainc i gyd - a chydnabod eu hawl i gyfleoedd
cwricwlwm eang, cytbwys, perthnasol a gwahaniaethol. Byddwn ni’n cymhwyso’r egwyddor beth
bynnag eu rhyw, hil, anghenion addysgol arbennig neu anabledd.

• Cydnabod y gall plentyn fod ag anghenion addysgol a fydd yn gofyn am ddarpariaeth arbennig ar
unrhyw adeg.

• Cyflwyno dilyniant hyblyg wedi’i baratoi i ddiwallu anghenion addysgol arbennig disgyblion unigol.
Bydd modd diwallu anghenion addysgol arbennig y rhan fwyaf o blant yn eu hysgolion eu hunain, trwy
gyfrwng adnoddau’r ysgolion hynny. Cydnabyddwn hefyd, fodd bynnag, bydd anghenion rhai plant yn
gofyn am adnoddau ychwanegol.

• Cynnal ystod o wasanaethau canolog i gynorthwyo gyda gwaith asesu a darparu ar gyfer plant a
chanddyn nhw anghenion addysgol arbennig.

• Rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd cysylltiadau effeithiol ag asiantaethau – statudol a gwirfoddol –
wrth bennu natur anghenion addysgol arbennig plentyn a’r ddarpariaeth sy’n angenrheidiol i ymateb
i’r anghenion hynny.

• Rydyn ni’n cydnabod dyletswydd yr Awdurdod i gadw llygad ar y ddarpariaeth gyffredinol ar gyfer
addysg arbennig ac adolygu’r ddarpariaeth honno’n rheolaidd yn rhan o’r broses o gynllunio
strategol. Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wasanaeth ar gyfer pennu anghenion
addysgol arbennig plentyn mor drylwyr a phrydlon ag y bo modd.

• Ar ôl hynny, byddwn ni’n trefnu cymorth heb oedi’n ormodol. Byddwn ni’n adolygu ansawdd y
ddarpariaeth a dosbarthiad ein gweithwyr arbenigol ar draws y Fwrdeistref Sirol yn rheolaidd.

• Rhoi cyfarwyddyd, cefnogaeth a hyfforddiant angenrheidiol i lywodraethwyr, penaethiaid a staff mewn
perthynas â’u dyletswyddau a’u cyfrifoldebau ynglŷn â phlant a chanddyn nhw anghenion addysgol
ychwanegol, gan gynnwys anghenion arbennig.

Mae cynnydd pob plentyn sydd ag anghenion addysgol arbennig yn cael ei fonitro’n fanwl a’i adolygu’n
flynyddol, o leiaf. 
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B. Y Gwasanaeth Cynhwysiant a Mynediad

1. Gwasanaeth Seicoleg Addysg
Yn anad dim, nod y Gwasanaeth Seicoleg Addysg yw hyrwyddo datblygiad seicolegol da plant, pobl ifainc,
teuluoedd a sefydliadau. Mae’r gwasanaeth yn gweithio gyda phlant a phobl ifainc rhwng 0 a 19 oed, gan
amlaf mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar neu ysgol. Mae lleoliadau addysg yn derbyn ymweliadau cyson
oddi wrth y Seicolegwr Addysg ar sail dyrannu amser. Dylai rieni neu gynhalwyr sy’n dymuno cael mynediad i’r
gwasanaeth gysylltu â’r lleoliad addysgol perthnasol yn y lle cyntaf.

Mae seicolegwyr yn ceisio creu newid drwy weithio ar y cyd gyda phlant, pobl ifainc, teuluoedd/cynhalwyr ac
amrediad o bobl broffesiynol (e.e. Bwrdd Iechyd Lleol, Gwasanaethau Plant, staff Gwasanaethau Blynyddoedd
Cynnar ayyb). Gwireddir hyn drwy ymgynghori, asesu, cynghori, gwaith therapiwtig, hyfforddi, gwaith prosiect a
gwaith ymchwil. Mae’r gwasanaeth yn helpu’r Awdurdod Lleol i weithredu’i ddyletswyddau statudol, yn
enwedig mewn perthynas â gwireddu anghenion addysgol arbennig plant a phobl ifainc. Gall hyn gynnwys
dysgwyr sydd ag anawsterau sylweddol mewn perthynas â: gwybyddiaeth a dysgu, trafferthion cymdeithasol,
emosiynol ac ymddygiadol; lleferydd; anawsterau iaith a chyfathrebu; ac anawsterau synhwyraidd a chorfforol.
Gall ymyriadau arbennig a chefnogaeth hefyd gael eu darparu yn ystod adegau o argyfwng mewn ysgol neu
gymuned (e.e. mewn ymateb i ddigwyddiad sy’n argyfwng).

Ar hyn o bryd, mae'r Gwasanaethau Mynediad a Chynhwysiant yn destun i ymgynghoriad ynghylch cynigion i
droi'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn wasanaeth masnachu. Byddai hyn yn cynnwys ysgolion yn prynu
Gwasanaethau Seicoleg Addysg masnachol o'r Llywodraeth Leol o dan delerau Cytundeb Lefel Gwasanaeth
rhwng yr Awdurdod Lleol ac ysgolion ar sail unigol.

2. Gwasanaeth Cynnal Dysgu
Mae’r Gwasanaeth Cynnal Dysgu yn gweithio mewn partneriaeth â phlant a phobl ifainc, teuluoedd, ysgolion a
gweithwyr proffesiynol o asiantaethau eraill i fod yn gefn i ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig. Mae’r
anghenion hyn yn cynnwys nam ar y golwg, nam ar y clyw, anhwylderau ar y sbectrwm awtistig, anawsterau
lleferydd ac iaith, anawsterau dysgu cymhleth ac anawsterau dysgu penodol (Dyslecsia). Mae’r Gwasanaeth yn
cyflogi athrawon arbenigol ac amrywiaeth o staff cymorth i ddarparu cymorth teithiol. 

Mae’r Gwasanaeth yn gwneud cyfraniad pwysig gan helpu ysgolion i nodi, asesu a darparu ar gyfer plant a
phobl ifainc ag amrywiaeth o anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys y rheini y mae Saesneg yn iaith
ychwanegol iddyn nhw.

Bwriad y Gwasanaeth Cynnal Dysgu yw datblygu maint ysgolion prif ffrwd er mwyn cynnwys dysgwyr gydag
anghenion ychwanegol yn llwyddiannus. Mae cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol wedi’i dargedu ar gael
drwy’r Gwasanaeth Cynnal Dysgu yn rhan o’r Amserlen Hyfforddiant Cynhwysiant a Mynediad sy’n cael ei
ddiweddaru’n flynyddol.

Mae’r Gwasanaeth hefyd yn cefnogi ysgolion drwy ddarparu gwasanaeth cynghori ac ymgynghori ar bob math
o anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r Gwasanaeth yn gweithio mewn partneriaeth â’r ysgolion hynny sydd â
dosbarthiadau arbenigol o dan delerau cytundeb Ysgol/yr Awdurdod Lleol.

3. Gwasanaeth Cynnal Ymddygiad
Cylch Gorchwyl y Gwasanaeth
Gwasanaeth masnachol yw'r Gwasanaeth Cynnal Ymddygiad sy'n gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion
sydd wedi dewis i brynu Gwasanaethau Cynnal Ymddygiad o'r Awdurdod Lleol o dan delerau Cytundeb Lefel
Gwasanaeth rhwng yr Awdurdod Lleol ac ysgolion ar sail unigol. 

Mae'r gwasanaeth yn cynnig darpariaethau craidd megis ymgynghoriadau, cyngor a chanllawiau i ysgolion i
gynorthwyo ystod eang o ddisgyblion ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol (SEBD) ar lefel
ysgol gyfan, grŵp ac yn unigol, asesu a nodi anghenion dysgwyr, ymateb i atgyfeiriadau unigol, pecynnau
hyfforddiant a datblygiad proffesiynol unigryw.

Mae’r Gwasanaeth yn gweithio mewn partneriaeth â phlant a phobl ifainc, teuluoedd, ysgolion, seicolegwyr
addysg a phlant ac asiantaethau eraill i gefnogi disgyblion trwy bob math o ymyriadau a chanolfannau addysg.

Mae’r Gwasanaeth yn gweithio mewn partneriaeth a’r ysgolion hynny sy’n cynnal dosbarthiadau SEBD
arbenigol, o dan delerau cytundeb Ysgol/yr Awdurdod Lleol. Mae’r Gwasanaeth hefyd yn gwneud cyfraniad
allweddol at reoli’r Unedau Atgyfeirio Disgyblion, ac mae ganddo gysylltiadau agos a’r gwasanaeth EOTAS
(Addysg Heblaw am Addysg yn yr Ysgol).
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4. Darpariaeth
Mae’r gwasanaeth addysg yn cynnal y ddarpariaeth a ganlyn i roi cymorth i ddisgyblion a chanddyn
nhw anghenion addysgol arbennig.

i. Gwasanaeth Ymgynghorol Portage yn y Cartref ar gyfer plant cyn-oed ysgol a chanddyn nhw
anghenion arbennig – a’u teuluoedd yn ogystal.

ii. Dosbarthiadau Cynnal Dysgu ar gyfer plant oed cynradd a chanddyn nhw anhwylderau lleferydd
ac iaith difrifol, anhwylder cyfathrebu, anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth, anawsterau dysgu
cymhleth a nam difrifol/dwys ar y clyw.

iii. Mae tair ysgol arbennig ar gyfer disgyblion o bob cyfnod allweddol a chanddyn nhw 
anawsterau cymhleth:

• Ysgol Park Lane – Cwm Cynon
• Ysgol Hen Felin – Cwm Rhondda 
• Ysgol Tŷ Coch – Taf Elái

iv. Mae Ysgol Maes-gwyn yng Nghwm Cynon yn gwasanaethu disgyblion Cyfnod Allweddol 3, 4 a
5 sydd ag anawsterau dysgu cymedrol, neu rai difrifol, ynghyd ag anawsterau cymdeithasol,
emosiynol ac ymddygiadol.

v. Bydd disgyblion a chanddyn nhw nam ar y golwg yn derbyn cymorth gan gynorthwywyr dysgu
Braille ac athrawon teithiol mewn dosbarthiadau prif ffrwd. Gall disgyblion gyda nam ar eu clyw
hefyd dderbyn cymorth mewn dosbarthiadau yn y brif ffrwd gan Athrawon Plant Byddar a
Chynorthwywyr Cymorth Dysgu.

vi. Uned Atgyfeirio Disgyblion (UAD) – mae gan yr awdurdod 2 UAD ac mae’r ddau’n darparu
darpariaeth hir a byr dymor i ddisgyblion sydd mewn perygl o gael eu gwahardd o’r ysgol.
Canolfan Addysg Tai sy’n darparu ar gyfer plant oed cynradd ac mae hefyd yn gartref i
ddosbarth pontio Blwyddyn 7. Mae Canolfan Addysg Tŷ Gwyn yn darparu ar gyfer plant oed
cyfun o Flwyddyn 7-11. Mae Tŷ Gwyn hefyd yn darparu lleoliadau Addysg Heblaw yn yr Ysgol
(EOTAS). Mae'r ddarpariaeth yma yn diwallu anghenion disgyblion sydd ddim, am ryw reswm
neu'i gilydd, â modd derbyn eu haddysg mewn ysgolion y brif ffrwd. Mae'r ddarpariaeth yma yn
cynnwys addysg yn y cartref neu mewn grŵpiau, a darpariaeth arwahanol yn ysgol Tŷ Gwyn ei
hunan.

vii. Mae’r Awdurdod yn cynnal dau ddosbarth magwraeth mewn ysgolion cynradd. Mae’r
dosbarthiadau yma’n rhoi cymorth i ddisgyblion ifainc iawn mae angen meithrin eu medrau
cymdeithasol ac emosiynol.

viii.Mae’r awdurdod yn cynnal 5 dosbarth SEBD yn yr ysgolion cynradd i roi cymorth i ddisgyblion sydd
â SEBD, ar sail y tymor canolig, mewn cylchoedd bach strategol ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol.
Hefyd, caiff un dosbarth SEBD ei gynnal mewn ysgolion uwchradd.

5. Cyngor
Os bydd rhieni/cynhalwyr yn tybio bod gan eu plentyn anghenion addysgol arbennig, dylen nhw
drafod hynny gyda phennaeth ysgol bresennol y plentyn yn y lle cyntaf. Pe hoffech chi ragor o
wybodaeth am y ddarpariaeth sydd ar gael yn Rhondda Cynon Taf ar gyfer diwallu anghenion
addysgol arbennig, dylech gysylltu â swyddogion Tŷ Trevithick (Ffôn: 01443 744356). Mae cyngor
proffesiynol i'w gael gan bob carfan o fewn y Gwasanaeth Cynhwysiant a Mynediad sy’n cynnwys:-

• Gwasanaeth Cynnal Dysgu
01443 744357

• Gwasanaeth Anghenion Addysgol Arbennig
01443 744344 
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Rhan 3 

Gweithdrefnau cyflwyno apêl

Y Camau

a. Byddwn ni’n ysgrifennu at rieni/cynhalwyr ynglŷn â chanlyniad eu ceisiadau. Byddwn ni hefyd yn nodi’r
ffordd o fynd ati i gyflwyno apêl, a bwrw bod hawl i gyflwyno apêl.

b. Mae gofyn bod rhieni/cynhalwyr yn nodi’u dewis cyntaf, ail a’u trydydd dewis o ysgol ar y ffurflen
dderbyn. Oni fydd hi’n bosibl i dderbyn y plant i’ch dewis cyntaf, ar ôl cymhwyso’r meini prawf
ynghylch derbyn (gweler tudalen 5), yna fe fyddwn ni’n trefnu iddyn nhw fynd i’r ail ysgol ddewisoch
chi. Oni fyddwch chi’n fodlon ar hynny, mae hawl gyda chi gyflwyno apêl*.

c. Oni fyddwch chi wedi nodi ail neu drydydd dewis, byddwn ni’n cysylltu â chi i gynnig lle arall a
chadarnhau, gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, p’un ai fyddwch chi’n dymuno:

i. Dewis ysgol arall eich hunain (sef, eich ail ddewis)
ii. Derbyn ysgol arall y gall yr Awdurdod ei chynnig.
iii. Cyflwyno apêl yn erbyn y penderfyniad i beidio â rhoi lle i’ch plant yn eich dewis ysgol.

* Ddim i’w chymhwyso yn achos ceisiadau i ysgolion neu ddosbarthiadau meithrin, 
neu ddarpariaeth cyn-oed y Feithrin.

