
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meini Prawf ar gyfer 

Lleoliad mewn 
Darpariaeth 

Arbenigol 2019 

Gorffennaf  2019 
 



 

Cynnwys 
 

1.  RHAGARWEINIAD ................................................................................................................................................. 1 

Y Cyd-destun Cenedlaethol ................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Y Cyd-destun Lleol ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.  MEINI PRAWF Y BROSES ...................................................................................................................................... 2 

3.  CEISIADAU EITHRIADOL AM LEOLIADAU ............................................................................................................ 3 

4.  MEINI PRAWF AR GYFER LLEOLIAD ..................................................................................................................... 3 

5.  DARPARIAETH ARBENIGOL  ................................................................................................................................. 4 

6.  PANEL LLEOLIADAU ARBENIGOL ......................................................................................................................... 4 

7.  MEINI PRAWF MYNEDIAD/YMADAEL AR GYFER DARPARIAETH ARBENIGOL ................................................... 6 

A. CANOLFAN ADNODDAU DYSGU (CAD) ANHWYLDER AR Y SBECTRWM AWTISTIG (ASA) ............................. 66  

B. CANOLFAN ADNODDAU DYSGU (CAD) ANAWSTERAU DYSGU CYMHLETH .................................................... 8 

C. LLEOLIAD ARBENIGOL AR GYFER NAM AR Y CLYW ....................................................................................... 10 

D. CANOLFAN ADNODDAU DYSGU (CAD) UNED CYFEIRIO DISGYBLION (UCD) AR GYFER ANOGAETH/ 
ANAWSTERAU CYMDEITHASOL, EMOSIYNOL AC YMDDYGIADOL ................................................................ 11 

E. YSGOL GREENFIELD ....................................................................................................................................... 14 

8.  ATGYFEIRIADAU ................................................................................................................................................. 16 

9.  ATODIADAU ........................................................................................................................................................ 17 

Ffurflen Data Disgyblion/Atgyfeiriad Lleoli ....................................................................................................... 17 

Caniatâd y Rhieni/Gofalwyr am Atgyfeiriad Lleoli ............................................................................................ 18 

Dealltwriaeth rhwng Staff y Brif Ffrwd a Staff y Grŵp Anogaeth ........................ Error! Bookmark not defined. 

Gwasanaeth Cymorth Ysgolion: Tîm Cymorth Ymddygiad a Gwasanaethau Allgymorth ................................ 20 

     Llwybr y Gwasanaeth Seicoleg Addysg (GSA) ….…………………………………………………………………….....……………...  21 

 

  



1 
 

1.  RHAGARWEINIAD 
 

Mae pob athro yn athro ar blant ag anghenion addysgol arbennig. Felly, mae dysgu plant fel hyn yn 
gyfrifoldeb i’r ysgol gyfan. 
(Cod Ymarfer AAA Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2002, 5.2) 
 

Lluniwyd y ddogfen hon er mwyn rhoi gwybod i rieni/gofalwyr, ysgolion a phartneriaid eraill ynghylch 
pryd y gallai fod yn briodol ystyried lleoliad mewn darpariaeth arbenigol. Mae’n disgrifio disgwyliadau 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (CBSMT) mewn cysylltiad â’r ymateb graddedig y mae’n rhaid 
ei fabwysiadu cyn ymgymryd â’r broses hon. Mae’r angen i ysgolion ymateb mewn modd graddedig i 
Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) wedi’i amlinellu’n glir yng Nghod Ymarfer AAA Cymru 2002. 
 
I’r mwyafrif o blant ag AAA, bydd cefnogaeth briodol drwy gyfrwng y rhaglenni Gweithredu gan yr 
Ysgol neu Weithredu yn y Blynyddoedd Cynnar (GY/GBC) neu Weithredu gan yr Ysgol a Mwy neu 
Weithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy (GY+/GBC+) yn eu galluogi i wneud cynnydd disgwyliedig, 
oherwydd trwy ymyrryd yn gynnar mae’n bosibl atal AAA yn y tymor hirach. Mae’n bosibl y bydd y 
gefnogaeth ychwanegol a’r ddarpariaeth sydd ar gael gan yr ysgol neu’r lleoliad addysgol yn ddigonol 
fel bod y plentyn neu’r person ifanc yn datblygu o fod ar y cynllun GY+/GBC+ i fod ar y cynllun GY/GBC, 
ac mewn rhai achosion, fe all arwain at derfynu darpariaeth addysgol arbennig yn gyfan gwbl. Bydd gan 
leiafrif bychan iawn o blant AAA gymhlethdod neu ddifrifoldeb a fydd yn mynnu bod yr Awdurdod Lleol 
(ALl) yn penderfynu ac yn trefnu’r ddarpariaeth addysgol arbennig y mae eu hanawsterau dysgu yn 
gofyn amdani. 
 
Deddf Cydraddoldeb 2010 – Dyletswydd Ragflaenorol: mae angen i bob polisi ac arfer roi ystyriaeth 
briodol i Ddeddf Cydraddoldeb 2010, gan gynnwys y dyletswyddau rhagflaenorol. Mae adran 20 o’r 
Ddeddf Cydraddoldeb yn amlygu’r angen i’r Cyngor a’r ysgolion ragweld anghenion y defnyddwyr 
gwasanaeth anabl ac i fynd ati’n rhesymol i gael gwared ar yr hyn sydd yn eu rhwystro rhag defnyddio’r 
gwasanaethau. Mae’r ddyletswydd yn un ragflaenorol o ran bod angen ystyried, a gweithredu 
ynghylch, rhwystrau sy’n llesteirio pobl ag anableddau rhag defnyddio gwasanaethau a chyfrannu 
mewn gweithgareddau, a hynny cyn iddynt gael mynediad atynt. 
 
Y Cyd-destun Cenedlaethol 
 
Mae Cod Ymarfer 2002 yn cynnwys canllawiau ynglŷn â pholisïau a gweithdrefnau gyda’r bwriad o 
alluogi disgyblion ag AAA i gyrraedd eu llawn botensial, i gael eu cynnwys yn llawn yng nghymunedau 
eu hysgolion ac i groesi’r bont yn llwyddiannus i fod yn oedolion. Bydd lleoliad prif ffrwd y mwyafrif 
helaeth o blant yn bodloni eu holl anghenion AAA. Fodd bynnag, bydd angen cefnogaeth ychwanegol 
ar rai plant gan wasanaethau AAA neu asiantaethau eraill y tu allan i’r ysgol er mwyn sicrhau y caiff eu 
hanghenion eu diwallu. 
 
Mae CBSMT yn sicrhau bod llawer iawn o adnoddau, darpariaethau a lleoliadau arbenigol ar gael heb 
fod angen Datganiad AAA. 
 

Mae angen felly i feini prawf y lleoliadau ystyried cyfuniad o ffactorau, gan gynnwys difrifoldeb a 
chymhlethdod anghenion y plentyn (y meini prawf trothwy), y gweithredu perthnasol a phwrpasol a fu 
er mwyn rhoi sylw i’r anghenion (meini prawf y broses), yr adnoddau sydd eisoes yn cael eu defnyddio i 
gefnogi’r plentyn, a’r cynnydd a wnaed. 
 

Y Cyd-destun Lleol 
 

Mae gan yr ALl draddodiad hirsefydlog o ddarparu cefnogaeth ychwanegol i ddisgyblion ag AAA difrifol 
a pharhaol, heb fod angen gwneud Datganiad AAA. Fodd bynnag, caiff Asesiadau Statudol eu gwneud 
bob amser pan fo anghenion plentyn yn golygu bod angen lleoliad ysgol arbennig arno.  
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Mae’r ALl wedi ymrwymo i sicrhau bod modd i ddisgyblion sydd â’r anghenion mwyaf cymhleth a difrifol 
gael cymorth priodol, a hynny mewn modd prydlon. Mae gan yr ALl ganllawiau ar feini prawf ychwanegol ar 
waith, i hysbysu ysgolion ynghylch pryd y gallai fod yn briodol darparu cefnogaeth ychwanegol drwy 
gyfrwng y rhaglenni GY+/GBC+ (Canllawiau’r Meini Prawf AAA ar gyfer Cymorth Gwell 2018). 
 
Mae gan yr ALl adnoddau di-ri i gefnogi plant ag AAA difrifol a pharhaol heb fod angen Datganiad AAA. 
Mae’r rhain yn cynnwys:  

• mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a’r Gwasanaeth 
Cynhwysiant ac ADY; 

• mynediad i becynnau cymorth gan y Gwasanaeth Cynhwysiant ac ADY; a 
• mynediad i leoliad mewn Canolfan Adnoddau Dysgu neu Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD). 

 
Gall pecynnau cymorth o fewn y Tîm ADY gynnwys cymorth dysgu ar gyfer plant ag: Anhwylder ar y 
Sbectrwm Awtistiaeth; anawsterau emosiynol, ymddygiadol a chymdeithasol; anawsterau iaith a lleferydd; 
nam ar y clyw; nam ar y golwg; ac anawsterau corfforol/meddygol. Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau 
penodol ar gyrchu lleoliadau mewn Uned Cyfeirio Disgyblion a Chanolfannau Adnoddau Dysgu. Mae modd 
sicrhau lleoliadau mewn Canolfannau Adnoddau Dysgu heb Ddatganiad AAA hefyd. Mae hyn yn sicrhau bod 
modd gweithio mewn ffordd fwy effeithlon, effeithiol a di-dor er mwyn bodloni anghenion y plentyn. O ran 
y plant hynny nad ydynt yn dal i wneud y cynnydd disgwyliedig, hyd yn oed gyda chefnogaeth ychwanegol 
mewn lleoliadau prif ffrwd drwy gyfrwng y rhaglenni GY+/GBC+, neu mewn Canolfan Adnoddau Dysgu 
bychan neu mewn Uned Cyfeirio Disgyblion, mae gan yr ALl ddyletswydd statudol i benderfynu pa un a oes 
angen ystyried lleoliad mwy arbenigol a/neu wneud asesiad statudol o AAA y plentyn. 
 
