
  

 
 
Canllawiau ar Osod 
Disgyblion y Tu Allan  
i’w Grŵp Blwyddyn 
Cronolegol 

2022-23 

Croesawn alwadau yn y Gymraeg / We welcome calls in Welsh 



 

Croesawn alwadau yn y Gymraeg / We welcome calls in Welsh 

Canllawiau ar Osod Disgyblion y Tu Allan   
i’w Grŵp Blwyddyn Cronolegol 

 
Datganiad Safbwynt Awdurdod Lleol Cyngor Dinas Casnewydd 

 
 
Cyflwyniad 
 
Yng Nghasnewydd, dim ond ar ôl ystyried yn ofalus y dylid gwneud penderfyniad i leoli 
disgybl y tu allan i'w grŵp oedran blwyddyn ysgol a rhaid iddo gael ei gytuno gan y panel Tu 
Allan i Grŵp Blwyddyn Cronolegol (TAGBC) a fydd fel arfer yn cynnwys y Rheolwr ADY, 
Swyddog Derbyn i Ysgolion a’r Prif Seicolegydd Addysg (SA)/ SA Arweiniol.  
 
Diben y ddogfen hon yw rhoi arweiniad i ysgolion a rhieni sy'n ystyried lleoli disgybl mewn 
grŵp blwyddyn iau nag un eu cyfoedion o'r un oedran. Er enghraifft, gallai hyn olygu gosod 
disgybl Blwyddyn 3 mewn dosbarth Blwyddyn 2.  Barn Cyngor Dinas Casnewydd yw y 
dylai hyn fod yn ddigwyddiad prin iawn gan mai'r disgwyliad yw y dylai pob plentyn 
ag anghenion dysgu a nodwyd gael cwricwlwm gwahaniaethol o fewn eu grŵp 
blwyddyn priodol o ran oedran. Mae hyn yn unol â Pholisi Llywodraeth Cymru.  
 
Dim ond ar ôl i ysgol, rhieni a swyddogion ALl ystyried yn ofalus amgylchiadau y disgybl 
unigol a chytuno ar yr hyn y gallai trefniant o’r fath ei gyflawni y dylid gwneud penderfyniad i 
addysgu disgyblion y tu allan i’w oed cronolegol.  Dylai'r penderfyniad hefyd roi pwysoliad 
priodol i farn y disgybl.   Bydd angen archwilio pob llwybr posibl arall.  Bydd yr achos yn cael 
ei ystyried ar yr hyn sydd er lles gorau'r plentyn/person ifanc ac ar ôl archwilio'r holl 
dystiolaeth bydd angen i'r penderfyniad gael ei gymeradwyo gan y Panel TAGBC. 
 
Noder bod y canllawiau hyn yn ymwneud â disgyblion unigol sy'n cael eu lleoli gyda 
dosbarth o grŵp oedran gwahanol (h.y. iau) yn hytrach na sefyllfa lle caiff disgyblion 
eu lleoli, ochr yn ochr â'u cyfoedion mewn dosbarthiadau oedran cymysg. Yn yr un 
modd, gellid ystyried trefnu i ddisgybl unigol neu grŵp o ddisgyblion ymuno â 
dosbarth iau ar gyfer gweithgareddau penodol neu feysydd pwnc, lle bernir bod 
hynny'n fwy addas ar sail addysgol.  Mae trefniadau o'r fath yn faterion i'r ysgol 
benderfynu arnynt, ar ôl ymgynghori â'r rhieni, ond rhaid sicrhau bod y disgybl yn 
parhau i dreulio'r rhan fwyaf o'i amser yn dysgu ac yn chwarae ochr yn ochr â'i 
gyfoedion o'r un oed. 
 
