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Annwyl Janet  
 
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 14 Mehefin, ar ran Pwyllgor Deisebau'r Cynulliad, yn gofyn 
am fwy o wybodaeth am yr adolygiad o'r Cod Derbyn i Ysgolion, yn benodol ynghylch 
ceisiadau ar ran plant a gafodd eu geni yn ystod yr haf ac nad ydynt o'r oedran sy'n cael eu 
derbyn fel rheol. 
 
Yn fy llythyr, dyddiedig 18 Hydref, rhoddais wybod i'r Pwyllgor am fy mwriad i adolygu'r Cod 
Derbyn i Ysgolion ar ôl pum mlynedd o'i weithredu.  Mae'r adolygiad yn un cynhwysfawr, ac 
yn rhoi sylw i'r Cod cyfan, ynghyd â'r Cod Apeliadau Derbyn i Ysgolion a'r rheoliadau 
cysylltiedig. 
 
Fel rhan o'r adolygiad, mae fy swyddogion wedi mynd ati i ymgysylltu'n anffurfiol â 
rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru, y Grŵp 
Swyddogion Derbyn i Ysgolion, sy'n cynrychioli holl awdurdodau derbyn Cymru, 
awdurdodau esgobaethol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, i holi eu barn am 
newidiadau y gallai fod yn rhaid eu gwneud i'r Cod ar sail ein profiad o'i weithredu hyd yma.   
 
Yn ogystal, mae fy swyddogion wedi bod mewn cysylltiad ag awdurdodau derbyn unigol i 
geisio deall eu gweithdrefnau wrth ddelio â cheisiadau ar ran plant a gafodd eu geni yn 
ystod yr haf ac nad ydynt o'r oedran sy'n cael eu derbyn fel rheol.  Maent hefyd wedi cwrdd 
â grwpiau sy'n cynrychioli rhieni, gan gynnwys awdur deiseb P-05-832 a rhieni eraill sy'n 
rhan o'r Grŵp Ymgyrchu dros Blant sy'n cael eu Geni yn yr Haf, i glywed eu profiadau a'u 
safbwyntiau, ac maent wedi cwrdd â chynrychiolwyr Bliss i drafod sut mae'r cwestiwn hwn 
yn effeithio ar blant a gaiff eu geni cyn pryd. 
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Ar hyn o bryd, mae fy swyddogion wrthi'n coladu ac yn dadansoddi'r amrywiaeth eang o 
dystiolaeth a gwybodaeth y byddaf yn seilio fy mhenderfyniad arni o ran y newidiadau y 
gallai fod angen eu gwneud i'r Cod.  Mae hyn yn cynnwys ystyried a oes angen cryfhau'r 
Cod mewn perthynas â derbyn plant sy'n cael eu geni yn ystod yr haf ac nad ydynt o'r 
oedran sy'n cael eu derbyn fel rheol.  Byddaf yn rhoi ystyriaeth i hyn dros yr haf. 
 
Caiff ymgynghoriad 12 wythnos ei drefnu ar y Cod drafft, gan roi cyfle i unrhyw un sydd â 
diddordeb ymateb.  I sicrhau'r cyfle gorau posibl i rieni ac ysgolion ymateb, nid wyf am 
gychwyn yr ymgynghoriad yn ystod y gwyliau ysgol.  Rwy'n gobeithio bod mewn sefyllfa i 
lansio ymgynghoriad yn yr hydref.  
 
Yn gywir  
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