2.  MEINI PRAWF Y BROSES 
 
Mae’n rhaid i ysgol neu leoliad blynyddoedd cynnar ddangos y bu’r hyn y buont yn ei wneud yn bwrpasol, 
yn berthnasol ac wedi’i gynnal ar lefel GY+/GBC+. Fel arfer, bydd plant sy’n gymwys am asesiadau statudol 
wedi cael cefnogaeth gan y rhaglenni GY+/GBC+ ac wedi cael adnoddau ychwanegol ers cyfnod sylweddol o 
amser. Caiff y dystiolaeth ganlynol ei hystyried wrth bwyso a mesur cais am leoliad:  

• ymwneud y rhieni/gofalwyr a’r plentyn  
• ymyrraeth berthnasol a phwrpasol wedi’i hariannu gan yr ysgol drwy’r rhaglenni GY/GBC a 

GY+/GBC+  
• gweithredu o leiaf dau Gynllun Addysg Unigol a Chynllun Ymddygiad Unigol yn ystod y rhaglenni 

GY/GBC a GY+/GBC+  
• monitro cynnydd y plentyn dros gyfnod o amser (sy’n ymdrin ag o leiaf dau Gynllun Addysg 

Unigol/Cynllun Ymddygiad Unigol adolygedig yn ystod y rhaglenni GY/GBC a GY+/GBC+) 
• ymyriadau GY+/GBC+ ychwanegol wedi’u rhoi ar waith dros gyfnod o ddwy flynedd o leiaf (dylai hyn 

gynnwys adnoddau ychwanegol o Gyllid Ychwanegol, mewnbwn gan y Gwasanaeth Seicoleg 
Addysg, y Gwasanaeth Cymorth Ysgolion (Y Tîm Cymorth Ymddygiad ac Allgymorth) a’r Tîm ADY 

• ymglymiad gwasanaeth arbenigol, gan gynnwys tystiolaeth o unrhyw newid mewn strategaethau a 
rhaglenni o ganlyniad i fewnbwn a monitro arbenigol  

• nodi angen dros gyfnod o amser a chofnodi gwybodaeth asesu fanwl ar gyfnodau rheolaidd  
• arwydd glir o’r strategaethau sydd ar waith a’u heffaith ar addysg ac/neu ymddygiad y plentyn.  

 
Mae’n rhaid i Baneli Lleoliadau Arbenigol yr ALl fod yn ffyddiog bod anawsterau’r plentyn yn ddifrifol, yn 
gymhleth ac yn hirsefydlog ac nad ydynt wedi’u datrys er trefnu amrywiaeth o ymyriadau gofalus. Byddir yn 
ystyried yr adnoddau sydd fel rheol ar gael i ysgol neu leoliad cyn-ysgol, a defnydd yr ysgol ohonynt gyda’r 
plentyn penodol sy’n ymgeisio am leoliad. 
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3.  CEISIADAU EITHRIADOL AM LEOLIADAU 
 
Ni chaiff ceisiadau am leoliadau mo’u hystyried oni bai bod tystiolaeth glir i awgrymu bod ymateb 
graddoledig i AAA wedi’i fabwysiadu. Yn amlwg, bydd rhai achosion eithriadol lle na fydd oedi yn llesol 
i’r plentyn, ac fe ystyrir y cyfryw geisiadau yn unol â hynny. Mae modd gwneud rhai ceisiadau ar fyrder 
heb fod angen bodloni’r meini prawf ar gyfer yr ystod gyflawn o ymyriadau fyddai’u hangen fel arfer ar 
lefel GY/GBC neu GY+/GBC+. Fe allai’r achosion hyn o bosibl gynnwys plant lle mae tystiolaeth amlwg o 
anghenion difrifol, cymhleth a hirdymor. Mae’n bosibl yr ystyrir gwneud trefniadau eithriadol a mynd 
ati i weithredu’n brydlon yn achos:  

• plant sydd ag anghenion sylweddol, hirsefydlog ac sydd angen sylw brys oherwydd dirywiad 
sydyn neu ddatblygu cyflwr meddygol neu ddamwain;  

• plant ifanc iawn sydd ag anghenion dwys, lluosog a chymhleth;  
• plant o du allan y Sir a/neu blant nad oeddem yn gwybod amdanynt o’r blaen.  

 
4.  MEINI PRAWF AR GYFER LLEOLIAD 
 
Mae’r canllawiau hyn yn rhoi disgrifiad clir a phenodol o’r meini prawf mynediad y mae angen eu 
bodloni cyn bod modd cytuno ar leoliad. Mae canllawiau’r meini prawf yn seiliedig ar bedwar 
dimensiwn angen. Mae’r rhain yn cynnwys:  

1. Gwybyddiaeth a Dysgu 
2. Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol  
3. Anawsterau Cyfathrebu a Rhyngweithio  
4. Anawsterau Synhwyraidd a Chorfforol  

 
Mae lleoliad arbenigol yn briodol i blant a phobl ifanc sydd ag AAA hirdymor yn deillio o anabledd 
sylweddol mewn un neu fwy o’r pedwar dimensiwn. Dylid sicrhau cyfranogiad gan asiantaethau 
amrywiol a phriodol ynghyd â thystiolaeth o gynllunio, gweithredu ac adolygu systematig yn yr ysgol/ 
lleoliad ar lefel GY/GBC a GY+/GBC+, cyn gwneud cais am leoliad arbenigol, heblaw bod yr achos yn 
teilyngu trefniadau eithriadol. 
 
Mae meini prawf lleoliad yn canolbwyntio ar gamau gweithredu sy’n allweddol i gwrdd ag anghenion 
addysgol arbennig y plentyn. Pa mor ddwys bynnag yw anawsterau plentyn, cynnydd annigonol ddylai 
fod y prif faen prawf o ran penderfynu pa un a ddylid gwneud rhywbeth yn ychwanegol neu yn 
wahanol. Fodd bynnag, does dim modd rhagdybio y bydd pob disgybl yn gwneud cynnydd ar yr un 
gyfradd ac mae angen penderfynu ym mhob achos yr hyn y byddai’n rhesymol disgwyl i blentyn neu 
berson ifanc ei gyflawni. Caiff cynnydd “digonol” ei ddiffinio fel cynnydd sydd: 

• yn cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y plentyn a’i gyfoedion;  
• yn rhwystro’r bwlch cyrhaeddiad rhag ehangu; 
• yn debyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen o ran cyrhaeddiad, ond yn llai 

na mwyafrif cyfoedion y plentyn;  
• yn cyfateb i, neu’n well na chyfradd cynnydd blaenorol y plentyn;  
• yn sicrhau bod y cwricwlwm cyfan ar gael;  
• yn dangos gwelliant mewn hunangymorth neu sgiliau cymdeithasol neu bersonol; ac  
• yn dangos gwelliant yn ymddygiad y plentyn.  
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Seilir y penderfyniadau ar y pedwar categori angen bras; er hynny, mae’r ALl yn cydnabod bod AAA yn 
cwmpasu sbectrwm eang, ac y ceir cydberthynas agos rhwng y gwahanol elfennau yn aml. Er bod 
meini prawf trothwy wedi’u gosod ar gyfer pob categori angen, bydd modd i’r Panel gyfeirio at fwy nag 
un o’r categorïau hyn. Ystyrir yr effaith grynodol ym mhob un o’r prif anghenion sy’n amlygu’u hunain.   
 
5.  DARPARIAETH ARBENIGOL 
 

Gwneir ceisiadau am leoliad arbenigol mewn Canolfan Adnoddau Dysgu/UCD i’r Paneli Lleoli Arbenigol 
trwy’r Swyddog Datganiadau, ADY. Pennir lleoliad mewn Ysgolion Arbennig trwy Asesiad Statudol neu 
Adolygiad Blynyddol o’r Datganiad. Rhaid cynnal Asesiad Statudol o AAA cyn ystyried lleoliad mewn 
Ysgol Arbennig. 
 
Rhaid i’r dystiolaeth a ddarperir ar gyfer atgyfeiriad i leoliad gynnwys yr holl ddata hanfodol y gofynnir 
amdano megis: 

• anghenion ac anawsterau’r plentyn, ac unrhyw ddiagnosis os yn berthnasol; 
• lefel cyrhaeddiad a gweithrediad y plentyn; 
• trosolwg manwl o’r cynnydd a wnaed dros gyfnod o 2 flynedd, ynghyd â data asesu ategol a 

Chynlluniau Addysg Unigol/Cynlluniau Ymddygiad Unigol. Yn achos plant ifanc iawn, rhaid 
cyflwyno gwybodaeth sy’n amlinellu’n glir eu hanghenion addysgol arbennig gan yr ystod o 
weithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â’u hachos; 

• cronoleg fanwl o gefnogaeth, strategaethau ac ymyriadau’r ysgol; a 
• thystiolaeth i ddangos cysylltiad ag asiantaethau allanol a bod camau wedi’u cymryd ar sail  

cyngor. 
 

Gweler Atodiadau 1 a 2. 
 