Gweithdrefn Cyflwyno Apêl

Os byddwch chi’n dymuno cyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad ynghylch eich cais am le ar gyfer
eich plant mewn ysgol benodol (ar wahân i Ysgol Wirfoddol Gymorthedig o dan ofal yr Eglwys),
dyma’r drefn i’w dilyn:

a. Cyflwyno rhybudd ar bapur i’r Awdurdod cyn pen 14 diwrnod calendr (10 niwrnod gwaith) wedi ichi
gael y wybodaeth ynghylch y penderfyniad.

b. Rhaid anfon llythyr o apêl ar gyfer sylw: 
Cyfarwyddwr Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UQ.

c. Nodi yn y llythyr enw a dyddiad geni’r plentyn rydych chi’n cyflwyno apêl ar ei ran. Mae eisiau nodi
enw dewis cyntaf o ysgol a sail yr apêl.

ch. Bydd Swyddog Materion Derbyn yn yr Awdurdod yn trefnu bod panel annibynnol yn clywed unrhyw
apeliadau. Bydd gwrandawiad yn cael ei drefnu cyn pen 30 o ddiwrnodau ysgol o’r dyddiad olaf ar
gyfer cyflwyno apeliadau (gweler y nodyn uchod).

d. Byddwch chi’n cael rhybudd o leiaf 14 diwrnod ymlaen llaw (o ddyddiad anfon yr apêl) (10 niwrnod
gwaith) ynglŷn â dyddiad cynnal yr apêl. Efallai bydd modd cynnal yr apêl cyn hynny, ar amod cael sêl
bendith y ddwy ochr.

dd.Cewch chi fynd i’r gwrandawiad a chyflwyno achos i’r panel (ar bapur ac/neu ar lafar) os 
dyna’ch dymuniad.

e. Os dewiswch chi ddod i’r gwrandawiad, mae hawl dod â chyfaill/cynrychiolydd (boed hynny’n rhywun
sy’n rhoi cyngor i chi, cyfieithydd neu’n rhywun sy’n cyfieithu trwy’r iaith arwyddion ar eich rhan) a fydd
yno’n gefn ichi yn unig, oni bai’ch bod chi, y rhiant/cynhaliwr, yn dewis bod yr unigolyn hwnnw yn
siarad ar eich rhan. Os bydd rhywun yn dod gyda chi, rhowch wybod i’r Awdurdod ymlaen llaw.

f. Pe hoffech chi i gyfreithiwr i’ch cynrychioli chi, rhaid rhoi gwybod i’r Awdurdod ar bapur o leiaf 7
niwrnod cyn dyddiad y gwrandawiad (cyfeiriad uchod).

ff. Chewch chi ddim dod ag aelod o Gyngor y Fwrdeistref Sirol, Swyddog yr Awdurdod Lleol na
gwleidydd lleol. Bydd hynny’n osgoi unrhyw wrthdaro posibl o ran buddiannau.
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g. Os byddwch chi’n dewis peidio â mynd i’r gwrandawiad; bydd y penderfyniad ar sail cynnwys eich
llythyr gwreiddiol, ac unrhyw wybodaeth ategol arall sydd wedi’i chyflwyno.

ng.Byddwch chi’n cael gwybod am ganlyniad eich apêl drwy lythyr cyn pen 5 o ddiwrnodau gwaith o
ddiwrnod olaf y gwrandawiad.

h. Nid yw derbyn cynnig ail ddewis yn atal rhieni/cynhalwyr rhag cyflwyno cais yn erbyn y penderfyniad i
beidio â derbyn eu plant/plentyn i’w ysgol dewis cyntaf.

Dydy’r broses yma ddim yn berthnasol i’r broses ar gyfer plant o oed ysgol feithrin na chyn-oed yr
ysgol feithrin. (Plant oedran yr ysgol feithrin/cyn-oed y Feithrin - y plant hynny sy’n parhau bod o
dan yr oedran statudol ar adeg cyflwyno cais am le mewn ysgol).

Ysgolion Gwirfoddol Cymorthedig (Ysgolion yr Eglwysi)

Mae gofyn ichi gyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad ynghylch derbyn disgyblion i’r ysgol yn uniongyrchol
i’r corff llywodraethu yn achos Ysgolion Gwirfoddol Cymorthedig. Mae modd gwneud hynny trwy anfon
llythyr ar gyfer sylw Cadeirydd y Corff Llywodraethu a’i anfon e i’r ysgol dan sylw.

Y drefn apelio

Plant o oed Ysgol Feithrin (dan 5 oed)
Does dim trefn ar hyn o bryd ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniad ynghylch gwrthod lle i blentyn o oed
ysgol feithrin, boed hynny’n amser llawn neu’n rhan-amser. Trowch i dudalen 7-8 am ragor o fanylion
ynglŷn â hawliau ar gyfer plant o’r oedran yma. Mae hyn hefyd yn wir yn achos plant cyn oed yr ysgol
feithrin, hynny yw, plant sy’n cyrraedd 3 oed yn ystod y flwyddyn ysgol, a lle nad oes sicrwydd y bydd
darpariaeth ar gael ar eu cyfer.

Y sail ar gyfer cyflwyno apêl
Bydd pob apêl yn cael ei hystyried yng ngoleuni meini prawf derbyn plant yr Awdurdod i benderfynu a
gafodd y broses ei dilyn yn gywir yn nhermau cymhwyso’r meini prawf (gw. tud. 5).

Nifer y lleoedd gwag mewn perthynas â nifer y disgyblion mae modd i’r ysgol eu dal
(hynny yw ydy’r ysgol yn llawn)
Os bydd yr ysgol yn llawn, byddwn ni’n rhoi ystyriaeth i achos y rhiant/cynhaliwr i benderfynu p’un ai
ddylai’r plentyn gael lle yn yr ysgol honno. Yn achos trefniadau derbyn plant i ddosbarthiadau derbyn,
blwyddyn 1 neu flwyddyn 2 sydd wedi cyrraedd cyfyngiadau o 30 o ddisgyblion yn y dosbarth (yn ôl
cyfarwyddyd y llywodraeth ganolog), swyddogaeth y panel fydd ystyried a gafodd y meini prawf ynghylch
mynediad eu cymhwyso’n gywir adeg cyflwyno cais am le a ph’un ai oedd hi’n afresymol i wrthod y cais
ar y sail yma.
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Trefniadau Derbyn – dyrannu lleoedd yn ôl dymuniad rhieni

DS: Byddwn ni’n cymhwyso’r meini prawf ar dudalen 5 pan fyddwn ni’n dyrannu lleoedd.

Oes digon o leoedd ar gael yn yr ysgol roeddech chi wedi’i dewis?

Bydd eich plentyn yn cael ei 
dderbyn ar y dyddiad penodol.

Bydd eich plentyn yn cael ei dderbyn 
ar y dyddiad penodol.

Fe gewch chi gyflwyno apêl yn erbyn y canlyniad mewn perthynas â’ch cais i’ch plentyn fynychu’ch
dewis ysgol. Gweler tudalen 31-32 i gael rhagor o fanylion ynglŷn â threfn cyflwyno apêl.

Nac oes Oes

YdwNac ydw

DS: Dim ond pan fyddwn ni wedi pennu lleoedd ar gyfer plant mae’u rhieni/cynhalwyr wedi llenwi
ffurflen ‘dewis’ ysgol a’i hanfon yn ôl aton ni erbyn y dyddiad priodol (trowch i dudalennau 14 ar gyfer
y dyddiadau) bydd modd inni roi ystyriaeth i’r ceisiadau eraill.

Apeliadau 2014-2015

Yn ystod y Flwyddyn Academaidd 2014-2015, derbyniodd yr Awdurdod 16 apêl oddi wrth rieni/cynhalwyr
a oedd wedi bod yn aflwyddiannus gyda’u ceisiadau er mwyn i’w plant fynychu ysgolion cymunedol.
Canlyniadau’r 16 apêl oedd:-

• Llwyddiannus 9
• Aflwyddiannus 5
• Tynnu apêl yn ôl 2

Yn ystod y Flwyddyn Academaidd 2014-2015, fe wnaeth un rhiant/cynhaliwr a oedd wedi bod yn
aflwyddiannus gyda’i gais er mwyn i’w blentyn fynychu ysgol wirfoddol gymorthedig (eglwys) gyflwyno
apêl. Roedd yr apêl yn aflwyddiannus.

Ydych chi’n fodlon bod eich plentyn yn
mynychu’r ysgol oedd yn ail ddewis?
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Rhan 4

Cludo Disgyblion o’r Cartref i’r Ysgol

Polisi, Gwybodaeth a Threfniadau ynghylch Teithiau Disgyblion/Myfyrwyr
Mae’r ddogfen yma gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cynnwys manylion ynglŷn â’i
bolisïau a’i drefniadau ar gyfer cludo disgyblion/myfyrwyr, yn unol â gofynion Mesur Teithio gan Ddysgwyr
(Cymru) 2008. Mae’n fwriad gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf i ddarparu gwybodaeth ynghylch ei
bolisïau a threfniadau i gludo dysgwyr.

Mae’n fwriad gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf i ddarparu system drafnidiaeth a fydd yn cludo myfyrwyr
mewn modd diogel, cyfforddus a heb straen ormodol.

1. Cludiant am ddim – darpariaeth statudol
Mae’n ddyletswydd statudol ar yr awdurdod lleol (ALl) i ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion i’w
hysgolion addas agosaf os ydyn nhw’n byw pellter sydd y tu hwnt i “bellter cerdded” o’r ysgol honno.
Mae’r term ‘ysgol addas’ yn cyfeirio at ardal dalgylch ysgol cyfrwng Cymraeg, cyfrwng Saesneg, ysgol
cyfrwng Cymraeg a Saesneg neu ysgol/dosbarth arbennig fel y bo’n briodol.

Mae’r gyfraith yn diffinio “pellter cerdded” yn ddwy filltir i ddisgyblion o oedran addysg gynradd gorfodol a
thair milltir i bob disgybl o oedran addysg uwchradd gorfodol.

2. Cludiant am ddim – darpariaeth ddiamod
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi defnyddio’i bwerau dewisol sy wedi’u cynnwys yn
narpariaethau’r Mesur i gynnig darpariaeth fwy hael i ddysgwyr, yn unol â’r hyn sy wedi’i bennu isod:

• Mae’r maen prawf i’w gymhwyso ar gyfer pellter cerdded i ddisgyblion ysgolion cynradd i’w hysgol
addas agosaf wedi’i bennu’n 1½ milltir, o’i gymharu â’r 2 filltir sy’n ofynnol dan y Mesur.

• Darparu cludiant am ddim i’w hysgol addas agosaf, lle bo lleoedd ar gael, ar gyfer plant sy’n bodloni
meini prawf 1½ milltir ar ddechrau’r Cyfnod Sylfaen (tymor yr ysgol sy’n dilyn pen-blwydd y plentyn yn
3 oed), yn hytrach nag ar ddechrau addysg orfodol (y tymor nesaf yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn 5
oed) sy’n ofynnol dan y Mesur.

• Mae’r maen prawf ar gyfer pellter cerdded yn achos disgyblion ysgolion uwchradd o oedran ysgol
gorfodol yn yr ysgol addas agosaf wedi’i bennu’n 2 filltir, o’i gymharu â’r 3 milltir sy’n ofynnol dan y Mesur.

• Darparu cludiant am ddim i fyfyrwyr ôl-16 oed sy’n bodloni meini prawf 2 filltir am 2 flynedd yn dilyn
addysg orfodol, yn hytrach na hyd at ddiwedd addysg orfodol (sef y dydd Gwener olaf ym mis
Mehefin yn yr un flwyddyn ysgol ag y mae myfyrwyr yn troi’n 16 oed) ac sy’n ofynnol o dan y Mesur.
Mae’r ddarpariaeth yma’n gymwys yn achos cyrsiau amser llawn yn yr ysgol neu goleg sydd yn
agosaf i gartref y dysgwr ac sy’n darparu’r cwrs cymwys.

• Darparu cludiant am ddim i’w hysgol addas agosaf (gyda golwg ar yr hyn sy wedi’i bennu uchod) yn
unol â thueddiadau crefyddol penodol.

Mae’r term ‘ysgol addas’ yn cyfeirio at ardal dalgylch ysgol cyfrwng Cymraeg, cyfrwng Saesneg, ysgol
cyfrwng Cymraeg a Saesneg, ysgol brif ffrwd wirfoddol gymorthedig (yr Eglwysi) neu ysgol/dosbarth
arbennig fel y bo’n briodol.

Mae elfennau diamod o bolisi’r Cyngor yn destun adolygiad ac efallai bydd y trefniadau yma’n dod i
ben. Bydd unrhyw newidiadau arfaethedig yn destun gwaith ymgynghori â’r disgyblion a’r rhieni ac yn
amlach na pheidio, o gytuno ar y newidiadau arfaethedig, byddan nhw’n cael eu cymhwyso ar
ddechrau’r flwyddyn ysgol. Byddan nhw hefyd yn unol â'r ddarpariaeth statudol ynglŷn â Chludiant i
Ddysgwyr a Chyfarwyddyd Gweithredu - Mehefin 2014.
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3. Darpariaeth cludo disgyblion
Bydd cludiant am ddim ar gael ar ddechrau a diwedd diwrnod arferol yr ysgolion, a hynny yn ystod
tymhorau’r ysgolion yn unig. Fydd dim cludiant yn ystod amser cinio.

Os bydd yr awdurdod yn trefnu addysg mewn ysgol breswyl y tu allan i’r Fwrdeistref Sirol, bydd cludiant
am ddim ar gael ar ddechrau a diwedd bob hanner tymor yn unig.

Yn amlach na pheidio, byddwn ni’n darparu cludiant o gartref y myfyriwr o fannau codi penodol ar hyd
llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus sydd agosaf i gartref y myfyrwyr. Fydd hyn ddim yn berthnasol i
ddisgyblion a chanddyn nhw Anghenion Addysgol Arbennig. 

Lle bo gofyn i blentyn gerdded pellter afresymol o hir er mwyn dal bws, bydd yr awdurdod yn mynd ati i
roi trefniadau arbennig ar waith. Fydd trefniadau o’r fath ddim yn cynnwys cludo ar dir preifat neu 
lwybrau fferm.

4. Plant sy’n derbyn gofal
Gyda golwg ar oedran a phellter, mae’r un meini prawf i’w cymhwyso yn achos plant sydd dan adain
gofal yr Awdurdod. Os bydd yr Awdurdod o’r farn y dylai plentyn sydd dan ei ofal fynd i ysgol arall, yn
hytrach na’r ysgol addas agosaf, bydd yr Awdurdod yn trefnu cludiant yn unol â’i bolisi pellter cerdded a
llwybrau diogel a gytunwyd arno (gweler uchod).

5. Dewis Rhieni
Os bydd rhieni’n dymuno i’w plant i fynychu ysgol heblaw’r ysgol leol yn y dalgylch, a nododd yr
Awdurdod, mae rhaid deall mai’r rhieni sy’n gyfrifol am yr holl drefniadau cludo a thalu amdanyn nhw
hefyd, oni bai fod yr ysgol ddewis yn nes at gartref y disgybl na’r ysgol draddodiadol leol.

