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Arweiniad ar gyfer ysgolion (a sefydliadau eraill yr 

awdurdodau lleol) ynghylch lleoli plant tu allan i’w 

grŵp cronolegol. 
 

1. Caiff ysgolion eu cynghori y dylid addysgu plant, fel arfer, o fewn eu grŵp 

blwyddyn cronolegol.    

 

2. Ceir tystiolaeth nad yw gosod plant mewn dosbarthiadau o blant iau, ar y gorau, 

yn amharu o gwbl ar eu canlyniadau yn y tymor hir,  ac ar y gwaethaf, gall 

arwain at iechyd emosiynol mwy bregus, cyraeddiadau is a gwaeth rhagolygon 

o ran cyflogaeth.   

 

3. Prin yw’r dystiolaeth bod plant yn elwa o fod mewn dosbarth gyda grŵp o 

oedran iau na hwy. Ceir peth tystiolaeth o welliannau byr dymor o ran 

cyflawniad, ond ceir dirywiad o ran cyflawniad, sy’n is na chyfoedion na 

chedwir yn ôl. Ymhlith yr effeithiau hir dymor mae cynnydd mewn ‘cyfraddau 

rhoi’r gorau i addysg a chyrhaeddiad academaidd is, diffyg hunan barch,  a 

chyfraddau is o ran presenoldeb yn yr ysgol,  o’i gymharu â chyfoedion na 

chedwir yn ôl.  

 

4. Y cyfiawnhad arferol  

Fel arfer, caiff un o’r canlynol eu cynnig fel cyfiawnhad dros osod disgyblion 

mewn grŵp blwyddyn nad yw’n grŵp a berthyn i’w hoedran cronolegol:  

 

5. i.) Bod y disgybl yn meddu ar sgiliau deallusol  eithriadol,  ei fod wedi ei ynysu 

fel dysgwr yn eu grŵp cyfoedion presennol,  ac yn peri anawsterau mawr i 

athrawon o ran darparu estyniad priodol i’r cwricwlwm. 

 

6. ii.) Bod gan y disgybl oediad eithriadol o ran sgiliau deallusol, na all gymryd 

rhan mewn tasgau dysgu grŵp,  a’i fod yn peri anawsterau mawr i athrawon o 

ran gwahaniaethu cwricwlwm. 

 

7. iii.) Yn aml mewn cydgysylltiad â (ii), mae gan y disgyblion hyn oediad 

emosiynol,   ni allant ffurfio perthnasoedd digonol gyda’u cylch cyfoedion, ac 

maent mewn perygl o gael eu hynysu.   

 

8. iv.) Bu’r disgybl yn absennol am gyfran helaeth o’r flwyddyn oherwydd salwch 

neu am resymau eraill.   

 

9. v.) Oherwydd cyflwr corfforol neu lesgedd y disgyblion, ymddengys eu bod 

angen amgylchfyd llai peryglus nac sy’n bodoli mewn dosbarthiadau ar gyfer 

eu gwir grŵp oedran. 

 

10. vi.) Ceir plant sydd newydd gyrraedd y DU nad ydynt wedi cael blas o’r 

cwricwlwm Cenedlaethol dwyieithog ac sydd angen amser i addasu i fywyd 

ysgol yn y gwledydd hyn. 
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Y Goblygiadau i’r disgybl. 

 

Disgyblion mewn grŵp oedran hŷn: 

 

11. Mae’n bur bosibl bod disgyblion a osodir mewn grŵp blwyddyn ar y blaen i’w 

hoedran cronolegol, yn cael eu hysgogi neu’n teimlo’n llai rhwystredig mewn 

meysydd ble maent yn rhagori nag y buasent pe baent yn eu grŵp oedran 

cronolegol. Ar y llaw arall, gall y byddant yn wynebu heriau mewn meysydd 

ble efallai nad yw eu cryfderau a’u hadnoddau personol wedi datblygu cymaint.  

Yn neilltuol,  gall disgyblion nad yw eu haeddfedrwydd corfforol, cymdeithasol 

ac emosiynol yn cyfateb i’w haeddfedrwydd deallusol eithriadol, ei chael yn 

anodd cymdeithasu yn yr ysgol. Gall hyn arwain at ganlyniadau emosiynol 

sylweddol, yn enwedig yn ystod llencyndod.  

 

12. Fodd bynnag, ble mae aeddfedrwydd cyffredinol disgyblion yn fras yn unol ag 

aeddfedrwydd deallusol,  gallant elwa o gael eu lleoli o flaen eu hoedran 

cronolegol. Ond dylid cadw mewn cof y gellir, o ddilyn yr un cwricwlwm wedi 

ei gyfoethogi a gyda’r un grŵp oedran cronolegol, sicrhau canlyniadau tebyg ac 

y bydd yn golygu llai o risg. 