6.  PANEL LLEOLIADAU ARBENIGOL 
 
Ar ôl derbyn atgyfeiriad ar gyfer darpariaeth arbenigol ynghyd â’r holl gyngor i gefnogi cais am leoliad 
arbenigol, ystyrir tystiolaeth yn y Panel Lleoli Arbenigol.   
 
Mae Panel Clirio ADY/Panel Lleoli Arbenigol yn cynnwys: 

• Uwch Reolwyr o’r Gwasanaeth ADY a Chynhwysiant, gan gynnwys y Gwasanaeth Seicoleg 
Addysg, y Gwasanaethau Cynhwysiant ac ADY (sy’n ymgorffori’r cynrychiolwyr cymorth 
ymddygiad); 

• Cynrychiolydd y Pennaeth neu Gydgysylltydd ADY (lle bo’n bosibl); 
• Cynrychiolydd iechyd (lle bo’n briodol); 
• Gwasanaethau Plant. 

 
Mae’r Panel Clirio ADY yn cwrdd yn wythnosol. Mae Paneli Lleoli Arbenigol yn cwrdd bob tymor. 
Hysbysir ysgolion o ddyddiadau’r Paneli ar gyfer y flwyddyn academaidd ym mis Medi bob blwyddyn. 
Mae’n ofynnol cyflwyno atgyfeiriadau erbyn y dyddiad cau a bennir. Ni ellir ystyried cyflwyniadau 
hwyr. Bydd trafodaethau’r Panel yn gyfrinachol a gofynnir i aelodau’r Panel beidio â thrafod ceisiadau 
unigol y tu hwnt i gyd-destun y Panel. Bydd y Panel yn ystyried y dystiolaeth a ddarparwyd ar gyfer pob 
achos unigol ac yn dod i benderfyniad ar y cyd. Mae’r penderfyniad yn seiliedig ar y dystiolaeth a 
gyflwynir i’r Panel gan ddefnyddio’r meini prawf ar gyfer lleoliadau. 
 

Caiff penderfyniad y Panel ei gofnodi gan y Swyddog Datganiadau ADY ac anfonir cadarnhad 
ysgrifenedig o benderfyniad y Panel at yr ysgol neu’r lleoliad cyn-ysgol er mwyn iddynt drafod y mater 
gyda’r rhieni/gofalwyr. Bydd y Panel yn ystyried lefel anawsterau dysgu’r plentyn a’r ddarpariaeth 
addysgol arbennig fydd ei hangen arno. 
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Os yw’r asesiad a’r dystiolaeth yn cadarnhau bod y ddarpariaeth a wneir yn briodol ond bod y plentyn 
ddim yn gwneud cynnydd digonol, yna bydd yr ALl yn ystyried pa ddarpariaeth bellach sydd ei hangen 
ac a oes modd darparu hyn gydag adnoddau’r ysgol neu a oes modd diwallu anghenion y plentyn 
gyda’r cyngor, y gefnogaeth a’r offer sydd ar gael drwy’r cynllun GY+/GBC+. 
 
Bydd canlyniad yr ALl yn dibynnu ar union amgylchiadau pob achos yng nghyd-destun y trefniadau lleol 
ar gyfer adnoddau a darpariaethau. 
 
Er mwyn ystyried llais y disgybl, dylid ceisio barn disgyblion lle bynnag y bo modd. Os yw disgyblion neu 
rieni/gofalwyr yn dweud yr hoffent i’r addysg fod mewn ysgol brif ffrwd, mae’r rhaid i’r ALl 
gydymffurfio â’r dymuniad hwnnw heblaw mewn amgylchiadau lle na fyddai er budd gorau’r disgybl 
neu lle byddai’n anghydnaws â darparu addysg effeithlon i blant eraill a addysgir gyda’r plentyn. Os yw 
rhieni yn dweud yr hoffent i’w plentyn dderbyn ei addysg mewn ysgol benodol a gynhelir, mae’n rhaid 
i’r ALl gydymffurfio oni bai bod yr ysgol yn anaddas o ran oedran, gallu neu fedrau’r plentyn, neu ei 
anghenion arbennig, neu ei bod yn anghydnaws â’r defnydd effeithiol o adnoddau neu’r ymdrech i 
ddarparu addysg effeithlon i blant eraill a addysgir gyda’r plentyn. 
 
Caiff lleoliadau arbenigol eu hadolygu ar sail flynyddol ac ni ddylid o reidrwydd meddwl y bydd hynny’n 
berthnasol ar gyfer gweddill bywyd ysgol y plentyn. Mewn nifer o achosion, bydd ymyrraeth a wneir 
trwy ddefnyddio’r adnoddau a’r rhaglenni a ddarperir mewn lleoliad arbenigol yn llwyddo i alluogi 
plentyn i gyrraedd lefel lle gall fanteisio ar y cwricwlwm a phrofiadau dysgu gan ddefnyddio adnoddau 
a threfniadau arferol yr ysgol. Ym mhob adolygiad, caiff anghenion a chynnydd y plentyn eu hadolygu 
yn erbyn y targedau a osodwyd yn ei Gynllun Addysg Unigol/Cynllun Ymddygiad Unigol neu ran 3 o’r 
Datganiad, a chan gyfeirio at feini prawf ymadael y lleoliad perthnasol. 
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7.  MEINI PRAWF MYNEDIAD/YMADAEL AR GYFER DARPARIAETH ARBENIGOL 
A. CANOLFAN ADNODDAU DYSGU (CAD) - ANHWYLDER AR Y SBECTRWM AWTISTIG (ASA) 
 Cyfnod Sylfaen: CAD Caedraw / CAD Edwardsville  
 CA2: CAD Caedraw / CAD Dowlais / CAD Edwardsville  
 CA3/4: CAD Afon Taf  

 
Cam Un 
 
Tystiolaeth o asesiad, 
darpariaeth ac effaith yn 
yr ysgol yn sgil 
Gweithredu Blynyddoedd 
Cynnar / Gweithredu gan 
yr Ysgol 

 Mae diagnosis ffurfiol o ASA wedi’i roi neu mae diagnosis fel prif 
angen yn yr arfaeth. 

 Mae tystiolaeth o ASA difrifol a chymhleth sy’n rhwystro datblygiad 
perthnasoedd cymdeithasol yn fawr iawn, er gwaethaf cyfleoedd 
dysgu perthnasol a rhaglenni sgiliau cymdeithasol/llythrennedd 
emosiynol unigol. Gellir dangos yr effaith trwy ddau adolygiad CAU. 

 Mae’r disgybl yn arddangos ymddygiadau annodweddiadol, e.e. 
ymddygiad obsesiynol, heriol a/neu encilgar. 

 Mae’r disgybl yn profi sensitifrwydd synhwyraidd a allai achosi 
pryder neu drallod emosiynol. 

 Mae asesiadau athrawon perthnasol yr ysgol sy’n llywio’r CAU/CYU 
ar waith, ac wedi cael eu monitro. 

 Mae proffil un-dudalen wedi’i ddatblygu i sicrhau bod yr holl staff 
yn ymwybodol o anghenion y disgybl. 

 Mae tystiolaeth o ddarpariaeth ac effaith yr ysgol ar Weithredu 
Blynyddoedd Cynnar/Gweithredu gan yr Ysgol, fel y’u mesurir gan 
amgyffrediad yr ysgol, y disgybl a’r teulu o’r hyn sy’n gweithio/yr 
hyn y gellid ei wella. 

 Cyfeiriwyd at y Gwasanaethau ADY/ Seicolegydd Addysg perthnasol. 
Cam Dau  
 
Tystiolaeth o ganllawiau, 
cyngor ac asesiad allanol 
yn sgil Gweithredu 
Blynyddoedd Cynnar + / 
Gweithredu gan yr  
Ysgol + 

 Ar wahân i lefel gweithrediad gwybyddol y disgybl, mae yna 
dystiolaeth feintiol ac ansoddol yn dangos bod ASA wedi effeithio ar 
gynnydd ar draws y cwricwlwm gan gynnwys ymarferoldeb dysgu, 
cyfathrebu, cymdeithasoli, annibyniaeth. 

 Mae sgoriau ABAS ar yr 2il ganradd neu lai (sgoriau safonol o 70 
neu is/sgôr raddedig o 3 neu lai) sy’n dynodi anawsterau sylweddol 
o ran gweithredu addasol, yn enwedig o ran gweithredu 
cymdeithasol - mae’n werth nodi bod gan bob sgôr ystod. Gan fod 
profion ond yn rhoi ciplun ar weithrediad y plentyn, ni ellir ystyried 
sgoriau’r profion gweithredu ar eu pennau’u hunain fel meini prawf 
ar gyfer lleoli. Bydd proffiliau unigol yn cael eu hystyried. 

 Mae tystiolaeth gan weithwyr proffesiynol eraill ar gael (megis 
Pediatregydd, Seiciatrydd, Therapydd Iaith a Lleferydd, Therapydd 
Galwedigaethol) mewn perthynas ag anghenion cyfathrebu 
cymdeithasol/synhwyraidd a chyd-afiachusrwydd megis ADHD, 
Syndrom Tourette. 

Tystiolaeth o 
ddarpariaeth yn yr ysgol, 
a’i heffaith, yn seiliedig ar 
gyngor allanol 

 Tystiolaeth fod yr ysgol wedi ymgynghori â Gwasanaethau ADY/ 
Seicoleg Addysg a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol perthnasol ac 
wedi gweithredu ymyriadau mwy penodol a ffocysedig o ganlyniad 
i’w cyfraniad. 