Yr egwyddor sylfaenol ar gyfer y ddogfen hon yw:  
 
Mae pob ysgol yn gyfrifol am ddiwallu anghenion y disgyblion unigol drwy gwricwlwm 
gwahaniaethol priodol.  Dylai ysgolion fod yn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion eu holl 
ddisgyblion drwy wahaniaethu priodol a sgaffaldio gweithgareddau a thasgau lle mae angen 
hyn yng nghyd-destun eu hystafelloedd dosbarth o ddydd i ddydd. Mae hyn yn unol â Deddf 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a Deddf Cwricwlwm ac 
Asesu (Cymru) 2021.  
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At hynny, atgynhyrchir yr adran ar gyfer Cod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru, Cod 
Statudol (Gorffennaf 2013) sy'n ymwneud â derbyn y tu allan i'r grŵp oedran arferol yn 
Atodiad y canllawiau hyn. Mae hyn yn berthnasol pan fydd disgyblion yn dechrau neu'n 
symud ysgolion.  
 
Arfer cynhwysol ac ymagweddau au sy'n seiliedig ar dystiolaeth 
 
Mae arferion cynhwysol yn sicrhau bod gan blentyn brofiadau lle gall ddysgu, cyflawni a 
chymryd rhan lawn ym mywyd ysgol.  Mae'r dull hwn yn gofyn am ethos ysgol gyfan lle mae 
gan bob aelod o gymuned yr ysgol agwedd gadarnhaol tuag at blant ag anghenion 
ychwanegol a pharodrwydd i addasu ymagweddau i sicrhau bod pob plentyn yn cael ei 
gynnwys. Nodwedd hanfodol felly o'n system addysg bresennol yw sicrhau bod disgyblion 
yn profi cwricwlwm heriol, ysgogol ac amrywiol sy'n ystyried eu hanghenion unigol. 
Serch hynny, ceir achlysuron lle mae rhieni ac ysgolion yn credu bod addysgu plant yng 
nghwmni disgyblion iau yn ddefnyddiol, fel arfer oherwydd oedi datblygiadol sylweddol a 
chynnydd academaidd gwael. Fodd bynnag, nid yw'r ymchwil yn cadarnhau hyn gan fod 
llawer o astudiaethau wedi dangos, er gwaethaf rhai canlyniadau cadarnhaol byrdymor, fod i 
'ddal nôl' lawer o ganlyniadau negyddol hirdymor heb fawr ddim manteision, os o gwbl, o ran 
cynnydd neu ddatblygiad academaidd neu gymdeithasol. 
 
Beth mae'r ymchwil yn ei ddweud?  
 
Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith ar 'ddal nôl' wedi'i wneud yn yr Unol Daleithiau. Cyhoeddwyd 
corff eang o dystiolaeth i dynnu sylw at effaith dal nôl, a dangosir enghreifftiau ohonynt isod: 
 

• Ymchwiliodd un astudiaeth i welliant academaidd a chymdeithasol, ond mae'r 

canlyniadau'n dangos, er bod rhai manteision i ddal nôl ym maes mathemateg, na 

welwyd unrhyw effeithiau cadarnhaol ym meysydd ymddygiad na llythrennedd. 

Hefyd, nodwyd nad oedd y gwelliannau mathemateg yn para ac o fewn dwy flynedd 

roedd yr enillion a wnaed gan y disgyblion wedi gostwng i lefel y grŵp cymharu. 

• Archwiliodd meta-ddadansoddiad arall 63 o astudiaethau i ddal nôl (h.y., blwyddyn 

ysgol) a chanfu fod 54 yn tynnu sylw at effeithiau negyddol ar gynnydd cymdeithasol 

ac academaidd y myfyrwyr. Er bod 9 astudiaeth a nododd effeithiau cyflawniad 

cadarnhaol byrdymor, dangoswyd bod y manteision yn lleihau dros amser ac yn 

diflannu mewn blynyddoedd diweddarach. 

• Canfu ymchwil gan Gymdeithas Genedlaethol y Seicolegwyr Ysgolion fod yr arfer o 

ddal nôl gyda phlant yn cael effaith negyddol ar ddarllen, mathemateg a datblygiad 

iaith.  

• Dadansoddodd astudiaeth arall ganlyniadau dros 931 darn o ymchwil a oedd yn 

ystyried dylanwadau ar gyflawniad. O'r 150 o ffactorau neu strategaethau a 

ystyriwyd, roedd dal nôl yn safle 148 (uwchlaw y teledu a symudedd) ac ystyriwyd 

mai effeithiau negyddol oedd iddo. 
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• Canfu un astudiaeth fod plant a oedd yn cael eu dal yn ôl yn profi lefel is o hunan-

barch, gwawdio gan gyfoedion, labelu a choleddu cred bod dal nôl yn fath o gosb 

• Mae tystiolaeth i awgrymu bod disgyblion sydd wedi cael eu dal nôl mewn mwy o 

berygl o adael yr ysgol yn gynnar a/neu o gael anawsterau iechyd meddwl. 

