Mae'r Hysbysiad Statudol hwn yn cael ei gyhoeddi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mae RHYBUDD yn cael ei roi yn unol ag Adran 42 a 43 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth
Ysgolion (Cymru) 2013 a'r Côd Trefniadaeth Ysgolion bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar
ôl ymgynghori â'r personau hynny yn ôl yr angen, yn cynnig:
1. Ehangu ystod oed Ysgol Gyfun Rhymni, Mill Field, Abertyswg, Rhymni NP22 5XF o 1118 i 3 - 18 oed.
2. Cau Ysgol Gynradd newydd Abertyswg/Pontlotyn, Mill Field, Abertyswg, Rhymni NP22
5XF.
Cynhelir yr ysgolion ar hyn o bryd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gyfnod o ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r
cynnig hwn. Mae adroddiad yr ymgynghoriad yn cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan
ymgyngoreion, mae ymateb y Cyngor i’r ymholiadau hyn a barn Estyn ar gael ar
http://www.caerphilly.gov.uk/Services/Schools-and-learning/ 21ain Ganrif-Ysgolion
Bwriedir gweithredu'r cynigion ar y 1af Ionawr 2018.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili fydd yr awdurdod derbyn. Ni chynigir y bydd y trefniadau
derbyn i'r ysgol yn gwneud unrhyw ddarpariaeth ar gyfer dethol gan ddawn na gallu.
Y nifer derbyn ar gyfer Derbyn i Flwyddyn 6 pan fydd y cynnig wedi ei roi ar waith fydd 34 a’r
nifer ar gyfer blwyddyn 7 i 13 pan fydd y cynnig wedi ei roi ar waith fydd 209.
Yn y cyfnod cynradd, bydd yr ysgol yn cael lle i 240 o ddisgyblion llawn amser yn ogystal â
meithrin. Yn y cyfnod uwchradd, bydd yr ysgol yn cael y gallu i ddarparu ar gyfer 1185 o
ddisgyblion.
Bydd mynediad i'r ysgol drwy drosglwyddiad awtomatig i ddisgyblion llawn-amser ar y gofrestr
ym mis Ionawr 2018 o Ysgol Gyfun Rhymni ac Ysgol Gynradd Abertyswg/ Pontlotyn (yn
amodol ar ddewis y rhieni). Bydd yr holl dderbyniadau eraill yn ôl Polisi Derbyn Ysgol y Cyngor.
Bydd y dalgylch ar gyfer Ysgol Rhymni 3 -18 yr un dalgylch fel yr Ysgol Gyfun Rhymni
gyfredol ac Ysgol Abertyswg/Pontlotyn.
Bydd trefniadau cludiant yn unol â Pholisi Teithio o’r Cartref i'r Ysgol Cyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili.
O fewn cyfnod o 28 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi'r cynigion hyn, hynny yw erbyn y 5ed o
Fehefin, 2017, gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion.
Dylid danfon gwrthwynebiadau at y Prif Swyddog Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili,
Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG neu e-bostiwch rhymney318school@caerphilly.gov.uk Gall cymorth i’r cynnig hefyd gael ei anfon at y cyfeiriad uchod neu
e-bost.

Llofnodwyd: Keri Cole, Prif Swyddog Addysg Dyddiedig: 8fed Mai 2017

Nodiadau Esboniadol:
(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Hysbysiad ond ei nod yw egluro'i ystyr cyffredinol)
(I) Y bwriad yw sefydlu ysgol 3-18 Rhymni drwy ymestyn yr ystod oed yn Ysgol Gyfun Rhymni
o 11-18 i 3-18. Bydd yr ysgol newydd yn ymgorffori Ysgol Gynradd newydd
Abertyswg/Pontlotyn. Bydd bob disgybl ar gofrestr y 2 ysgol (Ysgol Gyfun Rhymni ac Ysgol
Gynradd Abertyswg/Pontlotyn) o'r 1af Ionawr 2018 yn cael gwarantu eu lle yn yr ysgol (yn
amodol ar unrhyw ddewis y rhieni).
(II) Bydd angen i ddarpar ddisgyblion (gan gynnwys disgyblion meithrin sy'n trosglwyddo i
addysg amser llawn) wneud cais am le yn yr ysgol newydd yn unol â Pholisi Derbyn y Cyngor.
Gall Polisi Derbyn Ysgol cyfredol y Cyngor gael ei weld ar wefan y Cyngor:
http://www.caerphilly.gov.uk/Services/Schools-and-learning/Admissions-and-appeals/Startingschool-booklet
(III) Bwriedir agor yr ysgol newydd ar 1af Ionawr 2018.
(IV) Mae'r rhesymau dros y cynnig yn cael eu nodi yn y ddogfen ymgynghori sydd ar gael ar
wefan y Cyngor: http://www.caerphilly.gov.uk/involved/Consultations/Abertysswg-andPontlottyn-replacement-school-consu
(V) Mae Polisi Cludiant Ysgol yr Awdurdod ar gael ar wefan y Cyngor:
http://www.caerphilly.gov.uk/Services/Schools-and-learning/Admissions-and-appeals/Startingschool -booklet
Mae copïau caled neu fersiynau amgen o'r holl ddogfennau ar gael ar gais gan Dderbyniadau
Ysgol, Tŷ Penallta, Tredomen House, Ystrad Mynach CF82 7PG.