 

13. Unwaith mae disgyblion wedi trosglwyddo i grŵp blwyddyn CC uwch,  mae’n 

anodd gwrth-droi’r newid, a bydd yn golygu ailadrodd blwyddyn CC. Mae’n 

felly’n bwysig ystyried canlyniadau symudiad o ran cerrig milltir addysgol 

pwysig  bydd y disgybl yn cyrraedd blwyddyn neu ragor o flaen yr oedran 

arferol, yn trosglwyddo i’r cam nesaf, TGAU ac yn gadael yr ysgol.  Mae’n 

werth nodi na all disgyblion derfynu eu haddysg yn 15 oed,  ac felly, gall bydd 

yn ofynnol iddynt drosglwyddo’n gynnar i’r chweched dosbarth neu goleg 

addysg bellach.  

 

14. Dylai athrawon, rhieni a disgyblion gwrdd â’r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol 

a’r Gwasanaeth Ymgynghorol i drafod goblygiadau trosglwyddo i grŵp 

blwyddyn hŷn.   

 

Lleoli mewn grŵp blwyddyn iau.  

 

15. Mae ystyriaeth debyg, er ei fod i’r cyfeiriad arall, yn berthnasol i ddisgyblion a 

gedwir yn ôl flwyddyn neu ragor o flynyddoedd’.  Anaml iawn y caiff cryfderau 

ac adnoddau disgybl eu cyfyngu’n gyson mewn pob maes,  a gall naws o 

ddisgwyliadau cyffredinol isel fod yn broblemus. Mae hyn yn peryglu yn 

arbennig ddatblygiad sgiliau corfforol, emosiynol a chymdeithasol. 

 

16. Dylai ysgolion a theuluoedd gymryd gofal ynghylch cadw plant a gânt eu geni 

yn ystod yr haf mewn blwyddyn is o ran CC. Gall bydd y disgyblion hyn yn 

meddu ar gyraeddiadau a sgiliau cymdeithasol is nac eraill yn eu blwyddyn CC, 

a hynny’n unig oherwydd iddynt gael llai o amser ar gyfer addysgu a dysgu. 

Dylai ysgolion gymryd camau priodol i ddelio â hyn yn nosbarth arferol y 

plentyn, trwy wahaniaethu’r cwricwlwm yn ôl yr arfer.  

 

17. Unwaith eto, os yw disgyblion allan o’r flwyddyn CC gywir, mae’n anodd 

gwrthdroi’r newid  a gall y byddant, o “drosneidio” yn ôl i’r flwyddyn CC 
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gywir, yn cael  profiadau anodd ac annymunol. Os ydynt yn parhau â’u haddysg 

mewn blwyddyn CC is, byddant yn cyrraedd y cerrig milltir addysgol pwysig; 

bydd hawl ganddynt adael yr ysgol cyn cwblhau eu TGAU. Ac os ydynt yn 

neidio blwyddyn, neu’n aros mewn blwyddyn CC is,  ac yn cwblhau eu haddysg 

o fewn oedran arferol ysgol, byddant yn colli’n gyfan gwbl y rhaglen waith am 

Flwyddyn Gwricwlwm Genedlaethol gyfan mae ganddynt hawl statudol i’w 

derbyn.    

 

Goblygiadau i ysgolion  

 

18. Dylai ysgolion fod yn ymwybodol o’r goblygiadau  o symud disgyblion allan 

o’r flwyddyn CC gywir.  Gall y penderfyniad i symud disgybl allan o flwyddyn 

effeithio ar fynediad pan mae gormod wedi ymgeisio am leoedd yn y ‘flwyddyn 

dderbyn”, a gall hynny fod yn drafferthus iawn yn CA1,  ble na all unrhyw 

ddosbarth babanod sy’n cynnwys plant 5, 6 neu 7 oed, fod â chymhareb uwch 

na 30 o ddisgyblion i un athro/athrawes, mae angen cyflogi athro/athrawes 

ychwanegol os ceir disgybl ychwanegol uwchben y rhif hwn. 

 

19. Ni ellir gwneud eithriad o ran disgyblion a osodir tu allan i oedran cronolegol.  

Gall disgyblion sy’n cael eu lleoli beri i’r ysgol orfod talu am athrawon 

ychwanegol. Gallant atal lleoedd ar gyfer disgyblion sydd i gael mynediad, a 

ble gall y lleoliad fod yn briodol neu’n angenrheidiol. Gall bydd “ysgolion sy’n 

derbyn” yn wynebu anawsterau tebyg, wrth drosglwyddo cyfnod ar ddiwedd 

cyfnodau allweddol.    

