Taflen Canllawiau i Rieni
a Gofalwyr
Cais i Blant Gael eu Haddysgu oddi allan
i’w Grŵp Blwyddyn Gronolegol

Am beth mae’r daflen hon?
Os ydych yn meddwl am wneud cais i’ch plentyn gael ei addysgu oddi allan i’w grŵp blwyddyn,
mae’n fwy na thebyg eich bod wedi bod yn meddwl tipyn am y pwnc yn barod. Mae nifer o ffactorau i’w hystyried, felly rydym wedi casglu rhywfaint o wybodaeth ynghyd ac wedi edrych ar dystiolaeth ymchwil i’ch helpu i wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth.

Pryd mae’r rhan fwyaf o blant yn dechrau mynychu ysgol?
Yn Sir Benfro, mae plant yn gymwys i fynychu ysgol yn rhan amser o’r tymor cyntaf ar ôl eu penblwydd yn dair oed, ac yn llawn amser o’r tymor cyntaf ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed. Mae
addysg yn orfodol o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn bump oed. Felly, mae dyddiad pen-blwydd
eich plentyn yn penderfynu pryd mae’n gallu, neu ddim yn gallu, dechrau ysgol, ni waeth beth yw’r
dyddiad mae’r tymor yn dechrau. Gall rhieni benderfynu gohirio’r dyddiad y mae eu plentyn yn
dechrau mynychu’r ysgol unrhyw bryd nes bod y plentyn yn cyrraedd oedran ysgol gorfodol.
Mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn Sir Benfro yn darparu lle i blant o dair oed. Weithiau mae
trefniadau’n bodoli rhwng ysgolion a darparwyr blynyddoedd cynnar (gofal plant/meithrinfa), sy’n
caniatáu i blant ddechrau’r ysgol ar ddechrau’r ail neu’r trydydd tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn
yn dair oed. Dylech gysylltu â’r Swyddog Derbyniadau i wirio trefniadau penodol ysgolion unigol.
Mynediad i Ysgolion

Beth mae ‘Addysg oddi allan i Grŵp Blwyddyn Gronolegol’ yn ei olygu?
O bryd i’w gilydd, mae nifer fach o blant mewn dosbarth gyda phlant mewn grŵp blwyddyn
gwahanol i’r arfer. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r prosesau y mae’n rhaid eu dilyn pan fo angen
ystyried gwneud y penderfyniad pwysig hwn.

Beth am blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)?
Mae ysgolion Sir Benfro yn ysgolion cynhwysol. Mae cynhwysol yn golygu bod pob ysgol a lleoliad
yn gorfod addasu i ddiwallu anghenion pob plentyn, gan gynnwys plant ag anghenion dysgu
ychwanegol (ADY). Nid yw ‘addysgu oddi allan i grŵp blwyddyn gronolegol’ yn ddull addas i’w
fabwysiadu ar gyfer plant sydd ag ADY, ac nid dyma’r ffordd orau o ddiwallu eu hanghenion. Os oes
gan eich plentyn ADY, neu gallai fod ADY gan eich plentyn, gallwch siarad â Chydlynydd Anghenion
Dysgu Ychwanegol (CADY) yr ysgol am sut y gallai’r ysgol ddiwallu ei anghenion yn briodol, gan
gynnwys cael cymorth gan dimau arbenigol yng nghyfarfodydd TAPPAS 1 (Tîm o Amgylch y
Disgybl, Rhiant a’r Lleoliad) a gynhelir ym mhob un o Ysgolion Sir Benfro. Gall teuluoedd
gael cyngor a gwybodaeth ddiduedd gan y Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni
ar 01437 776354 neu pps@sir-benfro.gov.uk