6. Darpariaeth y tu allan i’r sir
Efallai bydd cludiant ar gael ar gyfer disgyblion/myfyrwyr cymwys sy’n cael addysg y tu allan i ffiniau’r
Fwrdeistref Sirol lle bo hynny’n bodloni polisi derbyn yr Awdurdod Lleol, e.e. Ysgol Gyfun Pen-coed ar
gyfer disgyblion sy’n byw yn ardal Bryncae, Llanharan a Brynna.

Bydd myfyrwyr sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf ac sy’n mynychu Ysgol Uwchradd Gatholig Eglwys
Rhufain yr Esgob Hedley (Merthyr Tudful ac Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf yr Eglwys yng Nghymru
(Caerdydd) hwythau’n cael cludiant yn unol â meini prawf ynghylch yr ysgol addas agosaf (gweler uchod).

7. Ysgolion sy’n llawn
Os nad oes lle ar gyfer disgyblion/myfyrwyr yn yr ysgol addas agosaf a bydd rhaid iddyn nhw fynd i ysgol
arall sy’n bellach na’r meini prawf ar gyfer cerdded o’u cartref, byddwn ni’n trefnu cludiant iddyn nhw fynd
i’r ysgol addas agosaf nesaf. Mewn achosion o’r fath, byddwn ni’n rhoi ystyriaeth i gludo brodyr a
chwiorydd i’r un ysgol yn ogystal.
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8. Darpariaeth wedi’i diogelu – Newid ffiniau dalgylchoedd
Mewn achosion lle bydd yr Awdurdod yn newid ffiniau dalgylchoedd ar gyfer ysgol, byddwn ni’n diogelu’r
trefniadau cludo presennol ar gyfer disgyblion sy’n byw yn yr ardaloedd dan sylw ar gyfer eu cyfnod yn
ddisgyblion yn yr ysgol benodol honno neu hyd at ddiwedd cyfnod penodol. Mewn achosion o’r fath,
bydd ystyriaeth i gludo brodyr a chwiorydd i’r un ysgol yn ogystal.

9. Trefniadau arbennig ar gyfer teithiau peryglus
A siarad yn gyffredinol, bydd llwybr ar gael os ydy e’n ddigon diogel i blentyn gerdded ar ei ben ei hun,
neu yng nghwmni oedolyn, gan ddibynnu ar oedran y plentyn. Rydyn ni’n cydnabod y bydd rhai achosion
yn codi pan fydd rhai llwybrau’n dod yn fwy peryglus. Yn yr amgylchiadau hyn, mae’r Awdurdod Lleol yn
cadw’r hawl i drefnu cludiant ysgol am ddim ar gyfer pellter llai na’r arferol, os yw’r swyddogion priodol yn
argymell hynny er mwyn gofalu bod y plant yn ddiogel.

Yn rhan o waith asesu’r llwybr cerdded, byddwn ni’n rhoi ystyriaeth i beryglon sy’n wynebu plant a’r rhieni
sy’n eu hebrwng ar hyd y llwybr rhwng y cartref a’r ysgol. Bydd yr asesiad yn cael ei gynnal ar amseroedd
a dyddiau penodol pan fyddai’r plant yn dueddol o ddefnyddio’r llwybr. Byddwn ni’n rhoi ystyriaeth i
faterion diogelwch y ffyrdd, gan ddilyn canllawiau yn nogfen Identification of Hazards and the Assessment
of Risk of Walked Routes to School. Byddwn ni’n rhoi ystyriaeth felly i faterion traffig, y priffyrdd a
thopograffig er mwyn pennu’r peryglon.

Yn unol â’r polisi, byddwn ni’n adolygu’r llwybrau hyn bob dwy flynedd. Os bydd problem wedi’i
hunioni a bod llwybr ar gael i’w ddefnyddio unwaith yn rhagor, efallai byddwn ni’n dileu unrhyw
ddarpariaeth arall sydd wedi’i threfnu. Byddwn ni’n rhoi gwybod i rieni am ein bwriad i ddileu’r
trefniant cludo amgen yma o leiaf un tymor ymlaen llaw.

10. Plant a chanddyn nhw anghenion addysgol arbennig/anableddau
Bydd cludiant am ddim i bob disgybl sy’n mynychu ysgolion arbennig, unedau atgyfeirio disgyblion a
dosbarthiadau cynnal dysgu yn unol â pholisi’r Awdurdod Lleol ynghylch pellter cerdded a llwybrau
diogel. Bydd rhaid cyflwyno tystiolaeth ategol briodol a bydd gofyn i Banel AAA, Gwasanaeth Materion
Cynhwysiant a Mynediad yr Awdurdod, gadarnhau hyn yn ogystal.

Efallai bydd hawl gyda disgyblion a chyda nhw anableddau (yn ôl diffiniad Deddf Cydraddoldeb 2010) i
fanteisio ar gludiant o ysgol/coleg priodol hyd yn oed os na fyddan nhw’n bodloni meini prawf yr
Awdurdod ynghylch pellter cerdded diogel (gweler uchod). Gall cymorth gynnwys cludiant o ddarpariaeth
ar ôl yr ysgol. Bydd rhaid i Banel AAA, Gwasanaeth Materion Cynhwysiant a Mynediad yr Awdurdod,
gymeradwyo hyn. Rhaid cyflwyno tystiolaeth briodol, a bydd pob achos yn cael ei ystyried yn seiliedig ar
anghenion yr unigolyn.

11. Cludiant arbennig am resymau meddygol
Efallai bydd modd trefnu cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol am hyn a hyn o amser os bydd
Swyddog Meddygol/Iechyd priodol yn argymell hynny. Bydd gofyn i’r Awdurdod gymeradwyo hyn. Bydd
trefniadau o’r fath i’w hadolygu’n rheolaidd.

12. Trefniadau cludo i Ysgolion cyfrwng Cymraeg ac Ysgolion Dwy Iaith
Does dim gofyn statudol i ddarparu cludiant am ddim ar gyfer disgyblion sy'n mynychu ysgolion cyfrwng
Cymraeg neu ysgolion dwy iaith. Polisi cyfredol ALl Rhondda Cynon Taf yw bydd disgyblion sy'n
mynychu'r ysgol cyfrwng Cymraeg neu'r ysgol dwy iaith agosaf â'r hawl i gael cludiant am ddim yn unol â
pholisi cytunedig yr ALl ynglŷn â phellter cerdded a llwybrau diogel (gweler uchod).
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13. Cludiant i Ysgolion Gwirfoddol (Eglwysig)
Does dim gofyn statudol i ddarparu cludiant i ysgolion gwirfoddol cymorthedig (ffydd). Polisi cyfredol ALl
Rhondda Cynon Taf yw bod disgyblion sy'n mynychu'r ysgol wirfoddol gymorthedig agosaf o enwad y
rhieni â'r hawl i gael cludiant am ddim yn unol â pholisi dewisol cytunedig yr ALl ynglŷn â phellter cerdded a
llwybrau diogel (gweler uchod).

14. Darpariaeth ar gyfer Disgyblion rhwng 16 a 19 oed
Does dim gofyn statudol i ddarparu cludiant ar gyfer myfyrwyr ôl-16 oed.

Serch hynny, polisi cyfredol yr ALl yw bod hawl gyda myfyrwyr sy’n bodloni’r meini prawf o 2 filltir mewn
perthynas â disgyblion ysgolion uwchradd o oedran statudol, ac sy’n ymrestru ar gyrsiau yn yr ardal yn
rhan o ddarpariaeth sy wedi’i hamserlenni ar gyfer dysgwyr 14-19 oed, i gael cludiant am ddim. Dydy’r
ddarpariaeth wedi’i hamserlenni ar gyfer yr ardal ddim yn cynnwys cyrsiau addysg uwch.

Mae disgwyl i fyfyrwyr sy’n byw llai na 2 filltir o’r sefydliad addysg i drefnu’u cludiant eu hunain. Efallai
bydd modd trefnu cludiant ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau cymeradwy yng ngholegau Pen-y-bont ar
Ogwr, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot a Choleg y Cymoedd (Ystrad Mynach). I gael rhagor o
fanylion am gyrsiau cymeradwy, cysylltwch â: 
Y Garfan Gwella’r Ysgolion yn rhan o’r Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes
Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UQ. 
Bydd rhaid i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn cwrs sydd ddim yn rhan o amserlen darpariaeth ar gyfer eu hardal
drefnu’u cludiant eu hunain. Ond mae eithriad i hynny os ydy’r ganolfan lle mae’r cwrs yn cael ei gynnal
yn nes at gartref y myfyrwyr na’r ysgol neu’r coleg sy’n cynnal y cwrs yn rhan o amserlen y ddarpariaeth
ar gyfer yr ardal. 

Fydd dim cludiant i ddisgyblion y brif ffrwd ar ôl yr ail flwyddyn academaidd yn dilyn diwedd addysg
orfodol.
Mae’r polisi yma’n berthnasol i 6ed dosbarth ysgolion a chyrsiau mewn colegau addysg bellach yn unig.
Dyw cyrsiau addysg uwch dan nawdd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) ddim yn gymwys.
Dyw HEFCW ddim yn ariannu Cwrs Sylfaenol blwyddyn mewn Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Morgannwg,
felly efallai bydd modd trefnu cludiant ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau dilyn y cwrs yma, ar amod bodloni’r
meini prawf mewn perthynas ag oedran a phellter (gweler uchod).

Bydd yr ysgol yn anfon manylion myfyrwyr sydd eisiau parhau â’u haddysg yn yr ysgol ar ôl blwyddyn 11
(TGAU neu gyfwerth) i'r Uned Materion Trafnidiaeth Integredig. Bydd gofyn i’r rheiny sydd eisiau dilyn cwrs
mewn coleg lenwi ffurflen gais a chyflwyno tri llun pasbort cymeradwy i’r coleg hwnnw.

Byddwn ni’n dosbarthu tocynnau teithio ar gyfer gwasanaethau dan gytundeb neu’r gwasanaethau
cyhoeddus i’r myfyrwyr cymwys i gyd. Bydd hefyd pecyn gwybodaeth sy’n cynnwys amseroedd teithio,
mannau codi a gadael teithwyr ac ati ar gael ar wefan y Cyngor www.rctcbc.gov.uk/cy. Pan nad yw
disgyblion yn derbyn cynnig neu’n tynnu’n ôl o gynnig ar gwrs addysg bellach mewn 6ed dosbarth neu
goleg, dylai tocynnau teithio gael eu hanfon yn ôl at yr Uned Materion Trafnidiaeth Integredig. O beidio â
gwneud hynny, bydd costau’r teithio yn cael eu hawlio yn ôl.

Bydd cludiant ar gael i ddisgyblion a chanddyn nhw anghenion addysgol arbennig hyd at ddiwedd y
flwyddyn academaidd ar ôl troi’n 19 oed. Mae trefniadau cludiant ynglŷn â mynychu’r cwrs wedi’r
dyddiad hwnnw yn dibynnu ar y darparwr addysg. 

Fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ddim yn gyfrifol am y ddarpariaeth ar gyfer
disgyblion ag anghenion arbennig yn dilyn y flwyddyn academaidd pan fydd unrhyw ddisgybl o'r
fath yn troi'n 19 oed. Lle bo cwrs yn parhau wedi hynny, cyfrifoldeb y disgybl fydd trefnu’i gludiant ei
hun, a thalu amdano.
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15. Gofynion
Does dim prawf modd i bennu p’un ai bod myfyrwyr yn gymwys i gael cludiant ai peidio. Yr unig ofynion
yw bod yr unigolyn yn byw y tu allan i’r 1½ neu 2 filltir cymwys o'r cartref i gât yr ysgol neu'r asesiad
llwybr diogel (gweler uchod). Dyma sut byddwn ni’n asesu hawl yr unigolyn i gludiant am ddim. Byddwn
ni’n rhoi gwybod i’r myfyrwyr a’u rhieni/cynhalwyr ynglŷn â’r trefniadau ymlaen llaw, cyn i’r trefniadau
ddod i rym. Lle bo anghytuno dros bellteroedd, bydd y Cyngor yn gyfrifol am bennu’r dull mwyaf addas ar
gyfer mesur pellteroedd. Gall hyn fod ar droed, mewn cerbyd, neu fesul dull arall neu gyfuniad o ddulliau y
mae'r Cyngor yn ei weld yn dda. Y Cyngor piau’r gair olaf. Caiff y ffigwr yma ei ddefnyddio i ddibenion
pennu p’un ai bod disgybl yn addas i fanteisio ar gludiant am ddim ai peidio.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cymryd o ddifrif unrhyw ymgais i gymryd mantais ar y broses derbyn
disgyblion trwy gyflwyno gwybodaeth anwir. Byddwn ni’n ymchwilio i unrhyw achosion o gyflwyno
gwybodaeth anwir. Ar ôl inni gynnig trafnidiaeth cyn dod ar draws bod y wybodaeth naill ai’n anwir neu’n
gamarweiniol, e.e. gwybodaeth anwir o ran cyfeiriad cartref, byddwn ni’n tynnu’r cynnig yn ôl. Bydd rhaid
ichi hefyd ad-dalu’r costau teithio. Gall hyn achosi gofid, yn arbennig i’r plentyn dan sylw.

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn prosesu’r wybodaeth rydych chi wedi’i chyflwyno yn rhan o’r ffurflen
yma yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998 ac unrhyw ddiwygiadau iddi. Byddwn ni’n trin eich
gwybodaeth yn hollol gyfrinachol, a dim ond y rhai sydd angen gweld y wybodaeth gaiff wneud hynny.
Nodwch y gall y wybodaeth gael ei darparu i unrhyw sefydliad arall, gan gynnwys adrannau eraill o’r Cyngor,
wrth ymchwilio i achosion o dwyll, troseddau eraill neu faterion diogelu plant. Cofiwch efallai y byddwn ni’n
cadarnhau’r wybodaeth yn erbyn y wybodaeth sydd eisoes yn nwylo adrannau eraill o’r Cyngor. 

16. Tocynnau Teithio Bws
Anfonir tocynnau teithio at bob disgybl ysgol uwchradd awdurdodedig ar ddechrau Blwyddyn 7. Byddant
yn parhau’n ddilys hyd ddiwedd eu hamser yn yr ysgol prif ffrwd uwchradd. Anfonir tocynnau teithio at
fyfyrwyr coleg ar ddechrau eu cwrs. Byddant yn parhau’n ddilys am un flwyddyn academaidd yn unig. Os
yw myfyriwr yn gadael coleg cyn diwedd y flwyddyn academaidd, dylai ddychwelyd y tocyn teithio. Os yw
myfyriwr yn dychwelyd i’r coleg am ail flwyddyn, bydd rhaid iddo ef neu iddi hi gyflwyno cais am docyn
teithio arall.