• Mae mwy o fechgyn na merched yn cael eu dal nôl. 

I gael gwybodaeth fanylach, gweler y cyfeiriadau llawn yn yr atodiad.  
 
Goblygiadau posibl gosod disgyblion mewn grŵp blwyddyn iau:  
 

• Fel arfer, nid yw oedi wedi ei ohirio ymhlith disgyblion o ran pob agwedd ar eu 

datblygiad felly gall meysydd o gryfder fod mewn perygl o beidio â chael ysgogiad 

priodol. 

• Wrth i'r disgybl aeddfedu, efallai y bydd yn sylweddoli bod gweddill y dosbarth o 

oedran gwahanol.  Gall hyn effeithio ar y plentyn yn emosiynol mewn ffordd 

negyddol.  

• Gallai’r disgybl ddechrau ar y glasoed yn gynharach na’iu gyd-ddisgyblion. Gallai hyn 

fod yn anodd iawn i bobl ifanc pan nad yw'r rhan fwyaf o'u cyfoedion yn mynd drwy'r 

un newidiadau.  

• Gall y disgybl adael yr ysgol yn 16 oed heb gwblhau cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4.  

Gall disgyblion yng Nghymru adael yr ysgol ar Ddydd Gwener olaf Mehefin yn y 

flwyddyn y byddant wedi cyrraedd eu pen-blwydd yn 16 erbyn 31 Awst. 

• Gallai cyflogwyr yn y dyfodol ystyried hyn mewn goleuni negyddol 

• Gallai ymyriadau eraill fod yn fwy priodol yn yr hirdymor. Gallai lleoli y tu allan i'r grŵp 

blwyddyn cronolegol ond fod yn oedi penderfyniad er mwyn ystyried strategaethau 

neu ddarpariaeth amgen. 

• Byddai ymdrechion yn y dyfodol i ail-ymuno â grŵp blwyddyn sy'n briodol o ran 

oedran yn golygu bod y disgybl yn colli blwyddyn o astudio. Byddai hyn yn her 

arbennig i ddisgybl sydd wedi datblygu'n arafach na disgyblion o'r un oed ac a allai 

arwain at ddifrod i hunan-barch a hyder.    

 
Egwyddorion Cyffredinol ar gyfer Casnewydd:  
   

• Digwyddiad eithriadol iawn fyddai addysgu disgyblion yn y flwyddyn islaw. Ar hyn o 

bryd, mae Casnewydd yn darparu sbectrwm o gymorth drwy wasanaethau cynghori 

a lleoliadau arbenigol i gefnogi disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, y 

dylid eu hystyried yn y lle cyntaf.  

• Ni ddylai disgybl gael ei ddal nôl am fwy nag un flwyddyn Cwricwlwm Cenedlaethol. 

• Ni ddylai disgyblion gael eu dal nôl mewn grŵp blwyddyn ar unrhyw gyfrif dim ond er 

mwyn osgoi/gohirio penderfyniadau eraill e.e., ynghylch pontio i gyfnod allweddol 

pellach, neu i ysgol  arbennig neu ddarpariaeth arbennig 
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Eithriadau posibl y gallai’r Panel TAGBC eu hystyried: 
 

• Pan gaiff plentyn ei eni'n gynamserol a bod ganddo oedi datblygiadol sylweddol, pan 

gaiff ei dderbyn gyntaf i'r ysgol, gallai'r panel TAGBC ystyried derbyn y plentyn i'r 

grŵp blwyddyn lle y disgynna'r Dyddiad Geni Disgwyliedig (DGD), yn hytrach na'r 

oedran cronolegol. 

• Pan fo plentyn/person ifanc wedi bod yn absennol o'r ysgol am gryn amser oherwydd 

anghenion iechyd corfforol gan arwain at golli cyfleoedd addysgol allweddol.  

