
 
 
 
 
 

Cyfle i weld gwybodaeth am ddisgyblion 
 
 

Mae’r canllawiau hyn yn esbonio pa hawliau 
sydd gan ddisgyblion a rhieni i weld 
gwybodaeth am ddisgyblion sy’n cael ei chadw 
gan ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac 
ysgolion arbennig y wladwriaeth. Maent wedi’u 
bwriadu i esbonio pa wybodaeth y cewch ei 
gweld, sut i’w gweld, pa mor hir y dylai hynny ei 
gymryd, a’r hyn y gallwch ddisgwyl i hynny ei 
gostio. 
 
O dan Ddeddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf), mae 
gan ddisgyblion hawl i weld eu gwybodaeth eu 
hunain. Yr enw ar hyn yw hawl y testun i weld 
gwybodaeth. Pan na all plentyn weithredu drosto’i 
hun, neu pan fydd y plentyn yn rhoi caniatâd, caiff 
y rhieni weld yr wybodaeth hon ar ran y plentyn.  
 
Mae gan rieni hawl annibynnol i weld cofnod 
addysgol eu plentyn, o dan reoliadau addysg ar 
wahân. Mae hyn yn cynnwys llawer o wybodaeth.  
 
1 Pa fath o wybodaeth y mae gan riant ei hawl 
ei hun i’w gweld? 
 
Cofnod addysgol y disgybl. Mae hyn yn cynnwys 
gwybodaeth sy’n dod oddi wrth athro neu athrawes 
neu weithiwr arall i’r awdurdod lleol neu’r ysgol, y 
disgybl neu rieni’r disgybl, ac sy’n cael ei phrosesu 
gan neu ar ran corff llywodraethu’r ysgol neu’r 
athro neu’r athrawes, ac eithrio gwybodaeth sydd 
gan yr athro neu’r athrawes at eu dibenion eu 
hunain. Felly, mae hyn yn cynnwys gwybodaeth fel 
cofnodion cyraeddiadau academaidd y disgybl yn 
ogystal â gohebiaeth oddi wrth athrawon, 
gweithwyr yr awdurdod addysg lleol a 
seicolegwyr addysgol a ddefnyddir gan gorff 
llywodraethu’r ysgol. Mae  hefyd yn gallu 
cynnwys gwybodaeth oddi wrth y plentyn a 
rhieni’r plentyn.  Fyddai gwybodaeth sydd 
wedi’i rhoi gan riant plentyn arall ddim yn rhan 
o gofnod addysgol plentyn. 
 

 
 



 
Sut gall rhiant ddefnyddio’r hawl hon i weld cofnod addysgol eu plentyn? 
 
Bydd hyn yn dibynnu ar ble yn y DU y mae’r ysgol wedi’i lleoli. Yn achos ysgolion Cymru, 
dylai’r cais gael ei wneud mewn ysgrifen i’r pennaeth. Yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, dylai’r 
rhiant wneud y cais mewn ysgrifen i Fwrdd y Llywodraethwyr. Yn yr Alban, dylai’r cais gael ei 
wneud mewn ysgrifen i’r awdurdod addysg lleol yn achos ysgolion yr awdurdodau addysg 
lleol, i’r perchennog yn achos ysgolion annibynnol neu i’r rheolwr yn achos ysgolion a 
gynorthwyir â grant.  
 
Pa mor hir y dylai hyn ei gymryd? 
 
Rhaid i gais am gofnod addysgol gael ymateb o fewn 15 diwrnod ysgol. 
 
Beth fydd y gost? 
 
Caiff yr ysgol godi'r hyn y mae’n ei gostio mewn gwirionedd i ddarparu copi o’r 
wybodaeth. Mae rhiant yn cael gweld y cofnod addysgol am ddim. Gweler hefyd ‘Beth 
fydd y gost?’ isod. 
 
A oes yna amgylchiadau lle gwrthodir cyfle i’r rhiant weld cofnod addysgol ei 
blentyn? 
 
Mae yna amgylchiadau penodol lle mae’n gyfreithlon i’r ysgol gadw cofnod addysgol yn 
ôl, er enghraifft, os gallai’r wybodaeth beri niwed difrifol i iechyd corfforol neu feddyliol y 
disgybl neu unigolyn arall. 
 
Byddai’r cais am weld gwybodaeth yn cael ei gwrthod hefyd pe bai hynny’n golygu 
rhyddhau marciau arholiad cyn iddynt gael eu cyhoeddi’n swyddogol. Gweler ein 
canllawiau ‘Individuals’ rights of access to examination records’ o ran gwybodaeth sy’n 
ymwneud â marciau a sgriptiau arholiad. 