Mae tocynnau teithio i’w defnyddio ar wasanaethau dan gontract wedi’u codio gan liwiau er mwyn
cyfateb â’r arwydd liwgar, sydd wedi’i leoli ar flaen pob bws ysgol. Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn
gweithredu’r polisi ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’. Disgwylir i ddisgyblion gyflwyno’u tocynnau er mwyn i’r
gyrrwr eu goruchwylio ar bob taith a gymerir. Ni fydd eithriadau a rhaid i rieni sicrhau nad yw disgyblion yn
gadael y cartref heb eu tocynnau teithio. Gallwn ni anfon tocyn newydd os ydych chi’n colli eich un chi am
bris arferol, gyda’r tâl yn cael ei ad-dalu’n flynyddol. Mae manylion ar gael ar wefan y cyngor
www.rctcbc.gov.uk/cy

Oes gyda chi unrhyw ymholiadau ynghylch y polisi ‘dim tocyn, dim teithio’? Cysylltwch ag Uned
Trafnidiaeth Integredig y Cyngor. Peidiwch â thrafod â’r gyrrwr neu’r gweithredwr trafnidiaeth.

17. Dull cludo
Defnyddio’r adnoddau’n effeithlon fydd yr ystyriaeth a fydd yn pennu’r dull cludo (yn amodol ar ofynion
anghenion arbennig) ym mhob achos. Mae’n bosibl mai dan amodau gwasanaethau cludiant ysgol dan
gytundeb, neu wasanaethau cludiant cyhoeddus cyfredol bydd plant yn cael eu cludo i’r ysgol. Bydd y
ffactorau hyn, ynghyd â maint a math y cludiant (bws, bws mini, trên, tacsi ac ati) yn dibynnu ar y dewis
mwyaf cost-effeithiol. Mewn achosion eithriadol byddwn ni’n cynnig ad-dalu’r myfyrwyr neu’r rhiant, os
dyma’r ffordd gost-effeithiol o ddarparu cludiant. Mae Adran 88 Deddf Trafnidiaeth 1985 yn rhoi
dyletswydd ar yr Awdurdodau Lleol i sicrhau, er budd ei drigolion lleol, ei bod hi’n cael y gwerth gorau am
arian gyda golwg ar wariant ar drafnidiaeth gyhoeddus at ei gilydd. Ac felly, bydd yr Awdurdod yn cadw’r
ddyletswydd yma mewn cof wrth fynd ati i ddarparu gwasanaethau’r bysiau (trafnidiaeth gyhoeddus)
sydd eu heisiau ar gyfer y gymuned a darparu cludiant ar gyfer myfyrwyr. Mewn rhai achosion eithriadol, o
gymryd bod dim trefniadau dichonol neu gost effeithiol ar gael, efallai bydd ad-dalu costau petrol
myfyrwyr neu rieni/cynhalwyr.
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18. Hyd y teithiau
Bydd yr Awdurdod yn ceisio gofalu nad yw teithiau ar gyfer plant ysgolion cynradd dros 45 munud.
Byddwn ni hefyd yn ceisio gofalu na fydd disgyblion uwchradd yn gorfod teithio dros 60 munud. Serch
hynny, efallai bydd rhai achosion lle byddai rhieni wedi dewis anfon eu plentyn i ysgol gymorthedig
wirfoddol (dan adain yr eglwysi) neu ysgolion dwy iaith/ysgolion Cymraeg sy’n weddol bell o’u cartref. Yn
yr achosion yma, efallai bydd hynny’n golygu teithiau hwy. Efallai bydd hynny’n wir yn achos teithiau AAA
yn ogystal.

19. Mathau eraill o ddarpariaeth
Mae rhai darparwyr addysg yn rhedeg eu gwasanaethau cludiant eu hunain neu’n eu trefnu drwy
gytundeb. Mae hyn yn ychwanegol i’r gofynion cyfreithiol, a bydd sefydliadau’n codi tâl am y gwasanaeth.
Mae gofyn bod rhieni / myfyrwyr yn ymwybodol o’r ffaith nad yw hyn yn ffurfio rhan o ddyletswyddau
statudol neu ddiamod y Cyngor a dyma drefniant preifat rhwng rhieni / myfyrwyr a darparwyr cludiant.

Os yw trefniadau cludiant yn rhwystro pobl ifainc rhag manteisio ar gyfleoedd addysg, gwaith neu
hyfforddiant, efallai bydd modd i Gwmni Gyrfa Cymru gynnig cymorth i bobl ifainc trwy’i raglen Porth
Ieuenctid (Youth Gateway). Byddai’r ddarpariaeth yma’n seiliedig ar asesu anghenion unigolion.

20. Teithwyr sy’n prynu tocyn
O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y bydd seddi gwag mewn cerbydau sydd dan gytundeb. Mewn achosion
o’r fath, bydd yr ALl yn arfer ei hawl yn ôl yr awdurdod sydd gydag ef, i gynnig y lleoedd gwag i blant nad
ydynt yn cwrdd â’r meini prawf i dderbyn cludiant am ddim. Pan fyddwn ni’n cynnig lleoedd o’r fath,
byddwn ni’n codi tâl sylfaenol fesul pen, bob tymor. Bydd rhaid ichi dalu ymlaen llaw. Byddwn ni’n
pennu’r tâl bob blwyddyn. Byddwn ni’n ad-dalu’r gost pan nad yw’r sedd ar gael bellach neu os yw
cyfeiriad y disgybl yn newid ac felly nid oes angen y sedd bellach.

Yn y lle cyntaf, mae rhaid i’r Awdurdod Lleol asesu’r sefyllfa o ran seddi gwag. Felly, fydd hi ddim yn
bosibl inni gynnig seddi i ddisgyblion eraill ar ddechrau blwyddyn ysgol. Mae hynny hefyd yn cynnwys
newidiadau yn dilyn penderfyniad rhai myfyrwyr dros 16 oed i adael yr ysgol ar ôl derbyn canlyniadau’u
harholiadau ddiwedd mis Awst, yn ogystal â’r dechreuwyr newydd. Yn ogystal â hynny, bydd rhai seddi
gwag ar ôl yr wythnosau cyntaf am fod rhai myfyrwyr ddim yn manteisio ar eu hawl i gael cludiant am
ddim. Pan fyddwn ni’n cael y darlun cyflawn, yna bydd modd inni werthu’r seddi gwag.

21. Teuluoedd sy’n symud tŷ - Trefniadau Cludo
Byddwn ni’n asesu hawl myfyrwyr sy’n cael teithio’n rhad ac am ddim yn barod i barhau i dderbyn
cludiant am ddim pan fo’u teuluoedd yn symud i fyw y tu allan i ardal leol yr ysgol,.

Cadwch hynny mewn cof os byddwch chi’n meddwl am symud cartref, yn enwedig ar ôl i’ch plentyn
ddechrau cyrsiau sydd ag arholiadau ffurfiol ar y diwedd (blwyddyn 10 ac 11 ar gyfer TGAU neu gyfwerth,
a blwyddyn 12 a 13 ar gyfer cyrsiau safon uwch neu gyfwerth).

22. Gweithdrefnau Monitro
Bydd DVSA, neu gorff addas arall, yn cynnal hap-archwiliadau ar gerbydau yn ôl y gofyn. Byddwn ni’n
ymchwilio i unrhyw gwynion sy’n dod i sylw’r Cyngor am y gwasanaethau neu’r cerbydau ar unwaith. Os
bydd cwyn yn cael ei chadarnhau, byddwn ni’n bwrw ati ar unwaith i gymryd y camau angenrheidiol a
phriodol yn unol â thelerau’r cytundeb. Bydd yr ALl yn cynnal hap-archwiliadau, i ddibenion gofalu
gweithredu cytundebau’n unol â’r telerau ac amodau a bennwyd. Yn rhan o’r gwaith monitro, byddwn
ni’n rhoi sylw i faterion parthed prydlondeb, cadw at y llwybr teithio, maint y cerbyd, trwyddedau,
cadarnhau cefndir staff (CRB). Mae’r camau yma i ofalu bod y daith yn un ddiogel a hwylus.
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23. Cod Ymddygiad wrth Deithio – Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyflwyno menter o’r enw “Cod Ymddygiad wrth Deithio”. Nod y
ddogfen ydy hyrwyddo teithiau diogel ar gyfer plant a phobl ifainc i gyd, trwy bennu’r safonau ymddygiad
hynny sy’n ofynnol wrth deithio rhwng y cartref a’r ysgol. Mae’r Cod Ymddygiad yn annog ysgolion ac
awdurdodau lleol i fynd ati mewn ffordd ryngweithiol i hyrwyddo ymddygiad da ymhlith dysgwyr, eu rhieni
a’r gymuned. Os bydd dysgwyr yn camymddwyn wrth deithio ar gludiant ysgol a ddim yn dilyn y Cod
Ymddygiad wrth Deithio, mae hi’n bosibl bydd eisiau cymryd camau gweithredu, a chan ddibynnu ar ba
mor ddifrifol ydy’r digwyddiad, dileu’r hawl am gludiant am gyfnod penodol.

24. Profiad Gwaith
Pan fo myfyrwyr yn mynd am gyfnod o brofiad gwaith yn rhan o gwrs, yn amlach na pheidio, cyfrifoldeb y
myfyrwyr yw trefnu cludiant.
Fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ddim yn gyfrifol am y ddarpariaeth.

25. Argaeledd a Hygyrchedd y Datganiad o’r polisi yma
Mae’r cyswllt i’r datganiad o bolisi yma ar gael ar dudalen wefan y Cyngor:
www.rctcbc.gov.uk/cludiantysgol. 
Mae’r polisi hwn ar gael i fyfyrwyr, a’u rhieni/cynhalwyr cyn dechrau yn yr ysgol.

26. Adborth
Mae’r Cyngor yn ymroi i glywed eich sylwadau er mwyn gwella safon ei wasanaethau. 
Os oes sylwadau gyda chi ar y ddogfen yma, cysylltwch ag
Uned Materion Trafnidiaeth Integredig 
Ffôn: 01443 425001  •  Ebost: HomeToSchoolTransport@rctcbc.gov.uk 

27. Gwybodaeth Bellach a Dolennau Cyswllt ar 
gyfer myfyrwyr sydd angen cymorth gyda chludiant

Fe welwch chi adran ar gyfer cwestiynau cyffredin a manylion ynglŷn â llwybrau’r bysiau dan gytundeb a
mannau codi/gollwng disgyblion ar wefan y Cyngor. www.rctcbc.gov.uk/cludiantysgol

Dolennau Cyswllt:
Gwasanaethau i Fyfyrwyr Coleg y Cymoedd
Ffôn: 01443 662800  •  www.morgannwg.ac.uk

Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes Rhondda Cynon Taf
Derbyn Disgyblion: 01443 744232
Ebost: derbyndisgyblion@rctcbc.gov.uk 

Cyfadran Gwasanaethau Amgylchedd Rhondda Cynon Taf (Uned Materion Trafnidiaeth Integredig)
Ffôn: 01443 425001
Ebost: HomeToSchoolTransport@rctcbc.gov.uk 

Ffynonellau eraill o wybodaeth
• Gyrfa Cymru 

www.careerswales.com

• Llawlyfrau Ysgolion/Colegau unigol

• Mae rhagor o fanylion am wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer Rhondda Cynon Taf i’w cael gan 
- Traveline Cymru: 0871 200 2233
- www.traveline-cymru.info

• Cod Ymddygiad wrth Deithio – Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 – Llywodraeth Cymru 
www.legislation.gov.uk/mwa/2008/2/crossheading/travel-behaviour-code

• Darpariaeth Cludiant Statudol i Ddysgwyr a Chyfarwyddyd Gweithredu - Mehefin 2014 - Llywodraeth
Cymru
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Rhan 5

Ysgolion Cynradd / 
Uwchradd Cysylltiedig 
Nodwch – Os ydy’ch plentyn wedi’i
gofrestru mewn ysgol gynradd gysylltiol,
nid yw hyn yn gwarantu lle i’ch plentyn,
neu roi hawl iddo gael lle, mewn ysgol
uwchradd benodol.

1. Ysgol Newydd Gymuned Aberdâr
• Ysgol Gynradd Abernant
• Ysgol Gynradd Parc Aberdâr
• Ysgol Gynradd Blaengwawr
• Ysgol Gynradd Cap-coch
• Ysgol Gynradd Caradog
• Ysgol Babanod Cwmaman
• Ysgol Gynradd Cwm-bach
• Ysgol Gynradd Cwmdâr
• Ysgol Gynradd Glynhafod
• Ysgol Gynradd Hirwaun
• Ysgol Gynradd Llwydcoed
• Ysgol Gynradd Oaklands
• Ysgol Gynradd Pen-y-waun
• Ysgol Gynradd Gymuned Penderyn 

(yn cynnwys darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg*)

• Ysgol Gynradd y Rhigos

2. Ysgol Gyfun Bryncelynnog
• Ysgol Gynradd Gwauncelyn
• Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn
• Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref
• Ysgol Gynradd Llwyn-crwn
• Ysgol Gynradd Maes-y-bryn
• Ysgol Gynradd Llantrisant
• Ysgol Gynradd Penygawsi

3. Ysgol Gymunedol Glynrhedynog
• Ysgol Gynradd Parc y Darren
• Ysgol Babanod Glynrhedynog
• Ysgol Cymuned y Maerdy
• Ysgol Gynradd Pen-rhys
• Ysgol Gynradd Tylorstown

4. Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen
• Ysgol Gynradd Coedpenmaen
• Ysgol Gynradd Ffynnon Taf
• Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen
• Ysgol Gynradd Heol-y-celyn

(yn cynnwys darpariaeth cyfrwng Cymraeg*)
• Ysgol Gynradd Parc Lewis
• Ysgol Babanod Trallwng
• Ysgol Gynradd Maes-y-coed

(plant sy’n byw yn ardal y Graig)

5. Ysgol Gyfun Aberpennar
• Ysgol Gynradd Abercynon
• Ysgol Gynradd Caegarw
• Ysgol Gynradd y Darren-las
• Ysgol Gynradd Glen-bói
• Ysgol Gynradd Meisgyn
• Ysgol Gynradd Pengeulan
• Ysgol Gynradd Penrhiw-ceibr
• Ysgol Gynradd Cymuned Perthcelyn
• Ysgol Gynradd Ynys-boeth

6. Ysgol Uwchradd Pontypridd
• Ysgol Gynradd y Cefn
• Ysgol Gynradd Cilfynydd
• Ysgol Gynradd Coed-y-lan
• Ysgol Gynradd Craig-yr-hesg
• Ysgol Gynradd Maes-y-coed

(yn ddibynnol ar gyfeiriad y cartref)
• Ysgol Gynradd Trehopcyn
• Ysgol Gynradd Trerobart

7. Ysgol Sirol Cymuned y Porth
• Ysgol Gynradd Aberllechau
• Ysgol Gynradd Alaw
• Ysgol Babanod y Cymer
• Ysgol Iau’r Cymer
• Ysgol Gynradd yr Hafod
• Ysgol Babanod Llwyncelyn
• Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith
• Ysgol Babanod y Porth
• Ysgol Iau’r Porth
• Ysgol Babanod Rhiw-garn
• Ysgol Gynradd Trealaw
• Ysgol Gynradd Ynys-hir