 Mae angen i ddarpariaeth yr ysgol ddangos tystiolaeth fod 
argymhellion yn cael eu dilyn ynghyd â’u heffaith trwy gynnal dau 
adolygiad CAU (bob tymor) o’r GBC+/GY+ a thrwy asesiadau  
athrawon. 
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 Ymgymerwyd ag unrhyw hyfforddiant argymelledig a gweithredwyd 
strategaethau gan staff perthnasol am o leiaf dau dymor. 
 

Derbyn 
Cynigir lleoedd trwy Banel Derbyn yr Awdurdod Lleol, a fydd yn ymgorffori barn y plentyn/person 
ifanc a’r cyngor a ddarperir gan rieni/gofalwyr, yr ysgol, gweithwyr meddygol proffesiynol, y 
Gwasanaethau Seicoleg Addysg a Phlant (lle bo hynny’n berthnasol). Ymhob achos, mae angen 
caniatâd rhieni/gofalwyr i gyrchu darpariaeth arbenigol a dylid ystyried llais y disgybl. 
 
Mae achosion yn cael eu hystyried yn unigol a rhoir sylw i’w hamgylchiadau penodol. Ym mhob 
achos, mae angen caniatâd y rhieni/gofalwyr i asesu darpariaeth arbenigol, a dylid ystyried llais y 
disgyblion. 
 
Mae angen llenwi Ffurflen Dderbyn yr Ysgol ar gyfer pob disgybl sy’n cael lleoliad arbenigol mewn 
ysgol brif ffrwd. 

Trosglwyddo 
Cyfrifoldeb yr ysgol bresennol a’r ysgol sy’n derbyn yw sicrhau bod ymweliadau’n cael eu trefnu i’r 
ddarpariaeth newydd a bod cofnodion disgyblion yn cael eu trosglwyddo mewn pryd. 
 

 

Monitro ac Adolygu 
Bydd yr Awdurdod Lleol yn ei gwneud hi’n ofynnol i staff yr ysgol gynnwys y plentyn/y person ifanc, 
y rhieni a’r holl weithwyr proffesiynol perthnasol i adolygu addasrwydd y ddarpariaeth anghenion 
addysgol arbennig a wnaed ar gyfer y plentyn/y person ifanc, gan gynnwys y lleoliad ysgol, o leiaf 
unwaith bob blwyddyn academaidd. 
 
Mae’n bwysig sicrhau bod rhieni’n ymwybodol pan fydd disgyblion yn cyrraedd diwedd cyfnod 
allweddol, nad oes hawl awtomatig i leoliad arbenigol ar gyfer y cam allweddol nesaf. 
 

Deilliant Meini Prawf Ymadael 
Ystyried darpariaeth 
amgen 

 Mae’r angen a amlygwyd yn gofyn am strategaethau/amgylcheddau 
y gellid eu diwallu’n well mewn darpariaeth arall. 

Bodlonwyd yr holl feini 
prawf: ystyried 
darpariaeth amgen 

 Mae’r disgybl yn ymdopi ag integreiddio a rhyngweithio yn y brif 
ffrwd am 50% neu fwy o amserlen yr ysgol heb gefnogaeth unigol. 

 Gall y disgybl ymdopi’n gymdeithasol ac yn emosiynol yn ystod 
cyfnodau strwythuredig a distrwythur. 

 Mae’r disgybl wedi gwneud cynnydd mewn perthynas â’i lefelau 
cyrhaeddiad academaidd sydd bellach yn cyfateb i rai o’i gyfoedion 
prif ffrwd, fel y gwelir yn nata asesu’r ysgol a’r profion safonedig. 

 Mae’r data asesu arbenigol yn dangos nad yw lefel gweithredu’r 
disgybl yn amgylchedd yr ysgol bellach o fewn ystod hynod isel yr 
ABAS (erbyn hyn, mae’r disgybl o fewn yr ystod gyfartalog, h.y. sgôr 
safonol o 80-120). 
 

Pan fydd disgybl yn cwrdd â meini prawf ymadael ar gyfer dychwelyd i’r brif ffrwd, bydd angen i rieni 
wneud cais i’w hysgol ddewisol. Os oedd y disgybl yn byw y tu allan i’r dalgylch ac yn derbyn cludiant 
o’r cartref i’r ysgol, mae angen hysbysu’i rieni na fydd bellach yn gymwys. 
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B. CANOLFAN ADNODDAU DYSGU (CAD) - ANAWSTERAU DYSGU CYMHLETH 
 Y Cyfnod Sylfaen: CAD Coed y Dderwen / CAD Goetre  
 CA2: CAD Goetre / CAD Twynyrodyn / CAD Ynysowen 

  
Tystiolaeth o asesiad, 
darpariaeth ac effaith 
yn yr ysgol yn sgil 
Gweithredu 
Blynyddoedd Cynnar / 
Gweithredu gan yr 
Ysgol 

Mae angen tystiolaeth ar gyfer pob un o’r canlynol: 
 Bod anawsterau dysgu cymhleth ac  anghenion ychwanegol yn effeithio 

ar gynnydd y disgybl ar draws y cwricwlwm ac ym mhob agwedd ar 
fywyd yr ysgol. 

 Bod y disgybl, er gwaethaf cyfleoedd dysgu gwahaniaethol a Chynlluniau 
Unigol perthnasol ar gyfer Addysg ac Ymddygiad, yn dal i ddangos 
anawsterau, ac nid yw wedi gwneud fawr ddim cynnydd, os o gwbl, dros 
gyfnod o ddau dymor o leiaf. 

 Bod Proffil Un-dudalen wedi’i ddatblygu i sicrhau bod yr holl staff yn 
ymwybodol o anghenion y disgybl. 

 Y lefelau cynnydd yn ôl Profion Cenedlaethol ac Asesiadau’r Ysgol. 
 Bod cais wedi’i gyfeirio at Wasanaethau ADY/Seicoleg Addysg 

perthnasol am gyngor ac asesiad. 
Tystiolaeth o 
ganllawiau, cyngor ac 
asesiad allanol yn sgil 
Gweithredu 
Blynyddoedd Cynnar + 
/ Gweithredu gan yr 
Ysgol + 

 Mae tystiolaeth gan Wasanaethau ADY/ Seicoleg Addysg neu Weithwyr 
Iechyd Proffesiynol ac Asesiadau’r Ysgol yn dangos lefel sylweddol o 
anhawster dysgu cymhleth sy’n parhau dros amser er gwaethaf 
ymyriadau perthnasol o fewn yr ysgol. 

 Nodwyd bod y disgybl yn profi oedi datblygiadol cyffredinol neu 
anawsterau dysgu cymedrol i ddifrifol, sy’n cael effaith negyddol ar ei 
fynediad i’r cwricwlwm ac ar gaffael, cadw a gweithredu’r sgiliau a 
addysgir. 

 Tystiolaeth o anghenion ychwanegol eraill megis lleferydd/iaith, ASA, 
ACEY, anghenion corfforol/meddygol/synhwyraidd. 

 Mae asesu gallu gwybyddol neu weithredu addasol ar, neu’n is na’r 
ganradd 1af, neu gyda sgoriau safonol o 67 neu lai ac mae cynnydd ar 
draws y cwricwlwm yn cael ei oedi yn yr un modd. 
 
Yn y Cyfnod Sylfaen, gellir ystyried disgyblion am leoliad os oes yw eu 
hoediad oddeutu 50%: 
Dosbarth Derbyn - Aur/Deilliant 1, P5/6 
B1 – Deilliant 1, P6 
B2 – Deilliant 2, P7 
 

 Yn CA2, gellir ystyried disgyblion am leoliad os yw’r asesiad o’u gallu 
gwybyddol neu weithredu addasol ar, neu’n is na’r ganradd 1af, neu 
gyda sgoriau safonol o 67 neu lai a bod cynnydd ar draws y cwricwlwm 
yn cael ei oedi yn yr un modd. 

 

Tystiolaeth o 
ddarpariaeth yn yr 
ysgol, a’i heffaith, yn 
seiliedig ar gyngor 
allanol 

 Tystiolaeth fod yr ysgol wedi ymgynghori â Gwasanaethau ADY/ Seicoleg 
Addysg ac wedi gweithredu ymyriadau mwy penodol a ffocysedig o 
ganlyniad i’w cyfraniad. 

 Tystiolaeth o ddarpariaeth yr ysgol yn seiliedig ar gyngor ac effaith a 
ddangoswyd trwy ddau adolygiad CAU (bob tymor) yn Gweithredu 
Blynyddoedd Cynnar + / Gweithredu gan yr Ysgol + ac Asesiad 
Athrawon. 

 Ymgymerwyd ag unrhyw hyfforddiant staff a argymhellwyd gan y 
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Gwasanaethau ADY/Seicoleg Addysg, a gweithredwyd strategaethau am 
o leiaf ddau dymor. 

 
DERBYN 

 
Cynigir lleoedd trwy Banel Derbyn yr Awdurdod Lleol, a fydd yn ymgorffori 
barn y plentyn/person ifanc a’r cyngor a ddarperir gan rieni/gofalwyr, yr 
ysgol, y Gwasanaeth Cymorth Ysgolion  (y Tîm Cymorth Ymddygiad ac 
Allgymorth), gweithwyr meddygol proffesiynol, y Gwasanaeth Seicoleg 
Addysg a’r Gwasanaeth Plant (lle bo’n berthnasol). Ymhob achos, mae 
angen caniatâd rhieni/gofalwyr i gyrchu darpariaeth arbenigol a dylid 
ystyried llais y disgybl. 
 