• Pan fo plentyn/person ifanc wedi profi trawma seicolegol sylweddol a/neu 

anawsterau iechyd meddwl sydd wedi ei atal yn sylweddol rhag gallu cyrchu'r 

cwricwlwm 

• Pan fo plentyn/person ifanc wedi symud ysgol hanner ffordd drwy’r maes llafur 

TGAU, ac felly wedi colli rhan sylweddol o'r cwricwlwm a fydd yn cael ei arholi'n 

ffurfiol. 

 
Gwybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer cais gan Riant am leoliad grŵp y tu allan i'r 
flwyddyn pan fydd plentyn yn symud i ysgol yng Nghasnewydd o ALl neu wlad 
wahanol 
 
Pan fo plentyn yn symud i ysgol yng Nghasnewydd o Awdurdod Lleol neu wlad wahanol, a 
bod y rhieni'n chwilio am leoliad mewn grŵp blwyddyn flwyddyn yn iau na'u hoedran 
cronolegol, mae'r ddyletswydd ar y rhieni i ofyn am hyn a darparu'r dogfennau i gefnogi'r 
cais hwn. Gallai hyn gynnwys: 
 

• Manteision canfyddedig i'r plentyn/person ifanc  

• Gwybodaeth gan sefydliadau addysgol blaenorol a fynychwyd a thystiolaeth o 

strategaethau a ddefnyddiwyd gan gynnwys argymhellion a wnaed gan weithwyr 

proffesiynol perthnasol   

• Holl ganlyniadau asesiadau'r cwricwlwm cenedlaethol a chanlyniadau profion 

safonedig  

• Tystiolaeth o anghenion meddygol (os yn berthnasol)  

• Adroddiadau gan unrhyw weithwyr proffesiynol sy'n gysylltiedig  

• Barn y disgybl 

• Datganiad wedi'i lofnodi bod y rhieni wedi darllen ac ystyried y cyngor ar gael yn y 

datganiad safbwynt hwn 

Gwybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer cais rhiant am leoliad grŵp y tu allan i'r flwyddyn 
pan fydd plentyn yn mynychu ysgol yng Nghasnewydd  
Pan fo plentyn mewn ysgol yng Nghasnewydd, a bod y rhieni'n ystyried gofyn i'w plentyn 
ailadrodd blwyddyn, disgwylir y bydd rhieni wedi gweithio'n agos gydag ysgol bresennol y 
plentyn/person ifanc i drafod eu pryderon ac wedi archwilio'n drylwyr gyda'r ysgol bob llwybr 
arall i gefnogi eu plentyn.  Dylai hyn ddigwydd dros gyfnod o amser.   Y rheswm dros hyn yw 
osgoi effaith negyddol cael eu haddysgu y tu allan i'w blwyddyn gronolegol, fel y nodwyd yn 
flaenorol. Mae'r eithriadau posibl y gall y Panel TAGBC eu hystyried, a nodwyd yn flaenorol, 
yn aros yr un fath.  
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Proses grynhoi y Siart Llif: 
 
Derbyn i Ysgolion yn cael Cais TAGBC Rhieni  (Diwrnod 1) 
Derbyn i Ysgolion i anfon cais TAGBC at y Prif SA erbyn Diwrnod 3 a gofyn am waith papur 
ysgol perthnasol gan riant yn gofyn i'r ysgol anfon unrhyw wybodaeth i gyfeiriad e-bost yr 
ALl: inclusion.enquiries@newport.gov.uk  
 
SA y Clwstwr i gysylltu â rhieni, trafod y cais a sefydlu a yw rhiant am fwrw ymlaen 
Os yw'r rhiant am fwrw ymlaen, SA i nodi'r ffordd orau i'r disgybl rannu ei farn (os yw'n 
briodol).  
 
SA y Clwstwr i grynhoi’r sgwrs gyda'r rhiant a'i basio ymlaen i’r tîm derbyn i ysgolion. 
Bydd Cyfarfod y Panel TAGBC yn cael ei gynnull erbyn Diwrnod 11. Byddant yn gwneud 
penderfyniad yn seiliedig ar dystiolaeth a gyflwynir a chaiff hyn ei gadarnhau gan Y 
Pennaeth Addysg Cynorthwyol – Cynhwysiant. Yna rhoddir gwybod i rieni am y 
penderfyniad hwn.  
 