D e c h r a u ’ r  Y s g o l  2 0 1 6 - 2 0 1 7

8. Coleg Cymunedol Tonypandy
• Ysgol Gynradd Bodringallt
• Ysgol Gynradd Cwm Clydach
• Ysgol Gynradd y Gelli 

(yn ddibynnol ar gyfeiriad y cartref)
• Ysgol Gynradd Llwynypïa
• Ysgol Babanod Pen-y-graig
• Ysgol Iau Pen-y-graig
• Ysgol Gynradd Pontrhondda
• Ysgol Gynradd Tonypandy
• Ysgol Gynradd Williamstown

(yn ddibynnol ar gyfeiriad y cartref)
• Ysgol yr Eos

9. Ysgol Tonyrefail
• Ysgol Gynradd Cwmlai
• Ysgol Gynradd Hendreforgan
• Ysgol Gynradd Tonyrefail
• Ysgol Gynradd Tref-y-rhyg
• Ysgol Gynradd Williamstown

(yn ddibynnol ar gyfeiriad y cartref)

10.Ysgol Gyfun Treorci
• Ysgol Gynradd Y Gelli

(yn ddibynnol ar gyfeiriad y cartref)
• Ysgol Gynradd y Parc
• Ysgol Gynradd Cymuned Pen-pych
• Ysgol Gynradd y Pentre
• Ysgol Gynradd Cymuned Pen-yr-englyn
• Ysgol Babanod Ton Pentre
• Ysgol Iau Ton Pentre
• Ysgol Gynradd Treorci

11. Ysgol Gyfun y Pant
• Ysgol Gynradd Brynnau
• Ysgol Gynradd Dolau (yn cynnwys

darpariaeth cyfrwng Cymraeg*)
• Ysgol Gynradd Llanhari
• Ysgol Gynradd Llanharan
• Ysgol Gynradd Pont-y-clun
• Ysgol Gynradd Tonysguboriau

12.Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
• Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt
• Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn
• Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn
• Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-y-Forwyn
• Ysgol Gynradd Gymraeg Ynys-wen

13. Ysgol Gyfun Garth Olwg
• Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau
• Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James
• Ysgol Gynradd Gymraeg Gartholwg
• Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton
• Heol-y-celyn (Uned Gymraeg)*

14. Ysgol Gyfun Llanhari
• Ysgol Gynradd Gymraeg Gymuned

Llantrisant
• Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
• Dolau (Uned Gymraeg)*
Ar 1 Medi 2012 cafodd Llanhari ei hail-
ddosbarthu'n Ysgol Ganol gyda disgyblion o 3-
19 oed. Caiff plant sy’n mynychu’r Adran
Gynradd yn rhan o Ysgol Llanhari eu
trosglwyddo’n awtomatig i’r Adran Uwchradd
yno - os dyna ddewis y rhieni

15.Ysgol Gyfun Rhyd-y-waun*
• Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon
• Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr
• Ysgol Gynradd Penderyn (Uned Gymraeg)*
*Mae modd i ddisgyblion sy’n mynychu
Unedau Cyfrwng Cymraeg i drosglwyddo i
Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg, pe baen
nhw’n dymuno hynny.

16.Ysgol Gyfun y Cardinal Newman
Eglwys Gatholig Rhufain
• Ysgol Mair Forwyn Eglwys Gatholig Rhufain
• Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a

Raphael Eglwys Gatholig Rhufain
• Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys

Gatholig Rhufain

17.Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr yr
Eglwys yng Nghymru
• Ysgol Gynradd Tref Aberdâr yr Eglwys

yng Nghymru
• Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng

Nghymru
Trefniadau ochr arall y ffin (gw. tud. 33)

18.Ysgol Gyfun Pen-coed – 
Pen-y-bont ar Ogwr
• Ysgol Gynradd Brynnau
• Ysgol Gynradd Dolau
• Ysgol Gynradd Llanharan

19.Ysgol Gyfun Bishop Hedley Eglwys
Gatholig Rhufain – Merthyr Tudful
• Ysgol Gynradd y Santes Fererid Eglwys

Gatholig Rhufain
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Troednodiadau
Parthed: Dyrannu Lleoedd i Blant

Trosglwyddo i’r Ysgol Uwchradd

1. Mae dalgylchoedd rhai ysgolion yng Nghwm Rhondda a Thonyrefail wrthi'n cael eu hadolygu.

2. Bydd disgwyl i ddisgyblion sy’n byw ym mhrif ddalgylch Ysgol Gynradd Williamstown, ac eithrio Penrhiw-fer,
Edmondstown ac ystâd newydd Dinas Isaf, drosglwyddo i Goleg Cymuned Tonypandy ar gyfer eu haddysg
uwchradd.

3. Bydd disgwyl i ddisgyblion sy’n byw ym Mhenrhiw-fer, Edmondstown ac ystad newydd Dinas Isaf
drosglwyddo i Ysgol Tonyrefail ar gyfer eu haddysg uwchradd.
*Noder bod dalgylchoedd yr uchod (Pwynt 2 a 3) yn cael eu hadolygu.

4. Mae’r disgyblion hynny sy’n byw yn ardal y Graig, Pontypridd, ac sy’n mynychu Ysgol Gynradd 
Maes-y-coed yn dod o dan ddalgylch Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen.

5. Ar hyn o bryd, mae dalgylchoedd Ysgol Uwchradd Treorci, Ysgol Gymunedol Glyn-rhedynog, Ysgol
Gymunedol y Porth, Ysgol Uwchradd Ton-y-Pandy ac Ysgol Tonyrefail wrthi'n cael eu hadolygu.

Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

6. Bydd disgwyl i ddisgyblion Uned Cyfrwng Cymraeg Ysgol Gynradd Dolau drosglwyddo i 
Ysgol Gyfun Llanhari.

7. Bydd disgwyl i ddisgyblion Uned Cyfrwng Cymraeg Ysgol Gynradd Heol y Celyn drosglwyddo i 
Ysgol Gyfun Garth Olwg.

8. Bydd disgwyl i ddisgyblion Uned Cyfrwng Cymraeg Ysgol Gynradd Cymuned Penderyn 
drosglwyddo i Ysgol Gyfun Rhyd-y-waun.

9. Mae Hirwaun yn rhan o ddalgylch Uned Cyfrwng Cymraeg Ysgol Gynradd Cymuned Penderyn. Felly, bydd
disgwyl i’r rheiny sy’n dymuno cael addysg cyfrwng Cymraeg fynychu Uned Cyfrwng Cymraeg Ysgol
Gynradd Gymuned Penderyn.

10. O fis Medi 2012, mae Llanhari wedi cael ei hail-ddosbarthu i fod yn Ysgol Ganol ar gyfer plant o 3 oed hyd
at 19 oed. Caiff plant sy’n mynychu’r Adran Gynradd yn rhan o Ysgol Llanhari eu trosglwyddo’n awtomatig
i’r Adran Uwchradd yno - os dyna ddewis y rhieni. Rydyn ni wedi newid dalgylchoedd Ysgol Gynradd
Gymraeg Llantrisant ac Ysgol Gynradd Dolau (Uned Gymraeg), fel bod dalgylch penodol ar gyfer Adran
Gynradd Ysgol Llanhari. 30 yw’r nifer derbyn ar gyfer y ddarpariaeth Gynradd yn yr ysgol newydd hon.

Trefniadau gydag Awdurdodau Addysg Lleol eraill

11.  Mae trefniadau cyffelyb ar gyfer disgyblion sy’n byw yn ardaloedd Awdurdodau cyfagos i fynychu ysgolion
yn ardal Awdurdod Rhondda Cynon Taf y mae plant yr ardal wedi eu mynychu’n draddodiadol. Mae’r
trefniadau hyn i’w hadolygu bob blwyddyn. Mae Awdurdod Rhondda Cynon Taf wedi gwneud y trefniadau
canlynol ag Awdurdodau Lleol eraill.

  Trefniadau gydag Awdurdod Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer:

• disgyblion sy’n byw yn ardal ysgolion cynradd Brynnau, Llanharan a Dolau sy’n dymuno cael addysg
uwchradd trwy gyfrwng y Saesneg i fynychu Ysgol Gyfun Pen-coed.

• disgyblion sy’n byw yn y Gilfach-goch i fynychu Ysgol Gynradd Abercerdin i gael addysg gynradd trwy
gyfrwng y Saesneg, os dyna’u dewis.

12.  Daw canran uchel o’r disgyblion sy’n mynychu Ysgol Gyfun Rhyd-y-waun o Fwrdeistref 
Sirol Merthyr Tudful. 

13.  Does gan Awdurdod Rhondda Cynon Taf ddim trefniadau ar gyfer darparu addysg mewn

• ysgolion yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg, Caerffili, Castell-nedd Port Talbot nac Abertawe;
• ysgolion nad ydyn nhw’n cael eu cynnal gan Awdurdod Lleol.
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Dalgylchoedd

14.  Bydd dalgylchoedd yn cael eu hadolygu. Mae’n bosibl y bydd canlyniad yr adolygiadau’n golygu bod eisiau
newid y cysylltiadau rhwng ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd (fel sydd wedi’i nodi ar 41-42).

 Mae dalgylchoedd yr ysgolion o fewn ffiniau Rhondda Cynon Taf yn dod i ben wrth ffin y fwrdeistref
sirol mewn perthynas â’r ysgolion hynny sy’n agos at y ffin.

15.  Bu raid newid dalgylch Uned Cyfrwng Cymraeg Ysgol Gynradd Heol y Celyn i gynnwys 
Ystad Trefforest, Nantgarw a Ffynnon Taf (hyd at ffin y fwrdeistref sirol).

16.  Yn dilyn adolygiad o ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn ardal Taf-Elái, cafodd dalgylchoedd
Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau ac Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg eu hadolygu, gan
weithredu o fis Medi 2010.

 Mae ardal Crown Hill a Chandlers Reach (gan gynnwys Acer Avenue, Aspen Way, Clos Cefn Glas,
Ffordd Glas y Dorlan, Holm Wood, Malus Avenue, Redwood Drive a Vibernum Rise) yn rhan o
ddalgylch Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau, ers mis Medi 2010.

17.  Mae amrediad oedran Ysgol Gyfun Llanhari wedi ymestyn ers mis Medi 2012. Ysgol ganol yw hi
mwyach, sy’n gwasanaethu plant 3 i 19 oed. Mae dalgylchoedd Ysgol Gynradd Gymraeg Gymuned
Llantrisant ac Uned Gymraeg Ysgol Gynradd Dolau wedi’u newid ers mis Medi 2012 - mae hyn yn
fodd i’r Adran Gynradd arfaethedig yn Ysgol Gyfun Llanhari gael ei dalgylch ei hun. Mae
dalgylchoedd y 3 darpariaeth gynradd yn gwasanaethu’r wardiau etholaethol canlynol:

 • Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant - Tref Llantrisant, a rhan o Bont-y-clun 
(i’r gogledd o’r rheilffordd)

 • Uned Gynradd Gymraeg Dolau - Brynna a Llanharan

 • Adran Gynradd Llanhari - Llanhari, Tonysguboriau, a rhan o Bont-y-clyn (i’r de o’r rheilffordd).
Fydd dalgylch ar gyfer Adran Uwchradd Ysgol Gyfun Llanhari ddim yn newid.

18.  Agorwyd Ysgol newydd Cymuned Aberdâr ym mis Ebrill 2015. Bydd y trefniadau derbyn i'r ysgol
newydd yr un fath ag y maen nhw ar gyfer yr ysgolion presennol, a bydd dalgylch yr ysgol newydd yn
gyfuniad o ddalgylchoedd yr hen ysgolion.

19.  Yn dilyn ymgynghori ynghylch adolygu newidiadau i ddalgylch Ysgol Gynradd Parc Lewis ac Ysgol
Gynradd Heol y Celyn, ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau mewn perthynas â’r newidiadau arfaethedig
i’r dalgylch. Yn sgil hyn, byddwn yn gweithredu’r newidiadau i’r dalgylch o fis Medi 2014.

20. Mae dalgylchoedd Ysgolion Cyfun y Pant a Bryncelynnog wedi cael eu hadolygu yn dilyn ymgynghoriad;
bydd y rhan fwyaf o'r ardaloedd yn nalgylchoedd dwy ysgol gysylltiedig, sef Ysgolion Cynradd Llantrisant a
Phen-y-gawsi, yn cael eu trosglwyddo o ddalgylch Ysgol Gyfun y Pant i Ysgol Gyfun Bryncelynnog o 1
Medi 2015. Bydd y newid yma yn effeithio ar blant sy'n byw yng nghymunedau Hen Dref Llantrisant, Cross
Inn a Phen-y-gawsi yn bennaf. Bydd cais unrhyw blentyn sy'n byw yn nalgylch newydd Bryncelynnog ac
sydd â'i frawd neu chwaer hŷn yn mynychu Ysgol y Pant ym mis Medi 2016, yn cael ei ystyried yr un fath
ag os yw e/hi'n byw yn nalgylch Y Pant o hyd. Hynny yw, bydd y cais yn cael yn cael ei ystyried yn ôl
Categori 2 o feini prawf 'derbyn i ysgolion' yr Awdurdod ac nid Categori 4. Bydd hyn yn berthnasol tan fod
pob brawd neu chwaer hŷn wedi gadael yr ysgol.

21. Mae mân newidiadau wedi bod mewn perthynas â dalgylchoedd cyfagos, sef Ysgol Gynradd Dolau
(Uned Saesneg yn unig), Ysgol Gynradd Llanharan ac Ysgol Gynradd Brynnau, a daw'r rhain i rym
ym mis Medi 2015. Mae modd gweld y manylion ar wefan y Cyngor (gweler y cyfeiriad isod).

22. Bydd y rhan o Drehafod sydd yn ward etholaethol Cwm Rhondda yn cael ei throsglwyddo i ddalgylch
Ysgol Gyfun y Cymer ar gyfer darpariaeth Addysg Gyfun Cyfrwng Cymraeg o fis Medi 2015. Roedd
hi'n rhan o ddalgylch Ysgol Gyfun Garth Olwg yn flaenorol.

