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     LLE DERBYN – DERBYN I’R YSGOL  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   

Cyfenw Cyfreithiol y Plentyn  

Enwau Cyntaf Cyfreithiol  

Enw arall y’i gelwir  

Dyddiad Geni  Rhyw  

Tystysgrif Geni 
Cynhwyswch gopi o dystysgrif geni lawn eich plentyn os 
cais cyntaf yw hwn i ysgol a gynhelir yn Sir Benfro  

Cyfeiriad y plentyn  

 Cod post  
 

Dewis 1    Dewis Ffrwd Ddeuol (ticiwch √) 

Enw’r Ysgol  Saesneg  Cymraeg  

DERBYN Dechrau Tymor yr Hydref (Medi) Blwyddyn 2017 

A oes brodyr/ chwiorydd 
yn mynychu’r ysgol hon? 

Enw(au)                                            dyddiad geni 

 

Dewis 2 (os oes angen)   Dewis Ffrwd Ddeuol (ticiwch √) 

Enw’r Ysgol  Saesneg  Cymraeg  

DERBYN Dechrau Tymor yr Hydref (Medi Blwyddyn 2017 

A oes brodyr/ chwiorydd 
yn mynychu’r ysgol hon? 

Enw(au)                                            dyddiad geni 

 

Rhiant/Gwarcheidwad 1  Perthynas  

Rhiant/Gwarcheidwad 2  Perthynas   

Cyfeiriad rhieni  
(os yw’n wahanol i’r plentyn) 

 

Rhif Ffôn Cartref  Symudol 1  

Rhif Ffôn Gwaith  Symudol 2  

E-bost 1  

E-bost 2  

 

Pembrokeshire County Council  
Cyngor Sir Penfro 

 

Lle mae gan fwy nag un unigolyn gyfrifoldeb rhiant am blentyn, gofynnir i’r sawl sy’n llenwi’r cais hwn i 
gytuno ar y dewis o ysgol gyda rhai eraill sydd â chyfrifoldeb rhiant, lle gwyddys ymhle y maent, cyn 
cyflwyno’r ffurflen hon. 
 

Nodwch y gall oedi ddigwydd o ran derbyn eich plentyn i’r ysgol os yw eich cais yn cynnwys 
camgymeriadau neu hepgoriadau difrifol neu os yw’n methu datgelu gwybodaeth berthnasol 
 

Gall fod angen prawf o’ch cyfeiriad; cynhelir hapwiriadau at ddibenion archwilio 

 At ddefnydd 
swyddfa 

Dyddiad cau ceisiadau ar gyfer 
plentyn wedi’i eni rhwng 1 Medi 2012– 31 Awst 2013 

 sydd angen LLE DERBYN i ddechrau  

 Hydref 2017 
Rhaid eu cyflwyno erbyn 31 Ionawr 2017 

 

Cynghorwn rieni i ddarllen y 
Llyfryn Gwybodaeth i Rieni 

sydd ar gael ar Wefan y Cyngor Sir, 
mewn ysgolion neu cysylltwch â’r 

Swyddog Derbyniadau i gael copi. 
 

Ffurflen RE1  

Dalgylch 

Genedigaethau  

lluosog 

 

Dalgylch 

Cydnabuwyd 

Ar y system 
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Rhesymau dros y dewis (gallwch barhau ar ddalen ar wahân os bydd angen) 

 

 

 
A oes datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig  
gan eich plentyn? 

Oes  
Nac 
oes 

 

Awdurdod Lleol  

Enw Cyswllt  

Rhif Ffôn  
 

A yw’r plentyn yn ‘derbyn gofal’ ar hyn o bryd neu wedi 
derbyn gofal yn flaenorol? 
(h.y. yng ngofal y gwasanaethau cymdeithasol) 

Ydy  
Nac 
ydy 

 

Gweithiwr 
Cymdeithasol 

 

Awdurdod Lleol  

Rhif ffôn  

Os yw wedi derbyn gofal yn flaenorol, rhowch fwy o 
wybodaeth a chopïau o ddogfennau cefnogol os yw’n 
gymwys. 

 

 

A yw’r plentyn yn destun gorchymyn y llys? Ydy  Nac ydy  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Os gwneir y cais ar ôl y dyddiad cau, rwy’n deall efallai na fydd modd cynnig lle i’m plentyn yn yr 
ysgol o’m dewis 

 Rwy’n deall fod gennyf yr hawl i nodi fy newis o’r ysgol lle rwy’n dymuno i’r plentyn uchod gael ei 
dderbyn, ac os na fyddaf yn nodi unrhyw ddewis, efallai na chaf le ysgol yn yr ysgol o’m dewis 

 Rwyf wedi darllen a deall y meini prawf cyhoeddedig yn ymwneud â derbyn i ysgolion 

 Os mynegir dewis ysgol heblaw am yr ysgol dalgylch, rwy’n deall y byddaf I’n gyfrifol am gludiant o’r 
cartref i’r ysgol a’r holl gostau ym gysylltiedig â hynny 

 Rwy’n deall y gall lle gael ei dynnu’n ôl yn gyfreithlon os yw’r wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen hon 
yn dwyllodrus neu’n gamarweiniol, ac y bydd camau’n cael eu cymryd i gadarnhau bod y cyfeiriad 
cywir wedi’i ddefnyddio 

 Rwy’n cadarnhau mai fi yw’r rhiant neu/gwarcheidwad cyfreithlon sy’n dal cyfrifoldeb rhiant am y 
plentyn dan sylw a bod yr holl wybodaeth a gynhwysir ar y ffurflen gais yn wir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth a bod pawb arall sydd â chyfrifoldeb rhiant, lle gwyddys ymhle y maent, wedi cytuno 
i’r cais hwn 

 Rwy’n deall fod y wybodaeth yr wyf wedi’i rhoi ar y ffurflen hon i’w chadw gan y Cyngor yn amodol 
ar ddarpariaethau Deddf Diogelu Data 1998 ac y bydd y wybodaeth ar y ffurflen hon yn cael ei 
defnyddio i weinyddu derbyniadau neu drosglwyddiadau ysgol, Cludiant Ysgol, Gwasanaeth Prydau 
Ysgol am Ddim, Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaeth Iechyd Ysgolion (gan gynnwys Nyrsys 
Iechyd Plant ac Ysgolion) ac adrannau eraill y cyngor at ddibenion monitro ystadegol yn unig 

Llofnod rhiant/gwarcheidwad  

Enw rhiant/gwarcheidwad wedi’i brintio  

Perthynas â’r plentyn  

Dyddiad  

 
Dychwelwch y ffurflen hon at: 
Y Swyddog Derbyniadau 
Gwasanaethau Addysg 
Cyngor Sir Penfro 
Neuadd y Sir 
Hwlffordd 
SA61 1TP 

admissions@pembrokeshire.gov.uk 

 

Cynhwyswch gopïau o unrhyw dystiolaeth ddogfennol fel bo’r 
gofyn h.y. copi o’r Dystysgrif Geni lawn 

Mae’r Awdurdod Derbyniadau yn cadw’r hawl i ofyn am ragor o 
dystiolaeth ddogfennol fel yr ystyria’n briodol 

 

 

Sylwer: nid yw derbyn i le Meithrin yn gwarantu lle Derbyn.   
Gofynnir i rieni wneud cais am y Lle Derbyn pan gaiff y lle 
Meithrin ei gytuno – y dyddiad cau yw 31 Ionawr cyn Tymor yr 
Hydref pan fydd y plentyn yn dechrau yn y Dosbarth Derbyn 

AAA 

Plentyn sy’n 
derbyn gofal 
 