Hawl rhieni i apelio/ gwneud cwyn:  
 
Os penderfynir bod sail i ystyried cais ‘allan o’r flwyddyn’, mae gan rieni y gwrthodir eu cais 
am le mewn ysgol hawl statudol i apelio. Fodd bynnag, nid oes hawl i apelio os yw lle wedi’i 
gynnig ond nid yn y grŵp oedran o ddewis  Fodd bynnag, gallant wneud cwyn, yn dilyn 
gweithdrefn gwyno gyhoeddedig yr Awdurdod Lleol.  
 
Cyfeiriadau: 
 
Abidin, R.R., Golladay, W.M. a Howerton, A.L. (1971) Elementary school retention: an 
unjustifiable, discriminatory and noxious education policy. Journal of School Psychology 9, 
tud.410-417 
Biegler, C.D. a Green, V.P. (1993) Grade Retention: A current issues.  Early Child 
Development and Care 84 tud.117-122 
Byrnes D.A. (1980) Attitudes of students, parents and educators, toward repeating a grade, 
in Dawson, P. (1998) A Primer of Student Grade Retention: What the research says. NASP 
Communique 26 (8) 
Caprate, F. Can Retention be Good for a Student? 
Eide, E.R, a Showalter, M.H. (2001) The effect of grade retention of educational and labor 
market outcomes. Economics of Edcuation Review 20 tud.563-576 
Jimerson, S. (1999) On the failure of Failure: Examining the Associataion Between early 
Grade Retention and Educational and Employment Outcomes During Late Adolescence. 
Journal of School Psychology 37 (3) tud. 243-272 
Nagin, D.S., Pagani, L., Tremblay, R.E., and Vitarob, F (2003) Life course turing points: the 
effect of grade retention on physical aggression. Developmenta and Psycholo pathology, 14 
343-361 
National Association of School Psychologists (2003) Position Statement on Student Grade 
Retention and Social Promotion.  
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – The Salamanca 
Statement and Framework for Action on Special Educational Needs Education. 
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Atodiad: 
 
COD STATUDOL COD DERBYN I YSGOLION LLYWODRAETH CYMRU  
Rhid dogfen cod statudol 005/2013 
 
Derbyn y tu allan i'r grŵp oedran arferol 
 
3.30 Er y caiff mwyafrif y plant eu derbyn i’r ysgol gyda’u grŵp oedran cronolegol, o bryd i’w 
gilydd, bydd rhieni yn ceisio lleoedd y tu allan i’w grŵp oedran arferol ar gyfer plant dawnus 
a thalentog, neu’r rheiny sydd wedi cael trafferthion neu wedi colli rhan o’r flwyddyn, yn aml 
oherwydd salwch. Er na fyddai’n briodol fel arfer i blentyn gael ei roi mewn grŵp oedran nad 
yw’n cyfateb â’i oedran cronolegol, dylai’r awdurdodau derbyn ystyried y ceisiadau hyn yn 
ofalus a phenderfynu ar sail amgylchiadau pob achos ac wrth ymgynghori â’r rhieni a’r ysgol, 
ac yn enwedig o ran yr hyn sydd fwyaf buddiol i’r plentyn. Dylid rhoi ystyriaeth ddyladwy 
hefyd i Adroddiad y Seicolegydd Addysg pan fo un ar gael, a bydd angen cael rhesymau clir 
er mwyn gwneud penderfyniad o’r fath. 
 
Os penderfynir bod sail i ystyried cais ‘tu allan i flwyddyn’, mae gan rieni sy’n cael 
gwrthodiad am le mewn ysgol hawl statudol i apelio. Fodd bynnag, nid oes hawl i apelio os 
oes lle wedi’i gynnig ond nad yw yn y grŵp oedran o ddewis  
DS Dylai ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir hefyd ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a 
nodir uchod.  
 
Dyddiad cyhoeddi: Ionawr 2022 
I’w adolygu:  Ionawr 2023  
I’w adolygu gan: Prif Seicolegydd Addysg 