Caiff achosion eu hystyried ar sail unigol a rhoir sylw i’w hamgylchiadau 
penodol.  
Ym mhob achos, mae angen caniatâd y rhieni/gofalwyr i asesu 
darpariaeth arbenigol, a dylid ystyried llais y disgyblion. 
 
Mae angen llenwi Ffurflen Dderbyn yr Ysgol ar gyfer pob disgybl sy’n cael 
lleoliad arbenigol mewn ysgol brif ffrwd. 
 

Trosglwyddo 
Cyfrifoldeb yr ysgol bresennol a’r ysgol sy’n derbyn yw trefnu ymweliadau i’r ddarpariaeth newydd a 
sicrhau bod cofnodion disgyblion yn cael eu trosglwyddo mewn pryd. 

 
Monitro ac Adolygu 

Bydd yr Awdurdod Lleol yn ei gwneud hi’n ofynnol i staff yr ysgol gynnwys y plentyn/y person ifanc, y 
rhieni/y gofalwyr a’r holl weithwyr proffesiynol perthnasol i adolygu addasrwydd y ddarpariaeth 
anghenion addysgol arbennig a wneir ar gyfer y plentyn/y person ifanc, gan gynnwys y lleoliad ysgol, 
o leiaf unwaith bob blwyddyn academaidd. 
 
Mae’n bwysig sicrhau bod rhieni’n ymwybodol pan fydd disgyblion yn cyrraedd diwedd cyfnod 
allweddol, nad oes hawl awtomatig i leoliad arbenigol ar gyfer y cam allweddol nesaf. 
 

Deilliant  Meini Prawf Ymadael 
Ystyried darpariaeth 
amgen 

 Mae angen sylfaenol arall wedi’i nodi heblaw gallu gwybyddol isel a 
gweithrediad addasol, e.e. ACEY, Anogaeth, ASA. 

 Gwelir bod maint yr angen yn fwy na’r hyn a ragwelwyd ar y dechrau. 
Os bodlonwyd yr holl 
feini prawf: ystyried 
darpariaeth amgen 

 Mae gallu gwybyddol ar neu’n uwch na’r ganradd 1af, neu sgôr 
safonedig uwch na 67. 

 Mae gweithredu addasol ar neu’n uwch na’r ganradd 1af, neu sgôr 
safonedig uwch na 67 a/neu mae’n ymdopi’n dda yn gymdeithasol ac yn 
emosiynol yn ystod cyfnodau o integreiddio i’r brif ffrwd. 

 Mae’r disgybl yn ymdopi ag integreiddio a rhyngweithio yn y brif ffrwd 
am 50% neu fwy o amserlen yr ysgol gyda chefnogaeth. 

 Mae’r disgybl wedi gwneud cynnydd mewn perthynas â’i lefelau 
cyrhaeddiad academaidd sydd bellach yn cyfateb i rai o’i gyfoedion prif 
ffrwd, fel y gwelir yn nata asesu’r ysgol a’r profion safonedig. 
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C. NAM AR Y CLYW 
Cyrchu Cefnogaeth Arbenigol ar gyfer Nam ar y Clyw 
Tystiolaeth o ganllawiau, 
cyngor ac asesiad allanol 
yn sgil Gweithredu 
Blynyddoedd Cynnar + / 
Gweithredu gan yr  
Ysgol + 

 Mae Adran Awdioleg y Gwasanaeth Iechyd wedi rhoi diagnosis ffurfiol 
o golli clyw. 

 Rhoddwyd caniatâd rhiant/gofalwr i ddefnyddio’r Gwasanaeth Nam ar 
y Clyw Arbenigol. 

 Defnyddir Fframwaith Meini Prawf NATSIP i nodi lefel y gefnogaeth a 
geir gan sesiynau Athro’r Byddar. 

 Tystiolaeth gan weithwyr proffesiynol eraill (megis yr Adran Awdioleg, 
y Therapydd Iaith a Lleferydd, y Seicolegydd Addysg) mewn perthynas 
ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. 
 

Tystiolaeth o 
ddarpariaeth yn yr ysgol, 
a’i heffaith, yn seiliedig ar 
gyngor allanol 

 Tystiolaeth fod yr ysgol wedi ymgynghori â Gwasanaethau ADY/ 
Seicoleg Addysg ac wedi gweithredu ymyriadau mwy penodol a 
ffocysedig o ganlyniad i’w cyfraniad. 

 Tystiolaeth fod darpariaeth yr ysgol yn seiliedig ar gyngor a bod effaith 
hyn i’w weld trwy ddau Adolygiad CAU (bob tymor) o Weithredu 
Blynyddoedd Cynnar + / Gweithredu gan yr Ysgol +  a thrwy Asesiad 
Athrawon. 

 Ymgymerwyd ag unrhyw hyfforddiant staff argymelledig a 
gweithredwyd strategaethau am o leiaf ddau dymor. 

Darpariaeth 
Cynigir lleoedd trwy Wasanaeth Arbenigol yr Awdurdod Lleol, a fydd yn ymgorffori barn y plentyn/ 
person ifanc a’r cyngor a ddarperir gan rieni/gofalwyr, yr ysgol, gweithwyr meddygol proffesiynol, y 
Gwasanaeth Cymorth Ysgolion (Tîm Cymorth Ymddygiad ac Allgymorth), y Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
a Gwasanaethau Plant (lle bo hynny’n berthnasol). Ymhob achos, mae angen caniatâd rhieni/gofalwyr i 
gyrchu darpariaeth arbenigol a dylid ystyried llais y disgybl. 

Monitro ac Adolygu 
Bydd Gwasanaeth Arbenigol yr Awdurdod Lleol ar gyfer Nam ar y Clyw yn monitro ac yn cefnogi 
ysgolion i sicrhau bod disgyblion yn cyrchu’r cwricwlwm ac yn cyflawni’r deilliannau disgwyliedig. 

Deilliant Meini Prawf Ymadael 
Ystyried 
darpariaeth amgen 

 Mae angen sylfaenol arall wedi’i ganfod heblaw Nam ar y Clyw. 

Bodlonwyd yr holl 
feini prawf 

 Mae data asesu arbenigol yn dangos bod lefel gweithrediad y disgybl o fewn 
ystodau cyfartalog wrth iddo ddefnyddio technoleg awdiolegol a/neu gymorth 
arbenigol. 

 Bellach, nid Nam ar y Clyw yw’r prif angen dan ystyriaeth wrth archwilio am 
leoliad arbenigol amgen. 
 

 
 8. ATGYFEIRIADAU 

Gall atgyfeiriadau i’r Gwasanaeth Nam ar y Clyw ddod trwy’r Adran Awdioleg neu bryderon yr Ysgol. Dylid gyrru caniatâd 
y rhieni at Alison Devereux yn ei chyfeiriad e-bost isod: 

Alison.devereux@merthyr.gov.uk  

mailto:Alison.devereux@merthyr.gov.uk
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D. CANOLFAN ADNODDAU DYSGU (CAD) - ANOGAETH/ANAWSTERAU CYMDEITHASOL, EMOSIYNOL, 
YMDDYGIADOL  
 Cyfnod Sylfaen: CAD Abercanaid (Anogaeth) 
 CA2: CAD Ysgol y Graig (Anogaeth/ACEY)  
 CA2: Tŷ Dysgu Dowlais (UCD ACEY) 
 CA3/4: Tŷ Dysgu Homfrey (UCD ACEY) 

 

Anogaeth 
Ar gyfer pwy y mae’r Dosbarthiadau Anogaeth? 
 

 Plant sydd wedi colli allan ar y profiadau cynnar hynny sy’n hyrwyddo datblygiad cymdeithasol, 
emosiynol ac ymddygiadol da. 

 Plant nad ydynt wedi dysgu sut i sefydlu perthnasoedd ymddiriedus ag oedolion neu uniaethu’n briodol 
â phlant eraill. 

 Plant heb seiliau cadarn am lawer o resymau: colled, trawma, trais domestig, salwch meddwl, tlodi, 
dibyniaeth. Mae anghenion plentyn wedi dod yn ail. 

 Plant ag anawsterau ymlyniad - mae llawer o blant ag ACEY yn byw o dan amodau caledi/straen mewn 
teuluoedd sy’n rhanedig ac yn gwegian o dan feichiau. Wrth geisio rheoli’r gofynion, gall gofalwyr fod 
yn llym wrth ymdrin ag anghenion plant bach neu fod yn ddifater yn eu cylch. 

 Plant sy’n parhau i fod yn hunanganolog. Defnyddir ymddygiad fel modd i oroesi. Maen nhw’n 
canolbwyntio ar ddiwallu’u hanghenion eu hunain. 

 Plant sy’n arddangos amrywiol fathau o ymddygiad: gallant fod yn encilgar/goddefol yn gymdeithasol 
gan efelychu nodweddion awtistig yn aml; gallant fod yn gydymffurfiol; neu fe allant fod yn elyniaethus, 
yn ymosodol ac yn herfeiddiol ar goedd. 

 Plant sydd 2-3 blynedd ar ei hôl hi o ran eu ACEY. 
 

Dylid nodi na fydd pob un o’r blychau’n berthnasol o reidrwydd.  