Beth allaf ei wneud os ydw o’r farn nad yw fy mhlentyn yn barod i
ddechrau ysgol?
Os ydych o’r farn nad yw eich plentyn cyn oedran ysgol yn barod i ddechrau’r ysgol, yna gallwch
ddewis i’ch plentyn barhau mewn lleoliad tair oed a ariennir. Mae Cyngor Sir Penfro yn cytuno i roi’r
arian mae’n ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru i gynnig lleiafswm o 10 awr o addysg rhan amser a
ariennir i bob plentyn cymwys mewn lleoliad cymeradwy yn ystod tymor ysgol. Gall rhieni ddewis
defnyddio hawliad y plentyn naill ai mewn lleoliad a gynhelir neu nas cynhelir. Er nad yw’n ofyniad
statudol i’ch plentyn fynd i Feithrinfa Cyfnod Sylfaen cyn mynd i’r ysgol llawn amser, mae’n gam
pwysig iawn ym mywyd eich plentyn gan ei fod yn gosod y seiliau ar gyfer dysgu yn y dyfodol ac
mae’n rhan o’r cwricwlwm presennol a chwricwlwm y dyfodol. Mae Meithrinfa’r Cyfnod Sylfaen
yn derm cyffredinol sy’n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio’r amser mae eich plentyn yn ei dreulio yn
y Cyfnod Sylfaen yn dair ac yn bedair oed. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn drwy
glicio ar y ddolen hon: Cynnig Gofal Plant Cymru

Beth mae’r ymchwil yn ei ddweud am ddeilliannau plant sy’n cael eu
haddysgu oddi allan i’w grŵp blwyddyn?
Ar y cyfan, mae’r dystiolaeth o ymchwil am gael eich addysgu oddi allan i grŵp blwyddyn yn dangos
nad yw’n tueddu i gael effaith gadarnhaol. Mae’n digwydd yn amlach mewn rhai gwledydd nag yn y
DU, fodd bynnag mae’r ymchwil a gynhaliwyd yn rhyngwladol yn awgrymu bod mwy o anfanteision
na manteision yn aml o gael eich addysgu oddi allan i grŵp blwyddyn gronolegol.

Beth fydd yn digwydd pan fydd fy mhlentyn yn trosglwyddo i ysgol neu
gyfnod ysgol arall?
Wrth i blant sy’n cael eu haddysgu oddi allan i’w grŵp blwyddyn gronolegol symud ymlaen, neu
symud ysgol, byddant yn cyrraedd pwyntiau pontio. Bydd angen i rieni wneud cais unwaith
eto am le oddi allan i grŵp blwyddyn arferol, ynghyd â chais am le mewn ysgol, a dylent wneud
hynny pan fydd carfan ‘cywir’ eu plentyn yn gwneud ceisiadau am le mewn ysgol; neu, pan fydd
rhieni’n gwneud cais i ysgol wahanol. Mae hyn yn golygu y byddai angen i rieni wneud cais
am le mewn ysgol uwchradd ac am le oddi allan i grŵp blwyddyn pan fo’r plentyn
ym mlwyddyn 5 yn hytrach nac ym mlwyddyn 6. Bydd y ceisiadau hyn
yn cael eu hystyried yn yr un modd â’r cais gwreiddiol ond rhaid
iddynt hefyd ystyried bod y plentyn wedi cael ei addysgu
mewn grŵp blwyddyn gwahanol hyd at y pwynt
hwn. Dylid gwneud pob penderfyniad gan
ystyried amgylchiadau’r achos a
holl anghenion y plentyn,
gan gynnwys ei
anghenion