23.  Mae mapiau sy’n dangos dalgylchoedd yr ysgolion ar gael ar wefan y Cyngor
www.rctcbc.gov.uk/derbyndisgyblion
a gan y Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes, Tŷ Trevithick. Ffôn: 01443 744232.
 Mae gwybodaeth ynglŷn â dyddiadau tymhorau a gwyliau’r ysgol, ar gyfer Blwyddyn Academaidd
2016-2017, ar gael ar wefan y Cyngor.
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Centre
Canolfan

Address
Cyfeiriad

Centre Head
Enw’r Pennaeth

Telephone
Ffôn

Non Council Nursery Settings - Registered Education Providers in the Non Maintained Sector
Darparwyr Addysg Feithrin nad ydyn nhw’n cael eu cynnal gan yr Awdurdod Addysg 

Cylch Meithrin Aberdâr Urdd Centre / Canolfan yr Urdd.
Wind Street, Aberdare/Aberdâr CF44 7ES

Claire Jones 07751 
523729

Cylch Meithrin Nant Dyrys YGG Ynyswen. Clinic Road, Ynys-wen,
Treorchy/Treorci CF42 6ED

Helen Biggs 07855
043356

Cylch Meithrin Tynewydd Treherbert Social Club, Dumfries Street, Tynewydd,
CF42 5PN

Cerys Warren 07989
721603

Cylch Meithrin Pentre'r
Eglwys

Parish Hall, Main Road,
Church Village CF38 1PY

Kirsty Jones
Catherine Hibbert

07805
893229

Cylch Meithrin Y Porth St Paul’s Church. 
Birchgrove Street, (Y) Porth CF39 9UU 

Andrea Jones 07811
072296 

Cylch Meithrin 
Ynyshir / Wattstown

Wattstown Pavilion.
Wattstown Park / Parc Aberllechau
Wattstown/Aberllechau CF39 0RA

Carol Davey 01443
732414

Cylch Meithrin Ynysybwl Glyn Street Church Vestry.
Glyn Street, Ynysybwl CF37 3DS

Ayesha Walker 01443
791111 

Cylch Meithrin Rhydyfelin Holly Street, Rhydyfelin, Pontypridd CF37 5DB Danielle Jones 07507
537606

Little Inspirations Llantrisant
Meithrinfa Oriau Dydd 

Llantrisant Business Park / Parc Busnes. Llantrisant,
Llantrisant, CF72 8YW 

Gina Davies 01443
222660 

‘Little Folk’ Playgroup
Cylch Chwarae 

Bethel Chapel. Main Road, 
Church Village/Pentre’r Eglwys CF38 1PN

Allyson Harding 07718
907465

Little Stars Playgroup
Cylch Chwarae

Scout & Guide Hall / Neuadd y Sgowtiaid a’r Geidiau.
Crown Hill, Llantwit Fardre/Llanilltud Faerdref CF38 2NA

Suzanne Stephens 07927
514403

St. Paul’s Church Day Nursery
Meithrinfa Oriau Dydd 
Eglwys Pawl

Llantrisant Road
Pont-y-clun CF72 9DQ

Sue Wilmington 07973
658426

Talbot Green Playgroup
Cylch Chwarae Tonysguboriau

The Pavilion / Y Pafiliwn. Lanelay Road,
Talbot Green/Tonysguboriau CF72 8HY

Claire Watkins 01443
203716 

University of South Wales
Playcentre / Canolfan
Chwarae Prifysgol De Cymru

University of South Wales / 
Prifysgol De Cymru
Trefforest, Pontypridd CF37 1DL

Karen Parker 01443
482089

Cylch Meithrin Efail Isaf Efail Isaf Community Hall / Neuadd y Pentref. 
Heol Y Parc, Efail Isaf, Pontypridd CF38 1AN

Sarah Davies 07585
003062

Genesis Day Nursery Tonyrefail 
Tonyrefail Meithrinfa Oriau Dydd 

Tonyrefail Primary School / Ysgol Gynradd Tonyrefail.
St Martins Cresecent, Tonyrefail CF39 8ND 

Mrs J Jervis 01443
675619

Giggles Playgroup 
Cylch Chwarae 

Gwaunmiskin Road, (Y) Beddau,
Pontypridd CF38 2AU

Sam Hastings 07882
302628

Garth Olwg Day Nursery
Meithrinfa Garth Olwg 

Campws Garth Olwg Community Campus. 
St Illtyd’s Road, Church Village/Pentre’r Eglwys,
Pontypridd CF38 1RQ

Donna Joseph 01443
209120
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Cylch Meithrin Bronllwyn Bronllwyn Youth Centre, Colwyn Road, Gelli, CF41 7NW 01443
434474

Cylch Meithrin Seren Fach Ty Harri Webb, Duffryn Road, Mountain Ash, CF45 4DA Donna Davies 07751
523729

Cylch Meithrin Thomastown Thomastown Community Centre / 
Canolfan Cymuned Thomastown. 
The Square, Thomastown, Tonyrefail CF39 8ED

Angharad Spooner 07757
633249

Cylch Meithrin Treorci Hermon Chapel, Regent Street, Treorchy, CF42 6PW 07783
758757

Little Inspirations Rhydyfelin Rhydyfelin Children's Centre, Holly Street, Pontypridd,
CF37 5DB

Angharad Jones 01443
406097

Once Upon a Time Nursery Heol Y Beddau, Beddau, Pontypridd, CF38 2AG Donna Rix 01443
206640 

School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher & Contact Details
Enw’r Pennaeth a Manylion Cyswllt

No. on Roll 
Nifer ar y llyfrau

AN
ND

English Medium Nursery Schools
Ysgolion Meithrin Saesneg

Ynyscynon Early Years Centre 
Canolfan Addysg y Blynyddoedd
Cynnar Ynyscynon 

Church Street, 
Llwynypïa,
Tonypandy CF40 2ND

Mrs R Rees
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)

 01443 424900
 admin.ynyscynoneyc@rctednet.net

34

School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
Amrediad Oedran N
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English Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Saesneg 

Abercynon Community
Primary 
Ysgol Gynradd Cymuned
Abercynon

Ynysmeurig Road 
Abercynon 
CF45 4SU

Mr D Jewitt 
 01443 743060    01443 742296
 admin.abercynonprimary

@rctednet.net 
Age range/Amr. oedran: 3-11

252 46 325 46

Aberdare Park 
Primary School 
Ysgol Gynradd 
Parc Aberdâr

Hirwaun Road 
Trecynon 
Aberdare / Aberdâr
CF44 8LU 

Mrs J Evans
 01685 874026    01685 871246
 admin.aberdareparkpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

244 51 360 55

Aberdare Town 
Church in Wales Primary
Ysgol Gynradd Aberdâr 
yr Eglwys yng Nghymru 

Wind Street
Aberdare / Aberdâr
CF44 7HF 

Mrs C Matthews
 01685 871520    01685 871520
 admin.aberdareciw@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

254 36 252 38

Abernant Primary 
Ysgol Gynradd Abernant

Richmond Terrace
Abernant 
Aberdare / Aberdâr
CF44 0SF 

Mrs J Kucia
 01685 871597    01685 871597
 admin.abernantpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

87 16 118 16
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
Amrediad Oedran N
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English Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Saesneg 

Alaw Primary
Ysgol Gynradd Alaw 

Egypt Street 
Trealaw 
Tonypandy CF40 2UU 

To be appointed/Pennaeth i'w benodi
 01443 432350    01443 436285
 admin.alawpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

166 32 226 32

Blaengwawr Primary
Ysgol Gynradd
Blaengwawr

Gwawr St 
Aberaman 
Aberdare / Aberdâr
CF44 6YP

Mrs I Baker
 01685 871064    01685 882556
 admin.blaengwawrpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

182 29 204 25

Bodringallt Primary
Ysgol Gynradd
Bodringallt 

Bodringallt Terrace
Ystrad / Ystradyfodwg
Rhondda
CF41 7QE 

Miss J Thomas
 01443 434292    01443 421865
 admin.bodringalltpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

68 19 137 7

Brynnau Primary
Ysgol Gynradd Brynnau

William Street
Brynna
Llanharan
CF72 9QJ 

Mrs V McCarthy
 01443 237828    01443 222152
 admin.brynnaupri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

190 33 232 39

Caegarw Primary
Ysgol Gynradd Caegarw

Troed-Y-Rhiw Road
Caegarw 
Mountain Ash /
Aberpennar CF45 4BH 

Mr H Griffiths
 01443 473730    01443 473730
 admin.caegarwpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

161 27 189 20

Capcoch Primary
Ysgol Gynradd Capcoch

School Street
Abercwmbói 
Aberdare / Aberdâr
CF44 6AD 

Mr S Gardner
 01443 472746    01443 472880
 admin.capcochpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

101 24 170 24

Caradog Primary
Ysgol Gynradd Caradog

Clifton Street
Aberdare / Aberdâr
CF44 7PB 

Mrs K Tuck 
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)

 01685 874715    01685 874715
 admin.caradogpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

158 28 200 21

Cefn Primary
Ysgol Gynradd Cefn

Greenfield Avenue
Glyncoch
Pontypridd
CF37 3BD 

Mr A Manley
 01443 486826    01443 493730
 admin.cefnpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

85 20 141 20

Cilfynydd Primary
Ysgol Gynradd Cilfynydd

Ann Street
Cilfynydd
Pontypridd
CF37 4EN 

Mrs S Oldfield
 01443 486827    01443 493590
 admin.cilfynyddpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

118 26 186 24
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
Amrediad Oedran N
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English Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Saesneg 

Coedpenmaen Primary
Ysgol Gynradd
Coedpenmaen

Coedpenmaen Close
Pontypridd
CF37 4LE 

Mrs J Loveridge
 01443 486828    01443 486828
 admin.coedpenmaenpri

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

253

I/B:
25
J/I:
49

270 28

Coedylan Primary
Ysgol Gynradd Coedylan

Tyfica Road Graigwen
Pontypridd 
CF37 2DB 

Mr R James
 01443 486829    01443 486829
 admin.coedylanpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

92 18 127 12

Craig-yr-Hesg Primary
Ysgol Gynradd 
Craigyrhesg 

Cefn Lane
Glyn-coch
Pontypridd
CF37 3BP 

Mr A Manley
 01443 486830    01443 493427
 admin.craigyrhesgpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

119 18 128 16

Cwmaman Infants
Ysgol Babanod
Cwmaman

Fforchaman Road
Cwmaman
Aberdare / Aberdâr
CF44 6NS 

Mrs L Rees
 01685 875862    01685 875862
 admin.cwmamaninf@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-7

97 43 129 32

Cwmbach Church in
Wales Primary
Ysgol Gynradd 
Cwm-bach yr Eglwys yng
Nghymru

Tirfounder Road
Cwmbach
Aberdare / Aberdâr
CF44 0AT 

Mr S R L Thomas
 01685 873336    01685 873336
 admin.cwmbachciw@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

66 45 92 12

Cwmbach Primary
Ysgol Gynradd Cwmbach

Llangorse Road
Cwmbach
Aberdare / Aberdâr
CF44 0HS 

Mrs E King
 01685 876115    01685 879983
 admin.cwmbachpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

229 38 272 33

Cwmclydach Primary
Ysgol Gynradd
Cwmclydach

Wern St Cwm Clydach
Vale Tonypandy
CF40 2BQ 

Mr G Dacey
 01443 433005    01443 433165
 admin.cwmclydachpri

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

196 34 240 29

Cwmdâr Primary
Ysgol Gynradd Cwmdâr

The Square / Y Sgwâr
Cwmdâr 
Aberdare / Aberdâr
CF44 8UA 

Mr P Davies
 01685 871198    01685 871499
 admin.cwmdarpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

251 37 261 33
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
Amrediad Oedran N
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English Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Saesneg 

Cwmlai Primary
Ysgol Gynradd Cwmlai

Penygarreg Road
Tonyrefail 
(Y) Porth 
CF39 8AS 

Mrs J Rees
 01443 670356    01443 670356
 admin.cwmlaipri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

272 57 404 59

Cymmer Infants
Ysgol Babanod y Cymer

Graigwen Road
Cymmer / Y Cymer
(Y) Porth  
CF39 9HA 

Mrs I Elliott
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol) 

 01443 682481    01443 682481
 admin.cymmerinf@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-7

98 41 125 39

Cymmer Junior
Ysgol Iau’r Cymer

High Street
Cymmer / Y Cymer
(Y) Porth 
CF39 9EY 

Mrs I Elliott
 01443 682168    01443 682260
 admin.cymmerjun@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 7-11

119 54 217 N/a

Darran Park Primary
Ysgol Gynradd 
Parc y Darren

Brook Street
Ferndale / Glynrhedynog 
CF43 4LE 

Mr C Coole
 01443 730450    01443 730450
 admin.darranparkpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11  

247

I/B:
35
J/I:
52

315 30

Darrenlas Primary
Ysgol Gynradd 
y Darrenlas

Kingcraft Street
Darren-las
Mountain Ash /
Aberpennar CF45 3LT 

Mrs G Jones
 01443 473291    01443 473291
 admin.darrenlaspri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11  

210 35 248 21

Ferndale Infants
Ysgol Babanod
Glynrhedynog

North Road
Ferndale / Glynrhedynog
CF43 4PS 

Mrs R Rees
 01443 755858    01443 755858
 admin.ferndaleinf@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-7

40 25 75 12

Ffynnon Taf Primary
Ysgol Gynradd 
Ffynnon Taf

Cardiff Road
Taffs Well / Ffynnon Taf
Cardiff / Caerdydd
CF15 7PR 

Mr M Worth
 02920 810452    02920 810452
 admin.ffynnontafpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

168 27 194 40

Gelli Primary
Ysgol Gynradd Gelli

Ystrad Road 
Ystrad / Ystradyfodwg
Pentre 
Rhondda CF41 7PX 

Mr D Cynan-Jones
 01443 435311    01443 423090
 admin.gellipri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

194 29 204 24
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
Amrediad Oedran N
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English Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Saesneg 

Glenbói Community
Primary
Ysgol Gynradd 
Cymuned Glenbói

Abercwmboi Isaf Road
Glenbói
Mountain Ash /
Aberpennar CF45 3DW 

Mr A Llewellyn
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)
 01443 473747    01443 473798
 admin.glenboipri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

89 16 113 11

Glynhafod Junior
Ysgol Iau Glynhafod

Glynhafod Street
Cwmaman
Aberdare / Aberdâr
CF44 6LD 

Mrs L Rees 
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)
 01685 873335    01685 886547
 admin.glynhafodjun@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 7-11

102 27 109 N/a

Gwauncelyn Primary
Ysgol Gynradd
Gwauncelyn

Heol Deg
Tonteg
Pontypridd
CF38 1EU 

Mrs S Little
 01443 204376    01443 209347
 admin.gwauncelynpri

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

350 53 373 56

Gwaunmeisgyn Primary
Ysgol Gynradd
Gwaunmeisgyn

Woodland Road
Beddau
Pontypridd
CF38 2DH 

Mrs J Morgan
 01443 203079    01443 203079
 admin.gwaunmeisgynpri

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

240 41 289 37

Hafod Primary
Ysgol Gynradd Hafod

Wayne Street
Trehafod
Pontypridd
CF37 2NL 

Miss E Bradley
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)
 01443 682234    01443 682234
 admin.hafodpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

83 16 113 12

Hawthorn Primary
Ysgol Gynradd y
Ddraenen Wen

School Lane
Hawthorn / 
Y Ddraenen Wen
Pontypridd CF37 5AL 

Mrs L Noble
 01443 841230    01443 841230
 admin.hawthornpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