 
2 Pa hawliau sydd gan ddisgyblion i weld eu gwybodaeth?  
Mae gan ddisgyblion (neu rywun sy’n gweithio ar eu rhan) hawl i gael copi o’u 
gwybodaeth eu hunain. Yr enw ar hyn yw hawl y testun i weld gwybodaeth. Er hynny, 
caiff ysgolion gadw gwybodaeth yn ôl o dan amgylchiadau penodol, megis lle gallai 
niwed difrifol gael ei beri i iechyd corfforol neu feddyliol y disgybl neu unigolyn arall, neu 
lle mae’r cais yn gais am sgript arholiad neu am farciau arholiad cyn iddynt gael eu 
cyhoeddi’n swyddogol. 
 
Sut dylwn i wneud cais testun am weld gwybodaeth a pha mor hir y bydd hynny’n 
ei gymryd?  
 
Dylech wneud eich cais mewn ysgrifen i’r ysgol. Yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban, 
dylai’r ysgol ymateb o fewn 40 diwrnod calendr ar ôl iddi gael y ffi ac unrhyw wybodaeth 
arall y mae’n rhesymol iddi ofyn amdani er mwyn dod o hyd i’r wybodaeth ac er mwyn 
adnabod y disgybl, os oes angen gwneud hynny. Mae hyn yn wir yng Nghymru a Loegr 
hefyd yn achos cais am wybodaeth y tu allan i’r cofnod addysgol yn unig. Er hynny, os 
oes unrhyw ran o’r wybodaeth yn y cofnod addysgol, yna dylai’r ysgol ymateb o fewn 15 
diwrnod ysgol.  
 
 
 



Beth fydd y gost? 
 
Os bydd disgybl, neu rywun sy’n gweithredu ar ei ran, yn gwneud cais testun am gael 
copi sy’n cynnwys rhan neu’r cyfan o’r cofnod addysgol, bydd y gost yn dibynnu ar faint 
o dudalennau a ddarperir. Er enghraifft, bydd 1 i 19 o dudalennau’n costio £1.20; bydd 29 
o dudalennau’n costio £2, ac yn y blaen, hyd at uchafswm o 500+ o dudalennau a fydd yn 
costio £50. Os gwneir cais am wybodaeth arall heblaw’r cofnod addysgol, yr uchafswm 
wedyn yw £10. 
 
Pryd caiff rhiant wneud cais testun am weld gwybodaeth ei blentyn?  
 
Mae rhieni’n cael gweld yr holl wybodaeth am eu plentyn pan na all y plentyn weithredu 
ar ei ran ei hun neu pan fydd y plentyn yn rhoi ei ganiatâd. Fel canllaw cyffredinol, 
disgwylir y bydd plentyn 12 oed neu drosodd yn ddigon aeddfed i wneud y math hwn o 
gais. 
 
Beth os yw’r wybodaeth y mae arnoch ei heisiau yn cynnwys gwybodaeth am 
berson arall?  
 
Efallai na fydd gwybodaeth am berson arall ar gael ichi bob amser. Oni bai bod y person 
arall yn rhoi ei ganiatâd, neu oni bai ei bod yn rhesymol o dan yr holl amgylchiadau i’r 
wybodaeth gael ei rhoi heb ganiatâd, bydd gan yr ysgol hawl i gadw’r wybodaeth hon yn 
ôl. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, gweler ein canllawiau ‘Subject access requests 
involving other people’s information’. 
 
Rydyn ni hefyd wedi cynhyrchu nodiadau cyfarwyddyd technegol manwl ar y 
canlynol: 

• Gweld gwybodaeth sy’n cael ei chadw gan ysgolion yng Nghymru  
• Gweld gwybodaeth sy’n cael ei chadw gan ysgolion yn Lloegr 
• Gweld gwybodaeth sy’n cael ei chadw gan ysgolion yng Ngogledd 

Iwerddon  
 

Rhagor o wybodaeth 
 
Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am hyn neu am unrhyw agwedd arall ar ddiogelu data, 
cysylltwch â ni .  

Ffôn:   08456 30 60 60 
                        01625 54 57 45 
 
E-bost:   defnyddiwch y ffurflen ymholiadau ar-lein ar ein gwefan  
Gwefan:   www.ico.gov.uk

http://www.ico.org.uk