 

Datganiad o AAA  

 

20. Gall bydd lleoli disgyblion ar ddatganiadau tu allan i’r flwyddyn CC yn arwain 

at gostau ychwanegol. Os, ar ôl iddynt ail-adrodd blwyddyn CC yn gynharach 

yn yr ysgol, mae disgyblion ar ddatganiadau yn aros blwyddyn ychwanegol i 

gwblhau eu haddysg; byddant angen blwyddyn ychwanegol o gyllid ar gyfer y 

ddarpariaeth testun datganiad.  

 

21. Ceir hefyd oblygiadau i ddisgyblion sy’n destun datganiad AAA ac sy’n 

trosglwyddo i flwyddyn CC o flaen eu hoedran gronolegol, ac yna’n 

trosglwyddo o’r ysgol i’r coleg flwyddyn yn gynnar. Mae’r AALL yn gyfrifol 

am ddisgyblion ar ddatganiad o AAA nes maent yn 19 oed,  ond aiff y datganiad 

yn ddi-rym os yw disgybl yn mynychu coleg cyn cyrraedd 19 oed. Efallai bydd 

ar rai disgyblion angen gwneud trefniadau arbennig i fynychu’r chweched 

dosbarth neu’r Coleg Addysg Bellach.   

 

Canllawiau Arfer Dda  

 

22. Mae hawl gan bob plentyn gael ei addysgu gyda’i gyfoedion ef neu hi. Mae’r 

ysgol yn gyfrifol am ddelio ag anghenion unigol trwy gwricwlwm wedi ei 

bersonoli ac sydd yn wahaniaethol neu wedi ei gyfoethogi. 

 

23. O dan amgylchiadau eithriadol yn unig y dylai ysgolion ystyried symud 

disgyblion allan o’r flwyddyn CC. Dylid ystyried y lleoliad yn  flynyddol, a 
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chyd-benderfynu prun ai i gadw plentyn allan o’u grŵp blwyddyn arferol neu 

eu lleoli yn ôl gyda’u cyfoedion.  

 

24. I gyfiawnhau gorfodi disgybl i aros i lawr flwyddyn, mae’n ofynnol bod sgiliau 

addysgol y disgybl ar draws y rhan fwyaf o bynciau ymhell islaw’r safon sy’n 

arferol yn eu blwyddyn CC briodol; ac y ceir tystiolaeth bod ymdrechion 

rhesymol yr ysgol i addasu a’i hymdrechion priodol i bersonoli’r cwricwlwm 

wedi bod yn aflwyddiannus.   

 

25. O ganlyniad, dylai’r disgybl dderbyn datganiad AAA, a dylid paratoi Cynllun 

Addysg Unigol ar ei gyfer ef/hi sy’n cynnwys yn benodol waith ar yr hyn sydd 

ei angen ar gyfer eu blwyddyn CC briodol. Dylai unrhyw gynnig i  

drosglwyddo’r disgybl o’r grŵp oedran cronolegol fod wedi cael ei gadarnhau 

yn ystod y cyfarfod adolygu diweddar a fynychwyd gan rieni a’r disgybl.  

 

26. Ni ddylai disgyblion aros islaw eu blwyddyn CC briodol am gyfnod amhenodol. 

Dylent ddychwelyd i’w blwyddyn CC briodol cyn gynted a bo modd ac fel arfer 

erbyn diwedd y flwyddyn CC.   

 

27. Yn ystod y cyfnod pan mae’r disgybl allan o’i flwyddyn, dylai’r cwricwlwm 

fod yn wahanol yn ei hanfod o ran targedau, trosglwyddo a chefnogaeth er 

mwyn galluogi cynnydd mwy cyflym yn y meysydd hynny sy’n hanfodol ac er 

mwyn sicrhau bod y disgybl yn dychwelyd yn llwyddiannus i’r grŵp blwyddyn 

cywir.  Y nod ddylai sicrhau bod y plentyn yn gwneud cynnydd cyflym ac y 

gellir cynnal y cynnydd hwnnw hyd yn oed ar ôl i’r cyfnod o leoli disgybl tu 

allan i flwyddyn, ddod i ben. 

 

 

Ni ddaethpwyd ar draws papurau cyhoeddedig ble ceir canlyniadau positif yn sgil 

ailadrodd blwyddyn yn yr ysgol,  neu oedd yn arfarnu effaith gosod plentyn gyda grŵp 

blwyddyn hŷn.   
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