
Addysg Gynradd Model C (Drafft 12 Mehefin 2019) 

Ysgol/ 
Ffrwd/Dosbarth 

Saesneg  
 (O fewn y 

rhychwant o 80%-
90% Saesneg a 10% i 

20% Cymraeg) 
 
 
 
 
 

Categori 1 

Ysgol/ Ffrwd/ 
Dosbarth 

Trawsnewidiol 
Bydd ysgol yn y 

categori hwn am 
ddim mwy nag 8 
mlynedd wrth i’r 

ysgol drosglwyddo i 
Gategori 3 (neu 5) 

 
 
 

Categori 2 

Ysgol/ 
Ffrwd/Dosbarth  

Ddosbarth 
Cymraeg/Saesneg 

(50%Saesneg/ 
50% Cymraeg) 

 
 
 
 
 
 

Categori 3 

Ysgol/Ffrwd 
/Dosbarth 

Trawsnewidiol 
Bydd ysgol yn y 

categori hwn am 
ddim mwy nag 8 
mlynedd wrth i’r 

ysgol drosglwyddo i 
Gategori 5 

 
 
 

Categori 4 

Ysgol/ Ffrwd/Dosbarth 
Cymraeg   

(100% Cymraeg hyd at 
7 oed ac yna  
20%  Saesneg  
80% Cymraeg  
o 8-11 oed) 

 
 
 
 
 

Categori 5 

 

 Bydd disgyblion yn 
cael eu dysgu’n 
bennaf yn 
Saesneg. 
 

 Caiff y Gymraeg ei  

 

 Bydd yr ysgolion 
trawsnewidiol yn 
cytuno cynllun 
trawsnewid 
gyda’r awdurdod 
lleol ar yr 

 

 Bydd y disgyblion 
yn cael eu dysgu 
yn y Gymraeg a’r 
Saesneg a 
rhoddir amser 
cyfartal i ddysgu 

 

 Bydd yr ysgolion 
trawsnewidiol yn 
cytuno cynllun 
trawsnewid 
gyda’r awdurdod 
lleol ar yr 

 

 Hyd at 7 oed dysgir 
y plant drwy 
gyfrwng y Gymraeg 
un ai trwy ddulliau 
addysg drochi neu 
ddysgu fel iaith 



haddysgu a’i 
hasesu fel rhan o’r 
maes dysgu a 
phrofiad ar gyfer 
ieithoedd, 
llythrennedd a 
chyfathrebu ac ar 
draws y meysydd 
dysgu a phrofiad 
eraill. 

 

 Bydd disgyblion yn 
ymgyrraedd â’r  
camau cynnydd 
priodol yn y 
Gymraeg a’r 
Saesneg erbyn eu 
bod yn 11 oed. 

 
 

amserlen a’r dull 
gweithredu ar 
gyfer y cyfnod 
trawsnewid. 

 

 Bydd y cynllun 
trawsnewid yn 
amlinellu sut 
fydd y Gymraeg 
yn cael ei 
chyflwyno’n 
gynyddol fel 
cyfrwng yr 
addysgu o fewn 
yr ysgol. 

 

 Bydd disgyblion 
sy’n dechrau yn 
yr ysgolion hyn 
yn ymuno â 
grwpiau lle 
defnyddir dulliau 

yn y ddwy iaith. 
 

 Caiff y Gymraeg 
ac elfennau o’r  
meysydd dysgu a 
phrofiad a 
ddysgir yn 
Gymraeg eu profi 
yn y Gymraeg ac 
elfennau o’r  
meysydd dysgu a 
phrofiad a 
ddysgir yn y 
Saesneg eu profi 
yn y Saesneg. 
 

amserlen a’r dull 
gweithredu ar 
gyfer y cyfnod 
trawsnewid. 
 

 Bydd y cynllun 
trawsnewid yn 
amlinellu sut fydd 
y Gymraeg yn 
cael ei chyflwyno 
fel prif gyfrwng y 
dysgu gan 
ymdebygu i’r 
ddarpariaeth a 
geir mewn 
ysgolion Categori 
5 

 

 Cyflwynir y 
Gymraeg yn unig 
yn ystod  
blynyddoedd 

gyntaf. (100%) 
 

 Rhwng 7-11 oedd 
cyflwynir y Saesneg 
fel iaith ac o bosibl 
fel cyfrwng ar gyfer 
rhai elfennau o’r 
cwricwlwm. Asesir y 
disgyblion yn 
bennaf yn y 
Gymraeg gyda 
pheth asesu yn y 
Saesneg fel bo’n 
briodol 

 

 Bydd disgyblion yn 
ymgyrraedd â’r  
camau cynnydd 
priodol yn y 
Gymraeg a’r 
Saesneg erbyn eu 
bod yn 11 oed. 



addysg drochi i 
ddysgu’r 
Gymraeg. 

 
 

cynnar disgybl o 
ddechrau’r 
cyfnod o 
drawsnewid. 

 
 

 
  
 

 