223 34 240 33

Hendreforgan Community
Primary
Ysgol Gynradd Gymuned
Hendreforgan

Hendreforgan
Gilfach-goch
CF39 8UH 

Mr K Stroud
 01443 672394    01443 675076
 admin.hendreforganpri

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

160 35 246 26

Hirwaun Primary
Ysgol Gynradd 
Hirwaun

Glannant St
Hirwaun
Aberdare / Aberdâr
CF44 9NF 

Mrs B Hill
 01685 811619    01685 811619
 admin.hirwaunpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

201 37 265 20

Llanharan Primary
Ysgol Gynradd Llanharan

Llwynybrain Terrace,
Llanharan
Pontyclun
CF72 9PW 

Mrs B Price
 01443 237831    01443 237831
 admin.llanharanpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

107 19 135 23
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
Amrediad Oedran N
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English Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Saesneg 

Llanhari Primary
Ysgol Gynradd Llanhari

Aelfryn
Llanharry / Llanhari
Pontyclun
CF72 9LQ 

Mrs E Coates
 01443 237832    01443 237832
 admin.llanharipri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

155 28 200 17

Llanilltud Faerdref Primary
Ysgol Gynradd 
Llanilltud Faerdref

St Illtyd's Road
Church Village / 
Pentre’r Eglwys
Pontypridd
CF38 1DB 

Mr M Wakeley
 01443 204626    01443 209340
 admin.llanilltudfaerdrefpri

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

194 32 227 26

Llantrisant Primary
Ysgol Gynradd Llantrisant

Coed yr Esgob
Llantrisant
CF72 8EL 

Mrs L Davies
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)
 01443 237829    01443 237829
 admin.llantrisantpri@rctednet.net
Age range/Amr. oedran: 3-11

107 22 159 13

Llwydcoed Primary
Ysgol Gynradd
Llwydcoed

Corner House Street
Llwydcoed / Llwydcoed
Aberdare / Aberdâr
CF44 0YA 

Mr A Wilkinson
 01685 871110    01685 871110
 admin.llwydcoedpri@rctednet.net
Age range/Amr. oedran: 3-11

77 15 108 9

Llwyncelyn Infants
Ysgol Babanod
Llwyncelyn

Off Heather Way
Llwyncelyn
(Y) Porth
CF39 9TL 

Mrs. E. Decaro
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)
 01443 684321    01443 684321
 admin.llwyncelyninf@rctednet.net
Age range/Amr. oedran: 3-7

56 27 81 17

Llwyncrwn Primary
Ysgol Gynradd Llwyncrwn

Llwyn-crwn Road
Beddau 
Pontypridd
CF38 2BE 

Mr S Phillips
 01443 203557    01443 203557
 admin.llwyncrwnpri@rctednet.net
Age range/Amr. oedran: 3-11

256 54 380 36

Llwynypïa Primary
Ysgol Gynradd Llwynypïa

School Terrace
Llwynypïa
Tonypandy
CF40 2HL 

Mrs K Emanuelli
 01443 432354    01443 442489
 admin.llwynypiapri@rctednet.net
Age range/Amr. oedran: 3-11

187 31 218 27

Maerdy Community
Primary
Ysgol Gynradd 
Gymuned y Maerdy

Graigwen 
Maerdy
Rhondda
CF43 4TW 

Mrs S Belcher 
 01443 755227    01443 731419
 admin.maerdypri@rctednet.net
Age range/Amr. oedran: 3-11

195 37 260 24

Maesybryn Primary
Ysgol Gynradd
Maesybryn

Lancaster Drive 
Yst. Crownhill Est.
Llantwit Fardre /
Llanilltud Faerdref
CF38 2NS 

Mr S Roberts
 01443 202928    01443 202928
 admin.maesybrynpri@rctednet.net
Age range/Amr. oedran: 3-11

330 56 393 60
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
Amrediad Oedran N
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English Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Saesneg 

Maesycoed Primary
Ysgol Gynradd
Maesycoed

Lanwern Road
Maesycoed 
Pontypridd 
CF37 1EQ 

Mrs E Jarrold
 01443 486835    01443 406579
 admin.maesycoedpri@rctednet.net
Age range/Amr. oedran: 3-11

263 38 272 41

Miskin Primary 
Ysgol Gynradd 
Meisgyn

York Street
Miskin / Meisgyn
Mountain Ash /
Aberpennar CF45 3BG 

Mrs F. Davies 
 01443 476426    01443 476531
 admin.miskinpri@rctednet.net
Age range/Amr. oedran: 3-11

111 22 160 15

Oaklands Primary
Ysgol Gynradd Oaklands

Maes y Deri 
Aberaman
Aberdare / Aberdâr 
CF44 6TF 

Mrs C Wright 
 01685 882577    01685 886010
 admin.oaklandspri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

191 32 229 20

Our Lady's R.C. Primary 
Ysgol Mair Forwyn
Eglwys Gatholig Rhufain

Miskin Road 
Miskin / Meisgyn
Mountain Ash /
Aberpennar CF45 3UA 

Mr F Fulgoni
 01443 472230
 admin.ourladysrc@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

107 17 120 10

Parc Primary
Ysgol Gynradd y Parc

Tallis St
Cwmparc
CF42 6LY 

Mr D Williams
 01443 776601    01443 771773
 admin.parcpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

169 30 213 30

Parc Lewis Primary
Ysgol Gynradd 
Parc Lewis

Broadway
Pontypridd
CF37 1BE 

Mr A Roberts
 01443 486836    01443 401071
 admin.parclewispri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

182 31 217 34

Pengeulan Primary
Ysgol Gynradd Pengeulan

Penrhiwceiber Road
Miskin / Meisgyn
Mountain Ash /
Aberpennar CF45 3UW 

Mr P Morgan
 01443 473365    01443 472849
 admin.pengeulanpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

132 22 154 19

Pen-Pych Community
Primary
Ysgol Gynradd Cymuned
Pen-Pych

Blaenrhondda Road
Tynewydd 
Treorchy / Treorci
CF42 5SD 

Miss P Price
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)
 01443 771434    01443 776911
 admin.penpychcom@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

141 28 198 21

Penrhiwceibr Primary
Ysgol Gynradd
Penrhiwceibr

Church Street
Penrhiwceibr
Mountain Ash /
Aberpennar
CF45 3TR 

Mr R Makin
 01443 472247
 admin.penrhiwceibrpri

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

122 18 130 14

Penrhys Primary  
Ysgol Gynradd Penrhys

Penrhys
Tylorstown
Ferndale / Glynrhedynog
CF43 3PL

Mrs R Porcher
 01443 730037    01443 732951
 admin.penrhyspri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

131 18 131 14
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
Amrediad Oedran N

o.
 o

n 
R

ol
l 

N
ife

r a
r y

 ll
yf

ra
u

A
N

 /
 N

D

C
ap

ac
ity

C
ap

as
iti

W
ri

tt
en

 a
pp

lic
at

io
ns

 
R

ec
ep

tio
n 

S
ep

t 2
01

4
C

ei
si

ad
au

 a
r b

ap
ur

D
os

ba
rt

h 
D

er
by

n
M

ed
i 2

01
4

English Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Saesneg 

Penygawsi Primary
Ysgol Gynradd Penygawsi 

Chartist Road
Llantrisant
CF72 8DU 

Mr J Davies
 01443 237834    01443 237834
 admin.penygawsipri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

234 35 248 35

Pen-y-graig Infants
Ysgol Babanod 
Pen-y-graig

Hendrecafn Road
Penygraig
Tonypandy
CF40 1LJ 

Mrs P Vaughan
 01443 432236    01443 432236
 admin.penygraiginf@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-7

107 48 144 46

Pen-y-graig Junior
Ysgol Iau Pen-y-graig

Hendrecafn Road
Penygraig
Tonypandy 
CF40 1LW 

Mrs P Vaughan
 01443 432072    01443 432072
 admin.penygraigjun@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 7-11

108 34 138 N/a

Penyrenglyn Community
Primary
Ysgol Gymuned
Penyrenglyn

Baglan Street 
Treherbert 
CF42 5AW 

Mrs C Trevelyan
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)
 01443 772433    01443 773510
 admin.penyrenglyncompri

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

225 35 246 38

Penywaun Primary
Ysgol Gynradd Penywaun

Coed Glas 
Penywaun 
Aberdare / Aberdâr 
CF44 9DR

Mr C L Prichard
 01685 811216    01685 813860
 admin.penywaunpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

186 36 253 27

Perthcelyn Community
Primary
Ysgol Gynradd Gymuned
Perthcelyn

Glamorgan Street
Perthcelyn
Mountain Ash /
Aberpennar CF45 3RJ 

Mr A James 
 01443 473296    01443 473296
 admin.perthcelyncom@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

109 21 151 12

Pontrhondda Primary
Ysgol Gynradd
Pontrhondda

Pontrhondda Road 
Llwynypïa 
CF40 2SZ 

Mrs R Rees
 01443 433004    01443 433004
 admin.pontrhonddapri

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 4-11

137 21 153 27

Pontyclun Primary
Ysgol Gynradd 
Pontyclun

Palalwyf Avenue
Pontyclun
CF72 9EG 

Mr H Roberts
 01443 237833    01443 237833
 admin.pontyclunpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

462 72 505 68



S t a r t i n g  S c h o o l  /  D e c h r a u ' r  Y s g o l  2 0 1 6 - 2 0 1 7

55

School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
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English Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Saesneg 

Pontygwaith Primary
Ysgol Gynradd
Pontygwaith

Graig Street
Pontygwaith
CF43 3LY 

Mrs C Davies
 01443 730471    01443 735900
 admin.pontygwaithpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

143 26 188 29

Porth Infants
Ysgol Babanod y Porth

Mary Street
(Y) Porth
CF39 9UH 

Mrs P Morgan
 01443 682261    01443 682261
 admin.porthinf@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-7

56 23 71 21

Porth Junior
Ysgol Iau’r Porth 

End of Primrose Terrace
Llwyncelyn
(Y) Porth
CF39 9TU 

Mrs N Griffiths
 01443 683623    01443 683623
 admin.porthjun@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 7-11

117 34 138 N/a

Rhigos Primary 
Ysgol Gynradd y Rhigos 

Heol-y-graig
Rhigos 
Aberdare / Aberdâr  
CF44 9YY 

Miss E Evans
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)

 01685 811253    01685 811253
 admin.rhigospri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

53 9 67 6

SS Gabriel & Raphael 
R.C. Primary 
Ysgol Gynradd y Seintiau
Gabriel a Raphael Eglwys
Gatholig Rhufain

Primrose Street
Tonypandy
CF40 1BJ 

Mrs W Lavagna
 01443 433094    01443 440664
 admin.ssgabrielraphaelrc

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

105 18 129 15

St Margaret’s 
Catholic Primary
Ysgol Gynradd y Santes
Fererid Eglwys Gatholig 

Tŷ Fry
Aberdare / Aberdâr
CF44 7PP

Mrs. J. Taylor
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)

 01685 876072    01685 876279
 admin.stmargaretsrc@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

112 17 123 17

St Michaels Primary 
Ysgol Gynradd Mihangel
Sant Eglwys Gatholig
Rhufain

John Place
Trefforest
Pontypridd
CF37 1SP 

Mr Mark Chappel
 01443 486840    01443 493909 
 admin.stmichaelsrc@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

213 31 212 40

Ton Pentre Infants
Ysgol Babanod 
Ton Pentre

School Street 
Ton Pentre
Pentre
CF41 7LS 

Mrs S Williams 
 01443 435438    01443 435428
 admin.toninf@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-7

145 51 155 39
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
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English Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Saesneg 

Ton Pentre Junior
Ysgol Iau Ton Pentre

Bailey Street 
Tonpentre
CF41 7EL 

Mr I Evans
 01443 435436    01443 435700
 admin.tonpentrejun@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 7-11

150 37 152 N/a

Tonypandy Primary
Ysgol Gynradd
Tonypandy

Primrose Street 
Tonypandy
CF40 1BQ 

Mr S Scammell
 01443 433006    01443 421803
 admin.tonypandypri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

108 27 195 22

Tonyrefail Primary
Ysgol Gynradd Tonyrefail

Martin Crescent
Tonyrefail
(Y) Porth
CF39 8NT 

Mrs C Tynan
 01443 673966    01443 675988
 admin.tonyrefailpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

239 47 330 50

Tonysguboriau Primary
Ysgol Gynradd
Tonysguboriau

Stuart Street
Talbot Green /
Tonysguboriau 
Pontyclun
CF72 8AA 

Mrs L Bailey
 01443 237836    01443 237836
 admin.tonysguboriaupri

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

204 34 243 31

Trallwng Infants
Ysgol Babanod Trallwng

Bonvilston Road
Trallwn
Pontypridd
CF37 4RD

Mrs N Poole
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)
 01443 486842    01443 486842
 admin.trallwnginf@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-7

94 37 113 34

Trealaw Primary
Ysgol Gynradd Trealaw 

Trealaw
Rhondda
CF40 2QW 

Mrs C James
 01443 432217    01443 430633
 admin.trealawpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

122 23 167 25

Tref-y-rhyg Primary
Ysgol Gynradd 
Tref-y-rhyg

The Avenue
Tonyrefail 
(Y) Porth
CF39 8PR 

Mrs C Leese
(Acting Headteacher/Pennaeth Gweithredol)

 01443 670306    01443 671850
 admin.trefyrhygpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

81 22 157 15

Trehopcyn Primary
Ysgol Gynradd Trehopcyn 

Plymouth Road
Hopkinstown /
Trehopcyn 
Pontypridd CF37 2RH 

Mr G L Williams
 01443 486844    01443 486844
 admin.trehopcynpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

89 22 159 14

Treorchy Primary
Ysgol Gynradd Treorci 

Glyncoli Road
Treorchy / Treorci 
CF42 6SA 

Mrs L Reynolds
 01443 773084    01443 777658
 admin.treorchypri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

303 45 318 55
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
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English Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Saesneg 

Trerobart Primary
Ysgol Gynradd Trerobart 

Crawshay Street
Ynys-y-bwl
Pontypridd
CF37 3EF 

Mr R Devereux
 01443 790233    01443 791960
 admin.trerobartpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

191 33 236 25

Tylorstown Primary
Ysgol Gynradd Tylorstown 

Edmund Street
Tylorstown
CF43 3HH 

Mrs J Lewis
 01443 730396    01443 732966
 admin.tylorstownpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

126 29 205 23

Williamstown Primary
Ysgol Gynradd
Williamstown

Campws Cymuned
Penrhiwfer Community
Campus 
Gorllewin Dinas Isaf
West, Williamstown
Tonypandy CF40 1AG 

Mrs A Hall
 01443 432186    01443 434259
 admin.williamstownpri

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

257 46 327 46

Ynysboeth Primary
Ysgol Gynradd Ynys-boeth

Main Road
Ynys-boeth
Abercynon  
CF45 4LJ 

Mrs D Todd 
 01443 749040    01443 749042
 admin.ynysboethpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