Cam Un  

Tystiolaeth o asesiad, 
darpariaeth ac effaith 
yn yr ysgol yn sgil 
Gweithredu 
Blynyddoedd Cynnar / 
Gweithredu gan yr 
Ysgol 

 Asesiadau perthnasol yn yr ysgol i lywio’r cynllunio ar gyfer CAU/CYU 
 CAU/CYU/Cynllun Gweithredu (adolygwyd o leiaf ddwywaith) 
 Ymyrraeth wedi’i dargedu, e.e. ELSA, THRIVE 
 Tystiolaeth o ymddygiad gan gynnwys bod yn encilgar, yn arunig, yn wylofus, 

yn oddefol gan efelychu nodweddion awtistig yn aml; gall hefyd fod yn 
gydymffurfiol neu’n elyniaethus, yn ymosodol ac yn herfeiddiol ar goedd. 

 Asesiadau Risg a Chynlluniau Cymorth Ymddygiad/Cynlluniau Cymorth 
Bugeiliol. 

 Adolygiadau priodol. 
 Gweithredu cyngor, e.e. yn dilyn ymgynghoriad Seicolegydd Addysg. 
 Hyfforddiant, e.e. PBS, ACEs, Boxall, Thrive, ELSA. 

Cam Dau 

Tystiolaeth o 
ganllawiau, cyngor ac 
asesiad allanol yn sgil 
Gweithredu 
Blynyddoedd Cynnar + 
/ Gweithredu gan yr 
Ysgol + 

 Atgyfeiriad am asesiad ac ymyrraeth dros amser gan y Tîm Cymorth 
Ymddygiad/Allgymorth/Gwasanaeth Seicoleg Addysg (mae angen tystiolaeth 
fod yr argymhellion wedi’u cyflawni). 

 Cynlluniau Gweithredu Cytunedig gydag argymhellion. 
 Mae Cynlluniau Gweithredu wedi’u rhoi ar waith a’u hadolygu gan 

adlewyrchu cyngor arbenigol. 
 Mae’r hyfforddiant argymelledig wedi’i gynnal a’i weithredu. 
 Gwneir defnydd effeithiol o PBS yn y dosbarth, e.e. mapio sbardunau, 

monitro effaith y strategaethau a dreialwyd. 

Tystiolaeth o 
ddarpariaeth yn yr 
ysgol, a’i heffaith, yn 

 Proffil Boxall - sgoriau yn sylweddol wahanol i’r cyfartaledd ar raddfeydd 
datblygiadol. 

 Mae asesiad Thrive neu ymyriadau therapiwtig eraill yn dangos oedi 
cymdeithasol ac emosiynol sylweddol. 
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seiliedig ar gyngor 
allanol 

 

Yn ychwanegol yn CA3/4: 
 

 Ceir tystiolaeth gan PBAs neu asesiadau tebyg bod ACEY yn achosi pryder 
difrifol mewn 80% o feysydd pwnc ac ym mhob un o’r categorïau  
ymddygiad. 

 Ceir tystiolaeth bod ACEY wedi cael effaith ddifrifol ar draws y cwricwlwm. 
Derbyn 

Cynigir lleoedd trwy Banel Derbyniadau’r Awdurdod Lleol, a fydd yn ymgorffori barn y plentyn/person 
ifanc a’r cyngor a ddarperir gan Rieni/Gofalwyr, yr Ysgol, y Gwasanaethau Cymorth Ysgolion, 
Gweithwyr Meddygol Proffesiynol, y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a’r Gwasanaethau Plant (lle bo 
hynny’n gymwys). 

Ymhob achos, mae angen caniatâd rhieni/gofalwyr i gyrchu darpariaeth arbenigol a dylid ystyried llais y 
disgybl. 

Monitro ac Adolygu 

Bydd yr Awdurdod Lleol yn ei gwneud hi’n ofynnol i staff yr ysgol (a’r ysgol gartref) gynnwys y plentyn/ 
person ifanc, y rhieni a’r holl weithwyr proffesiynol perthnasol wrth adolygu addasrwydd y 
ddarpariaeth AAA a wneir ar gyfer y plentyn/person ifanc, bob tymor. Gweler Atodiad 3. 

Deilliant Meini Prawf Ymadael 

Ystyried 
darpariaeth amgen 

 Canfuwyd angen sylfaenol arall heblaw Anogaeth/ACEY. 
 

 

Bodlonwyd 2 neu 
fwy – ystyried 
darpariaeth amgen  

 Mae proffil Boxall yn dangos bod cynnydd wedi’i wneud o’r llinell sylfaen i’r 
cyfartaledd yn y graddfeydd datblygiadol a diagnostig (gwerth ychwanegol). 

 Mae cynnydd yn amlwg o fewn sgoriau asesu Thrive neu ymyriadau 
therapiwtig eraill. 

 Mae proffil PERMA yn dangos gwelliant cyffredinol o ran llesiant. 
 Llai na 3 sgôr yn yr ystod uchel iawn ar yr Holiadur Cryfderau ac Anawsterau 

(SDQ). 
 Cydymffurfio â rheolau’r dosbarth a’r ysgol yn y mwyafrif o amgylchiadau. 
 Mae’r disgybl yn ymdopi â rhyngweithio ac integreiddio prif ffrwd am 50% 

neu fwy o amserlen yr ysgol, gyda chefnogaeth. 
 Gall y disgybl ymdopi’n gymdeithasol ac yn emosiynol yn ystod cyfnodau 

strwythuredig a distrwythur. 
 Mae’r disgybl wedi gwneud cynnydd ac yn barod i ddysgu, h.y. yn gallu 

cyrchu’r cwricwlwm. 
 Llwyddwyd i ailintegreiddio’n raddol dros amser mewn ysgol brif ffrwd. 
 
Ar gyfer CA3/4: 
 
 PBAs neu asesiad tebyg: mae mwyafrif y categorïau pwnc ac ymddygiad 

bellach wedi’u graddio fel melyn/gwyrdd (ysgafn/dim achos pryder). 
 Mae anghenion ACEY yn parhau i gynyddu ac mae angen ystyried lleoliad 

mwy arbenigol. 
 Ailintegreiddio  



13 
 

 Mae gan bob plentyn yr hawl i addysg sy’n diwallu eu hanghenion yn llawn ac sy’n 
cynyddu eu potensial i’r eithaf. Yn unol ag argymhellion Cylchlythyr 203/2016 
Cynhwysiant a Chynorthwyo Disgyblion, mae Polisi’r ALl yn datgan y dylai’r 
addysg hon ddigwydd mewn ysgol brif ffrwd gyda chyfoedion, lle bynnag y bo 
modd. 
 
Mae’r term “ailintegreiddio” yn cynnwys: 

 dychwelyd yn llwyddiannus i’r ysgol; 
 cynllunio bod disgybl sydd wedi’i wahardd yn barhaol, yn cael ei integreiddio i 

ysgol neu sefydliad addysgol amgen ar sail lawn-amser neu ran-amser. 
 
Er mwyn i hyn ddigwydd mor llyfn â phosibl, mae paratoi a chydlynu amserol 
rhwng yr ysgol brif ffrwd a’r lleoliad addysgol amgen, yn hanfodol i’r broses hon. 
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E. YSGOL GREENFIELD  
 

Darpariaeth 
Fel ysgol arbennig, mae lleoliad yn Ysgol Greenfield yn caniatáu canfyddiadau pellach a chymorth dwys, 
arbenigol i blant sy’n profi anawsterau dysgu a/neu feddygol difrifol, dwys a lluosog ynghyd ag 
anghenion na ellir mo’u diwallu ar hyn o bryd mewn ysgol brif ffrwd. Mae Ysgol Greenfield, er ei bod yn 
cynnig cwricwlwm llawn, hefyd yn rhan o gontinwwm y ddarpariaeth y mae Awdurdod Lleol Merthyr 
Tudful yn ei gynnig. 
 
Mae’r ysgol yn cynnig darpariaeth arbenigol ar gyfer plant rhwng 3 a 19 oed sydd wedi’u hasesu a’u 
canfod trwy Asesiad Statudol fel rhai sy’n profi lefel ddifrifol o AAA. 
 

Mae Ysgol Greenfield yn cynnig: 
• Lefel uchel o adnoddau i Athrawon, Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch a Chynorthwywyr Cymorth 

Dysgu sydd â chymwysterau a phrofiadau ychwanegol o ran diwallu anghenion plant a phobl ifanc â’r 
anghenion mwyaf cymhleth. 

• Mynediad i offer arbenigol megis systemau cyfathrebu cynyddol, amgylcheddau synhwyraidd, pwll 
hydrotherapi. 

• Mynediad at Nyrs Ysgol ar y safle a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol eraill os bydd yr Ymddiriedolaeth 
Iechyd yn tybio bod eu hangen. 

• Mewnbwn arbenigol gan Seicolegwyr Addysg ac Athrawon Ymgynghorol. 
• Cefnogaeth i rieni/gofalwyr. 
• Cynlluniau Addysg Unigol (CAU), Cynlluniau Person-ganolog ac Asesiadau Unigol a gynhelir gan yr 

ysgol. 
• Adolygiad rheolaidd o anghenion a chynnydd y plentyn yn unol â chanllawiau statudol. 
• Cynnal cysylltiadau agos â Gwasanaethau Plant a Gyrfa Cymru. 

 
Meini Prawf Mynediad 

Datganiad 
AAA  

 Bydd y plentyn/person ifanc rhwng 3 a 19 oed. 
 Mae tystiolaeth o’r lleoliad addysgol cyfredol/darpariaeth cyn-ysgol yn dangos ymateb 

graddedig cadarn ar lefel Gweithredu gan yr Ysgol/Gweithredu gan yr Ysgol+ neu 
Weithredu Blynyddoedd Cynnar/Gweithredu Blynyddoedd Cynnar+, sy’n cynnwys dilyn 
cyngor gan Staff Arbenigol yr ALl (GSA, GCY, Tîm Allgymorth/ADY Greenfield). 

