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117.  Polisi Mynediad i Ganolfannau Iaith Hwyr Ddyfodiaid 
 

Nod 
Sicrhau y caiff pob hwyrddyfodwr le mewn Canolfan Iaith yn y sir er mwyn cael cyfle i ddysgu’r Gymraeg. 
 

Canllawiau 
1. Rhoddir blaenoriaeth i hwyr ddyfodiaid 7 i 11 oed sydd wedi cyrraedd ysgol gynradd yn ystod y tymor 
blaenorol, ar ddechrau’r tymor presennol neu ddim hwyrach nac wythnos i mewn i’r tymor presennol. 
2. Rhoddir ystyriaeth wedyn i ddysgwyr sydd heb feistroli’r Gymraeg tra roeddynt yn CA1 a phlant sydd 
heb gael cyfle i fynychu Canolfan yn ystod CA2 ac sydd angen gloywi iaith. 
3. Bydd gan bob Canolfan restr aros ar gyfer y tymor nesaf. Cyfrifoldeb pennaeth ysgol yw cysylltu ag 
athrawes mewn gofal y Ganolfan i sicrhau bod enw dysgwr ar y rhestr. 
4. Rhoddir blaenoriaeth i hwyrddyfodiaid 7 – 11 oed sydd newydd gyrraedd yr ysgolion cynradd, gan roi 
blaenoriaeth i B6 os yw amgylchiadau’n caniatau. 
5. Rhoddir ystyriaeth wedyn i ddysgwyr 7 – 11 oed mewn ysgolion cynradd sydd angen hwb er mwyn 
meistroli’r iaith. 
6. Os nad yw’r Ganolfan yn llawn, gellir cynnig lle i hwyr ddyfodiaid B2 os oes brawd neu chwaer yn CA2 
yn digwydd mynychu’r ganolfan ar y pryd, neu os yw’r hwyrddyfodwr yn cael ei benblwydd yn 7 oed yn 
ystod y tymor y mae yn y Ganolfan. 
7. Yn achos disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig – addysgol, emosiynol, ymddygiad a.y.y.b. bydd 
angen trafodaeth rhwng y pennaeth, y rhieni a’r Ganolfan cyn derbyn cais, ac adolygir y sefyllfa yn ystod 
cyfnod y plentyn yn y Ganolfan. 
8. Mae’n gyfrifoldeb ar bob pennaeth drosglwyddo gwybodaeth am y disgybl trwy gwblhau taflen 
‘Trosglwyddo Plentyn i Ganolfan Hwyrddyfodiaid’ (a’i gyrru i’r Ganolfan ymlaen llaw)  a hysbysu’r 
Ganolfan o unrhyw wybodaeth ychwanegol a ddaw am y disgybl yn ystod y tymor. 
9. Mae Polisi Ymddygiad Canolfannau Iaith yn seiliedig ar Bolisi Ymddygiad yr ysgol lle cofrestrwyd y 
disgyblion. Pe cyfyd problem, bydd y Ganolfan yn cysylltu â phennaeth yr ysgol berthnasol. Cyfrifoldeb y 
pennaeth fydd ymateb yn ôl gofynion Polisi Ymddygiad yr ysgol. 
10. Disgwylir i benaethiaid ddwyn sylw rhieni at broblemau ymddygiad a chefnogi athrawon y Ganolfan i 
scrhau safon o ymddygiad sy’n dderbyniol gan yr athrawon ac i ddiogelu disgyblion eraill sydd yn eu gofal. 
 

 
Casgliad 
Rhaid dilyn y drefn uchod i sicrhau tegwch i bob hwyrddyfodwr ac i hyrwyddo dysgu drwy gyfrwng yr iaith 
Gymraeg. Mae cydweithio’n holl-bwysig i gyrradd y nod yma. 
 
 

Adolygir: Chwefror 2017 
 
Arwyddwyd:____________________________________, Cadeirydd y Llywodraethwyr 
 
Dyddiad:____________________________________ 
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