Pa ffactorau fydd yn cael eu hystyried pan fydd yr Awdurdod Lleol yn
gwneud penderfyniad?
Dyma rai o’r pethau y bydd yr awdurdod lleol yn eu hystyried wrth ystyried cais:
• safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r plentyn neu’r person ifanc
• barn rhieni
• gwybodaeth am ddatblygiad academaidd, cymdeithasol ac emosiynol y plentyn
• lle bo’n berthnasol, hanes meddygol y plentyn a safbwynt gweithiwr meddygol proffesiynol
• os yw’r plentyn yn symud, neu’n mynd i symud ysgol, neu newydd symud i’r Sir, y grŵp
blwyddyn y mae wedi cael ei addysgu ynddo hyd at y pwynt hwnnw
• os cafodd y plentyn ei eni’n gynamserol, ym mha grŵp oedran y byddai’r plentyn pe bai wedi’i
eni ar amser
• rhaid ystyried barn y pennaeth
Gallai hyn gynnwys edrych ar dystiolaeth neu faterion megis y canlynol:
• unrhyw dystiolaeth gan asiantaethau iechyd neu asiantaethau eraill sy’n ymwneud â gofal
neu driniaeth y plentyn, er enghraifft therapydd lleferydd ac iaith, therapydd galwedigaethol,
pediatregydd, gweithiwr cymdeithasol, gweithiwr allweddol
• unrhyw dystiolaeth a safbwyntiau am yr ysgol neu’r lleoliad y mae’r plentyn yn ei fynychu ac
unrhyw gofnodion am ddatblygiad y plentyn
• barn athrawon ymgynghorol neu arbenigol a/neu Seicolegydd Addysg am y cais a datblygiad y
plentyn
• os yw’n blentyn cyn oed ysgol, y cynnydd y mae’r plentyn wedi’i wneud yn y lleoliad
blynyddoedd cynnar, gan gynnwys ei gyfradd cynnydd
• beth fyddai lle mewn grŵp blwyddyn oddi allan i grŵp oedran cronolegol yn ei gynnig i’r plentyn
na fyddai ei grŵp blwyddyn gronolegol yn ei gynnig

Rwyf wedi ystyried pob un o’r uchod, ac rwyf am ofyn i’m plentyn gael
ei addysgu oddi allan i’w grŵp blwyddyn gronolegol. Beth ddylwn ei
wneud?
Dim ond rhieni all wneud cais i’w plentyn gael ei addysgu allan o oedran cronolegol. Ni ddylai
ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill geisio perswadio rhieni i wneud y penderfyniad hwn ar ran
eu plentyn. Gall rhieni wneud y cais hwn i ysgol neu leoliad eu plentyn. Os nad yw’r plentyn yn yr
ysgol, gellir gwneud y ceisiadau hyn yn uniongyrchol i’r Awdurdod Lleol.

Mae’r broses hon wedi’i hegluro isod;

Mae staff yr ysgol/lleoliad a rhieni yn trafod, ac os ydynt yn
cytuno, byddant yn dechrau casglu gwybodaeth, gan gynnwys:

Cais rhieni i’r
ysgol/lleoliad

•
•
•
•
•

Barn y plentyn
Barn y rhieni
Tystiolaeth gan staff yr ysgol
Barn/tystiolaeth gan weithwyr proffesiynol eraill
Canlyniadau’r Tîm o Amgylch y Disgybl, Rhiant a’r Lleoliad
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Mae penderfyniad panel yr Awdurdod Lleol yn derfynol. Mae gennych hawl i apelio dim ond os oes
tystiolaeth newydd, a/neu yr ydych wedi casglu gwybodaeth am newidiadau sylweddol i’w cyflwyno
i gael eu hystyried.
Gall y Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni hefyd gynnig cyngor a gwybodaeth ddiduedd, gallwch
gysylltu â’r gwasanaeth hwn ar 01437 776354 neu anfon e-bost i pps@sir-benfro.gov.uk
Mae gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru bwerau cyfreithiol i ymchwilio i gwynion
am wasanaethau cyhoeddus a darparwyr gofal annibynnol yng Nghymru. Mae’r Ombwdsmon
hefyd yn ymchwilio i gwynion bod aelodau o gyrff llywodraeth leol wedi torri cod ymddygiad eu
hawdurdod. Mae’n annibynnol ar holl gyrff y llywodraeth ac yn darparu gwasanaeth annibynnol am
ddim. Ombwdsmon Cymru