 Mae’r dystiolaeth a gasglwyd yn dangos ychydig neu ddim cynnydd ar draws y 
cwricwlwm. Mae data asesu diwedd Cyfnod Allweddol yn dangos bod disgyblion Cyfnod 
Allweddol 2 yn gweithio o fewn neu’n is na Lefel 1 (Lefel P8) y Cwricwlwm Cenedlaethol 
(CC), a bod disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn gweithio o fewn neu’n is na Lefel 2 y CC. 
Byddai disgyblion y Cyfnod Sylfaen a Chyn-ysgol yn profi oediad o 60% o ran eu hoedran 
datblygu. 

 Bydd tystiolaeth o anghenion ychwanegol eraill megis rhai corfforol/meddygol a  
synhwyraidd neu rai sy’n ymwneud â lleferydd ac iaith, ASA neu ACEY. 

 Mae deilliant yr asesiad statudol yn dangos gallu gwybyddol ar neu’n is na chanradd o 
0.3 (sgôr safonedig o 59 neu is). 

 O ran gweithredu addasol, mae sgoriau’r plentyn ar neu’n is na chanradd o 0.3 (sgôr 
safonedig o 59 neu is). 

 O ran mesurau darllen geiriau, sillafu a rhifedd, mae sgoriau’r plentyn ar neu’n is na 
chanradd o 0.3 (sgôr safonol o 59 neu is). 

 Bydd y plentyn wedi cael Asesiad Statudol a Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig 
sy’n nodi anawsterau dysgu difrifol, dwys neu luosog ar neu is na’r lefelau a amlinellir 
uchod, sy’n gofyn am leoliad mewn ysgol arbenigol. 
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 O ganlyniad, bydd angen lefel o gefnogaeth ac ymyrraeth arbenigol ar y plentyn sy’n 
sylweddol uwch na’r hyn sydd ar gael mewn lleoliad prif ffrwd. 

 Ymhob achos, mae angen caniatâd y rhieni/gofalwyr i gael mynediad at ddarpariaeth 
arbenigol a dylid ystyried llais y disgybl. 

Derbyn 
Cynigir lleoedd trwy Banel Derbyn, yn dilyn Asesiad Statudol, a fydd yn ymgorffori’r cyngor a ddarperir 
gan y rhieni/gofalwyr, yr ysgol, y gweithwyr meddygol proffesiynol, Gwasanaethau Cymorth yr Ysgol, y 
Gwasanaeth Seicoleg Addysg a’r Gwasanaethau Plant (lle bo’n gymwys). 

Monitro ac Adolygu 
Bydd yr Awdurdod Lleol yn ei gwneud hi’n ofynnol i staff yr ysgol gynnwys y plentyn/y person ifanc, y 
rhieni/gofalwyr a’r holl weithwyr proffesiynol perthnasol i adolygu addasrwydd y ddarpariaeth 
anghenion addysgol arbennig a wneir ar gyfer y plentyn/y person ifanc, gan gynnwys y lleoliad ysgol, o 
leiaf unwaith bob blwyddyn academaidd trwy’r broses adolygu flynyddol. 

 Meini Prawf Ymadael   
Os bodlonir 
mwyafrif y 
meini prawf: 
ystyrir 
darpariaeth 
amgen. 
Dylid nodi y 
caiff llais y 
disgybl a barn 
broffesiynol eu 
hystyried 

 Gwelir bod gweithrediad gwybyddol yn uwch na chanradd o 0.3 (sgôr safonedig 
uwch na 59). 

 Gweithrediad addasol yn uwch na chanradd o 0.3 (sgôr safonedig uwch na 59). 
 Mae’r plentyn/person ifanc yn ymdopi’n dda yn gymdeithasol ac yn emosiynol ac 

yn cydymffurfio â rheolau a ffiniau’r dosbarth a’r ysgol yn y rhan fwyaf o 
amgylchiadau. 

 Mae perfformiad yn ôl mesurau darllen, sillafu a rhifedd uwchlaw’r ganradd o 0.3 
(sgôr safonedig yn uwch na 59). 

 Mae cyraeddiadau diwedd Cyfnod Allweddol yn uwch na’r rhai ar gyfer meini 
prawf mynediad (Y Cyfnod Sylfaen/Cyn-ysgol ag oediad o fwy na 60%, CA1 Lefel 
P8/CC Lefel 1, CA3 CC Lefel 2) 

 Tystiolaeth o gynhwysiant parhaus mewn lleoliad prif ffrwd priodol. 
 Rhoddwyd ystyriaeth i leoliad mewn Canolfan Adnoddau Dysgu neu’r brif ffrwd 

gan nad yw AAA bellach yn cael ei ystyried fel rhwystr i gyrchu darpariaeth o’r fath 
ac mae tystiolaeth gan weithwyr proffesiynol yn awgrymu y byddai gosod y 
plentyn/person ifanc mewn lleoliad arall yn diwallu’i anghenion yn well. 

Llwybrau Bydd plant sy’n gadael Ysgol Greenfield yn cael mynediad i un o’r llwybrau canlynol: 
• symud ymlaen i leoliad mewn Canolfan Adnoddau Dysgu o fewn ysgol brif ffrwd; 
• symud ymlaen i leoliad prif ffrwd yn eu cymuned; 
• cyfleoedd addysgol pellach fel sy’n briodol. 
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8.  ATGYFEIRIADAU 
 
Dylid gyrru atgyfeiriadau am gliriad trwy e-bost at Danielle Jones  

Danielle.Jones@merthyr.gov.uk 
 
 
Rhaid anfon atgyfeiriadau i’r Gwasanaeth Cymorth Ysgolion trwy e-bost at Paul Barsi a Vicky 
Jefferson gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod. Byddant yn sicrhau bod atgyfeiriadau’n cael eu 
trafod yng nghyfarfodydd y Panel i benderfynu pwy sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu cefnogaeth. 
 

Paul Barsi 
Rhif ffôn: 01685 724823 
E-bost: paul.barsi@merthyr.gov.uk 
Vicky Jefferson 
Rhif ffôn: 01443 690468 
E-bost: vicky.jefferson@merthyr.gov.uk 
  
Mae Siart Llif y Gwasanaeth Seicoleg Addysg ynghlwm fel Atodiad 4 ac mae’n esbonio’r modd y bydd y 
gwasanaeth yn gweithio. 
  

Mae angen gyrru atgyfeiriadau i’r Gwasanaeth Seicoleg Addysg at sylw Lyndsey Probert yn dilyn 
trafodaethau â Seicolegydd Addysg eich ysgol:  

Lyndsey.Probert@merthyr.gov.uk 

 
Mae angen bod atgyfeiriadau i’r Gwasanaeth Nam ar y Clyw Peripatetig, yn cael eu hanfon at Alison 
Devereux a’u trafod ganddi: 

Alison.Devereux@merthyr.gov.uk 

  

mailto:Danielle.Jones@merthyr.gov.uk
mailto:paul.barsi@merthyr.gov.uk
mailto:vicky.jefferson@merthyr.gov.uk
mailto:Lyndsey.Probert@merthyr.gov.uk
mailto:Alison.Devereux@merthyr.gov.uk
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9.  ATODIADAU 
 
Ffurflen Data Disgyblion/Atgyfeiriad Lleoli 
 
Enw’r Disgybl/Dyddiad Geni:  ________________________________________  

Yr Ysgol Bresennol:  ________________________________________________ 

Atgyfeiriad i/ar gyfer:  _______________________________________________ 

 Ymyrraeth Llwyddodd? 
Sut/Pam? 

Ni Lwyddodd? 
Sut/Pam? 

Pa ymyriadau sydd wedi’u rhoi 
ar brawf? Nodwch os buont yn 
llwyddiannus ai peidio.  
e.g. GYM, SEAL, PASS, CATs, 
ELSA, Cymorth Ymddygiad 
Cadarnhaol, CAUiau, CYUiau … 

  
  
  
  
  
  

  

Nifer y gwaharddiadau a 
manylion 

 

% y presenoldeb am y 3 
thymor diwethaf 

 
 

Atodwch gopïau o’r 2 Gynllun 
Addysg Unigol/Cynllun 
Ymddygiad Unigol diwethaf, 
ynghyd â gwybodaeth o’r 
adolygiad 

Adolygiad o gynnydd ar y CAU/CYU: 
 
 

Data Cyrhaeddiad  
Cyflwynwch ddogfennau 
cefnogol, os gwelwch yn dda 

• Deilliannau’r Cyfnod Sylfaen 
• Canlyniadau Diwedd Cyfnod Allweddol – Darllen, Sillafu, Rhifedd, 

DPC, Gwyddoniaeth 
• PASS, CATs, FFT, Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol  
 

 Asiantaeth Ymglymiad Ymyriadau Enw’r Cyswllt  
Ymyriadau sy’n ymwneud ag 
amlasiantaethau, e.e. CLA, 
SSD, MIA, YOS, BST, Iechyd, 
CAMHS, Therapydd Iaith a 
Lleferydd, Therapydd 
Galwedigaethol, Ffisio, 
Gwasanaeth Seicoleg Addysg, 
Arall 

        
     
        
      
  

   

 
Ysgol 
 
Llofnod: ______________________________   Enw: ____________________________   
 
Dyddiad:______________________________  

Atodiad 1 
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Caniatâd y Rhieni/Gofalwyr ar gyfer Atgyfeiriad Lleoli 
 
 
LLOFNOD: ____________________________   ENW: ____________________________   
 
DYDDIAD: ______________________________ 
 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim 
ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth. Os hoffech wybod mwy am sut 
yr ydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch yr hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar 
ein gwefan (https://www.merthyr.gov/council/data-protection-and-freedom-of-information/privacy-
notices/?lang=cy-GB&). Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am 
gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725329 neu 
data.protection@merthyr.gov.uk.  
  