146 30 216 23

Ynyshir Primary
Ysgol Gynradd Ynys-hir

Llanwonno Road
Ynys-hir
(Y) Porth
CF39 0HU 

Miss P Phillips
 01443 685208    684603
 admin.ynyshirpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

206 38 270 37

Ysgol yr Eos Bishop St
Pen-y-graig
Tonypandy
CF40 1PQ 

Mrs M Borland
 01443 433209 / 433263   
 01443 435094
 admin.ysgolyreos@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

87 19 139 15
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
Amrediad Oedran N

o.
 o

n 
R

ol
l 

N
ife

r a
r y

 ll
yf

ra
u

A
N

 /
 N

D

C
ap

ac
ity

C
ap

as
iti

W
ri

tt
en

 a
pp

lic
at

io
ns

 
R

ec
ep

tio
n 

S
ep

t 2
01

4
C

ei
si

ad
au

 a
r b

ap
ur

D
os

ba
rt

h 
D

er
by

n
M

ed
i 2

01
4

Dual Language Primary Schools
Ysgolion Cynradd Ffrwd Ddeuol

Dolau Primary 
Ysgol Gynradd Dolau 
Including Welsh Medium
Provision / gan gynnwys
Uned Cyfrwng Cymraeg

Bridgend Road
Llanharan 
Pontyclun  
CF72 9RP

Mr G D Evans
 01443 237830    01443 237830
 admin.dolaupri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

406 63 442 65

Heol y Celyn Primary 
Ysgol Gynradd 
Heol y Celyn
Including Welsh Medium
Provision / gan gynnwys
Uned Cyfrwng Cymraeg

Holly Street 
Rhydyfelin
Pontypridd
CF37 5DB 

Mrs C Jones
(Acting Headteacher/ Pennaeth Gweithredol)

 01443 490750    01443 490754
 admin.heolycelynpri@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

286 59 414 48

Penderyn Community
Primary / Ysgol Gynradd
Cymuned Penderyn
Including Welsh Medium
Provision / gan gynnwys
Uned Cyfrwng Cymraeg

Pontprenllwyd 
Penderyn
Aberdare / Aberdâr
CF44 9JW 

Mr A Wood
 01685 811259    01685 814125
 admin.penderynpri@rctednet.net 
Age range / Amr. oedran: 3-11 

205 33 231 26

* Nursery Admission Numbers for Dual Language Schools 

The Nursery Admission Numbers for the Dual Language Schools will change as follows :-     

Nursery Admission Number               English     Welsh   
Dolau Primary School                            30             30   
Heol Y Celyn Primary School                29             29   
Penderyn Primary School                     16             16   

There will be a seperate admission number for the English and Welsh Departments at these schools for nursery entry only.     

We will process applications for the above schools up to the published admission number.     
Should the number of applications received for nursery places in a specific language department exceed the nursery admission
number and there are spaces available in the other language department, these available places will be allocated to these children.
For example, if 25 English applications are received for nursery places at one of the schools and 35 Welsh applications are received
for the Welsh Department, the spare places in the English Department would then be allocated to accomodate the extra places
required for the Welsh children.     
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Cyfeiriad
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Age Range
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Welsh Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Cymraeg 

Ysgol Gynradd
Gymraeg Abercynon 
(including y Gorlan Early
Years Centre/gan gynnwys
Canolfan Blynyddoedd
Cynnar y Gorlan Fach)

Greenfield Terrace
Abercynon
Mountain Ash /
Aberpennar 
CF45 4TH 

To be appointed/
Pennaeth i'w benodi 
 01443 740239    01443 740808
 admin.yggabercynon@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

300 50 355 42

Ysgol Gynradd
Gymraeg Aberdâr

Laburnum Drive
Cwmdare / Cwmdâr
Aberdare / Aberdâr
CF44 8RT 

Mr D Davies
 01685 872939    01685 883339
 admin.yggaberdar@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

370 54 378 56

Ysgol Gynradd
Gymraeg Bodringallt

Bryn Terrace
Ystradyfodwg
CF41 7RX 

Dr N Pike
 01443 434096    01443 434048
 admin.yggbodringallt@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

136 24 171 11

Ysgol Gynradd
Gymraeg Bronllwyn

Colwyn Road
Gelli
CF41 7NW 

Mrs N Gould
 01443 435294    01443 441547
 admin.yggbronllwyn@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

212 34 242 35

Ysgol Gynradd
Gymraeg Castellau

Ffordd Castellau
Beddau
Pontypridd
CF38 2AA 

Mr D Davies
 01443 208700    01443 209616
 admin.yggcastellau@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

218 37 265 36

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Evan James

Ffordd Y Rhondda
Pontypridd
CF37 1HQ 

Mr R Carbis 
 01443 486813    01443 403129
 admin.yggevanjames@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

287 49 347 40

Ysgol Gynradd Gymraeg
Garth Olwg

Campws Cymuned Garth
Olwg 
St Illtyds Rd, Church
Village / Pentre’r Eglwys
Pontypridd, CF38 1RQ

Mr H Gruffydd
 01443 202585    01443 217785
 admin.ygggartholwg@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

286 45 315 46
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
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Welsh Medium Primary Schools
Ysgolion Cynradd Cymraeg

Ysgol Gynradd
Gymunedol Gymraeg
Llantrisant 

Ffordd Cefn yr Hendy
Miskin / Y Meisgyn
Pontyclun
CF72 8TL 

Mr R O'Neil
 01443 237837    01443 449576
 admin.ygggllantrisant@rctednet.net 
Age range / Amr. oedran: 3-11 

325 47 334 38

Ysgol Gynradd
Gymraeg Llwyncelyn

Heather Way
Llwyncelyn
(Y) Porth
CF39 9TL 

Mr D M Rees
 01443 682491    01443 688167
 admin.yggllwyncelyn@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

274 38 267 31

Ysgol Gynradd
Gymraeg 
Llyn-y-forwyn

Darren Terrace
Ferndale / Glynrhedynog
CF43 4LG

Mrs P Davies    
 01443 730278    01443 732504
 admin.yggllynyforwyn@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

160 28 198 27

Ysgol Gynradd Gymraeg
Pont Siôn Norton

Heol Pont Siôn Norton
Pontypridd
CF37 4ND 

Mr D Evans
 01443 486838    01443 480404
 admin.yggpontsionnorton

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11

231 43 301 44

Ysgol Gynradd
Gymraeg Tonyrefail

Stryd yr Ysgol
Tonyrefail 
(Y) Porth
CF39 8LE 

Miss N Downes 
 01443 670319    01443 676095
 admin.yggtonyrefail@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

218 39 273 24

Ysgol Gynradd
Gymraeg Ynyswen

Ffordd y Clinig
Ynyswen
Treorci
CF42 6ED 

Miss C Roberts 
 01443 772432    01443 775726
 admin.yggynyswen@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 3-11 

233 46 326 36

Middle Schools 
Ysgolion Canol

Ysgol Llanhari Llanhari 
Pontyclun 
CF72 9XE

Mrs Rhian Phillips
 01443 237824    01443 227365 
 admin.ygllanhari@rctednet.net 
Age range / Amr. oedran: 3-19

435

S:
147
P:
27

S:
937
P:

210

33 (Derbyn)

94
(Blwyddyn 7)
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Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
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English Medium Secondary Schools
Ysgolion Uwchradd Saesneg 

New Aberdare 
Community School
Ysgol Gymuned 
Newydd Aberdâr

Ynys Site, Aberdare,
CF44 7RP
Ynys, Aberdâr, CF44
7RP

Mrs S Davies
 01685 872460
 Admin.aberdarecommunity@rctednet.net

Age range / Amr. oedran: 11-19
1325 278 1620 257

Bryncelynnog
Comprehensive
Ysgol Gyfun
Bryncelynnog

Penycoedcae Road
(Y) Beddau
Pontypridd
CF38 2AE 

Mrs D Baldock   
 01443 203411    01443 219619
 admin.bryncelynnogcomp

@rctednet.net  
Age range / Amr. oedran: 11-19 

1033 235 1420 188

Cardinal Newman R.C.
Comprehensive
Ysgol Gyfun y Cardinal
Newman Eglwys Gatholig
Rhufain

Dynea Road Rhydyfelin
Pontypridd
CF37 5DP 

Mr J O’Sullivan
 01443 494110    01443 494112
 admin.newmanrc@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 11-19 

761 132 856 129

Ferndale Community
School 
Ysgol Cymuned
Glynrhedynog

Excelsior Terrace
Y Maerdy
CF43 4AR

Mrs H Nicholas
 01443 755337/755657   
 01443 756810
 admin.ferndalecomp@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 11-19 

626 160 974 102

Hawthorn High
Ysgol Uwchradd y
Ddraenen Wen

School Lane
Hawthorn / 
Y Ddraenen Wen
Pontypridd CF37 5AL

Mr J Hicks
 01443 841228    01443 846464
 admin.hawthornhigh@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 11-19 

801 196 1151 116

Mountain Ash
Comprehensive
Ysgol Gyfun Aberpennar

New Road
Mountain Ash /
Aberpennar
CF45 4DG

Mr H Lloyd
 01443 479199    01443 473412
 admin.mountainashcomp

@rctednet.net  
Age range / Amr. oedran: 11-19 

837 243 1421 159
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
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English Medium Secondary Schools
Ysgolion Uwchradd Saesneg

Pontypridd High
Ysgol Uwchradd
Pontypridd 

Albion Community
Campus/ Campws
Cymunedol Parc Hen
Lofa'r Albion
Cilfynydd, Pontypridd
CF37 4SF

Mr H Cripps   
 01443 486133    01443 480512
 admin.pontypriddhigh@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 11-19 

1031 229 1320 166

Porth County 
Community School
Ysgol Sirol Cymuned y
Porth County

Cemetery Road
(Y) Porth
CF39 0BS

Mrs A Francis
 01443 682137    01443 682076
 admin.porthcomp@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 11-19 

925 227 1387 133

St John Baptist 
C.I.W. High 
Ysgol Uwchradd Ioan
Fedyddiwr yr Eglwys yng
Nghymru

Glan Road 
Aberdare / Aberdâr 
CF44 8BW 

Dr S Mitchell
 01685 875414    01685 881582
 admin.stjohnbaptistciw

@rctednet.net 
Age range / Amr. oedran: 11-19 

1010 136 876 166

Tonypandy 
Community College
Coleg Cymuned
Tonypandy

Llewellyn Street
Penygraig
CF40 1HQ 

Mrs H O’Sullivan
 01443 436171    01443 430918
 admin.tonypandycomp

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 11-19 

744 166 1031 117

Tonyrefail School
Ysgol Uwchradd
Tonyrefail

Gilfach Road 
Tonyrefail
CF39 8HG 

Mrs E Keeble   
 01443 670647    01443 671780
 admin.tonyrefailcomp

@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 11-19 

931 234 1390 148

Treorchy Comprehensive
Ysgol Gyfun Treorci

Pengelli
Treorchy / Treorci 
CF42 6UL 

Mr R Jones
 01443 773128    01443 776658
 admin.treorchycomp@rctednet.net 
Age range / Amr. oedran: 11-19 

1630 265 1692 262

Y Pant Comprehensive
Ysgol Gyfun Y Pant

Cowbridge Road
Pontyclun
CF72 8YQ 

Mr M Powell   
 01443 237701    01443 229248
 admin.ypantcomp@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 11-19 

1302 214 1305 261
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School
Enw’r Ysgol

Address
Cyfeiriad

Head Teacher, Contact Details, 
Age Range
Enw’r Pennaeth, Manylion Cyswllt,
Amrediad Oedran N

o.
 o

n 
R

ol
l 

N
ife

r a
r y

 ll
yf

ra
u

A
N

 /
 N

D

C
ap

ac
ity

C
ap

as
iti

W
rit

te
n 

ap
pl

ic
at

io
ns

Y
ea

r 7
 S

ep
t 2

01
4

C
ei

si
ad

au
 y

sg
rif

en
ed

ig
B

lw
yd

dy
n 

7 
M

ed
i

20
14

Welsh Medium Secondary Schools
Ysgolion Uwchradd Cymraeg 

Ysgol Gyfun Garth Olwg Campws Cymuned
Garth Olwg 
St Illtyds Rd, Church
Village / Pentre’r Eglwys
Pontypridd, CF38 1RQ

Mr T Edwards
 01443 219580  01443 219596
 admin.yggartholwg@rctednet.net
Age range / Amr. oedran: 11-19

801 182 1114 152

Ysgol Gyfun Rhydywaun Rhodfa Lawrence
Penywaun
Hirwaun
CF44 9ES 

Mr H Price
 01685 813500    01685 812208
 admin.ygrhydywaun@rctednet.net 
Age range / Amr. oedran: 11-19 

998 164 1022 168

Ysgol Gyfun y Cymer Heol Graigwen
Cymer 
(Y) Porth
CF39 9HA 

Ms R Ellis
 01443 680800    01443 680810
 admin.ygycymer@rctednet.net 
Age range / Amr. oedran: 11-19 

759 162 1025 113

Special Educational Needs Provision 
Ysgolion Arbennig

Maesgwyn Special 
Ysgol Arbennig
Maesgwyn

Cwmdare Road
Aberdare / Aberdâr
CF44 8RG

Mr S K Morgan   
 01685 873933    01685 873933
 admin.maesgwynspe@rctednet.net

Park Lane Special 
Ysgol Arbennig Park Lane

Park Lane, Trecynon 
Aberdare / Aberdâr
CF44 8HN

Miss M Hopkin   
 01685 874489    01685 883207
 admin.parklanespe@rctednet.net

Ysgol Hen Felin Gelligaled Park
Ystrad
CF41 7SZ 

Mr A Henderson  
 01443 431571    01443 439361
 admin.ysgolhenfelin@rctednet.net

Ysgol Tŷ Coch Lansdale Drive
Tonteg
Pontypridd CF38 1PG 

Buarth-y-Capel
Ynysybwl, Pontypridd
CF37 3PA

Mr D Jenkins   
 01443 203471    01443 206828
 admin.ysgoltycoch@rctednet.net

 01443 791424
 admin.buarthycapel@rctednet.net

EBD and Pupil Referral Units
Unedau Atgyfeirio Disgyblion AEY

Tŷ Gwyn* Cefn Lane
Glyncoch
Pontypridd CF37 3BP 

Mr D Williams
 01443 403657 
 admin.tygwyn@rctednet.net

Tai Education Centre
Canolfan Addysg y Tai

Grovefield Terrace
Penygraig
Tonypandy CF40 1HL 

Dr A Clark 
 01443 422666    01443 436487
 admin.taicentre@rctednet.net

* From January 2016, The PRU will be relocating to the former Aberdare High School site, Cwmdare Road, Cwmdare, Aberdare, CF44 8SS
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