Atodiad 2 

https://www.merthyr.gov/council/data-protection-and-freedom-of-information/privacy-notices/?lang=cy-GB&
https://www.merthyr.gov/council/data-protection-and-freedom-of-information/privacy-notices/?lang=cy-GB&
mailto:data.protection@merthyr.gov.uk
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Dealltwriaeth rhwng staff y brif ffrwd a’r grŵp anogaeth 

 
Enw’r ysgol lle cofrestrwyd y disgybl: _________________________________ 
 
Enw’r disgybl: ______________________________________ 
 
Fel yr ysgol gartref, byddwn: 

• yn gyfrifol am y trefniadau trosglwyddo cychwynnol/ymweliadau â’r lleoliad anogaeth; 
• yn cefnogi ein disgybl i ddychwelyd yn llawn-amser i leoliad prif ffrwd gan fynychu am 1 

diwrnod yr wythnos i ddechrau a chynyddu hynny wrth i amser fynd yn ei flaen; 
• yn mynychu Cyfarfodydd Adolygu unwaith y tymor gyda’r staff anogaeth, y rhieni a’r holl 

asiantaethau eraill sy’n gweithio gyda’r disgybl; 
• yn gwahodd y plentyn ar dripiau ysgol; 
• yn cynnwys y plentyn mewn unrhyw gyngherddau/gwasanaethau neu ddigwyddiadau arbennig; 
• yn cwblhau’r Llyfr Cyswllt Cartref/Ysgol; 
• yn gweithredu strategaethau anogaeth a thargedau CAU (gan gynnwys y Siart Gwobrwyo 

Anogaeth); 
• yn addasu’r cwricwlwm yn ôl yr angen; ac 
• yn darparu llyfrau darllen i’r disgybl. 

 
Bydd y Ganolfan Anogaeth: 

• yn trefnu ac yn cynnal amgylchedd dysgu addas yn unol ag Egwyddorion Anogaeth; 
• yn gweithio mewn ffordd greadigol â ffocysedig i helpu’r plentyn gyrraedd targedau ei Gynllun 

Addysg Unigol; 
• yn cynnal asesiad ac adolygiad parhaus o gynnydd y plentyn yn unol â thargedau Boxall; 
• yn trefnu cyfarfodydd adolygu bob tymor i drafod cynnydd y plentyn â’r holl bartïon; ac 
• yn ysgrifennu ac yn adolygu Cynlluniau Addysg Unigol. 

 
 

Llofnod: ____________________________ (Ysgol Brif Ffrwd)    Dyddiad: __________ 
 
Llofnod: ____________________________ (Athro Anogaeth)      Dyddiad: __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atodiad 3 
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Gwasanaeth Cymorth Ysgolion: Tîm Cymorth Ymddygiad a’r Gwasanaethau Allgymorth 
  

Atodiad 4 

  

  

  

  

  

  

  

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Ysgolion yn cynnwys y Tîm Cymorth 
Ymddygiad a Gwasanaeth Allgymorth Greenfield. Mae’r timau ar 

gael i gefnogi ysgolion sy’n gweithio gyda disgyblion ag Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a disgyblion sy’n arddangos ymddygiad heriol.    

Mae’n bwysig fod yr ysgolion yn cynnig amgylcheddau 
lle gellir datrys problemau; fodd bynnag, bydd rhai 

achlysuron yn gofyn am gefnogaeth ychwanegol. Yn yr 
achosion hynny, rhaid i’r ysgol ddarparu tystiolaeth o 
ymateb graddedig, gan ddefnyddio’r system haenog. 

  

Haen 1: Gweithredu gan yr Ysgol   
Yr ysgol i roi ymyriadau perthnasol a thargededig ar waith yno, er enghraifft:   

  o Casglu Data Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol (PBS) (h.y. Plotiau Gwasgaru; Siartiau STAR; Graffiau a Dadansoddiad) 
o Gwaith Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (PCP) (h.y. Beth sy’n gweithio/ddim yn gweithio; Cylch Perthynas; Diwrnod Da, 

Diwrnod Gwael ac ati) 
o Cynllun Addysg/Ymddygiad Unigol (CAU/CYU) 

o Boxall 
o Strategaethau/ymyriadau unigol (h.y. ELSA; Therapi Chwarae; Therapi Lego; gweithio gyda Rhieni ac ati) 

     

    

    

    

Haen 2: Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy - Tîm Cymorth Ymddygiad 
     

  
Mae’r ysgol yn cyfeirio at y Gwasanaeth Cymorth Ysgol a chyfarwyddir y Tîm Cymorth 

Ymddygiad i weithio gyda’r ysgol.   
Bydd yr ysgol yn cael Cynllun Gweithredu a Dyddiad Adolygu.   

Dylai’r ysgolion weithredu’r strategaethau/ymyriadau a argymhellir.   
Bydd angen tystiolaeth fod y strategaethau/ymyriadau wedi’u gweithredu.   

Haen 3: 
Gweithredu gan yr 

Ysgol a Mwy / 
Gwasanaeth 
Allgymorth   

 Bydd Panel y Gwasanaeth Cymorth  
Ysgolion yn cyfarwyddo Gwasanaeth  

Allgymorth Greenfield i gymryd rhan yn dilyn  
ystod o gefnogaeth gan y Tîm Cymorth Ymddygiad 
neu pan fydd tystiolaeth yn awgrymu bod angen 

ymyrraeth ar haen uwch. 
 

Bydd y Gwasanaeth Allgymorth yn cwblhau 
Asesiadau Ymddygiad Gweithredol ac yn llunio 

strategaethau unigol. Cefnogir yr ysgol i 
ymwreiddio’r strategaethau/ymyriadau hyn a’u 

diwygio yn unol â hynny. 

  

  

Gall y Gwasanaeth Cymorth Ysgolion 
gefnogi ysgolion ag anghenion a 

digwyddiadau hyfforddi trwy gydol y 
flwyddyn. Gofynnir i ysgolion gyfeirio at y 

Gwasanaeth Cymorth Ysgolion am 
ddigwyddiadau hyfforddi pwrpasol. 
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Gwasanaeth Cymorth Ysgolion: Y Tîm Cymorth Ymddygiad a’r Gwasanaeth Allgymorth 



Llwybr Enghreifftiol Gwasanaeth Seicoleg Addysg Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful 
Awst 2018  

 

 

Blynyddoedd Cynnar – Cam A 
 

(Camau Gweithredu’r Blynyddoedd Cynnar) 
 

Amcanion                  Camau’r Ymateb Graddedig       Natur Ymglymiad y SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymglymiad y Seicolegydd Addysg (Dechrau’n 
Deg neu Seicolegwyr Addysg y Blynyddoedd 
Cynnar) Sesiynau galw heibio yn lleoliadau'r 
Blynyddoedd Cynnar/ymgynghoriad dros y 
ffôn/cyfarfodydd cyswllt ag ymwelwyr iechyd 
neu Wasanaeth Chwarae Gwell i drafod 
themâu allweddol, materion systemig ac 
anghenion hyfforddi neu achosion unigol 
dienw. 
 

 

Blynyddoedd Cynnar – Cam B 
 

(Camau Gweithredu’r Blynyddoedd Cynnar a Mwy) Ymglymiad y SA  
Ymgynghoriad/cyfarfodydd Carfan o Amgylch 
y Plentyn gyda rhieni/gofalwyr a phawb dan 
sylw. Arsylwi’r plentyn. Asesiad datblygiadol 
o’r plentyn. 
 

 

Amcan y Cam  
Cynorthwyo wrth egluro cryfderau, 
anawsterau ac anghenion plant unigol a 
gweithio gyda rhieni, staff cyn-ysgol ac 
asiantaethau partner i gynghori ar ddatblygiad 
y proffiliau un-dudalen priodol/cynlluniau 
chwarae. 

Cam B: Darpariaeth sy’n Seiliedig ar yr 
Ysgol  

(Gweithredu gan yr Ysgol) 

Cynllun Addysg Unigol/ 
Cynllun Ymddygiad 
Unigol/Adnoddau 

Cynllunio sy’n 
Canolbwyntio ar yr 

Unigolyn 
Sicrhau bod targedau yn 

rhai CAMPUS ac yn 
cynnwys ymglymiad y 

disgybl a’r rhieni. 

Ymyrraeth  
Newid 

Systemig 
 (Ysgol, Athro, 

Rhiant, Cymuned) 

Adolygiad  

Cam C: Ymglymiad Uniongyrchol gan 
Asiantaethau Allanol  

(Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy) 

Cynllun Gweithredu  

Amcanion y Cam  
Sicrhau Llais y Plentyn  
Ymglymiad/Cydweithrediad y Plentyn  
Adolygu adnoddau systemig  
Sicrhau ansawdd  
Defnyddio Adnoddau Cynllunio sy’n Canolbwyntio 
ar yr Unigolyn (PCP)  
Ystyried cyfradd y cynnydd  
Archwilio i bresenoldeb ysgol ac ymgysylltu mewn 
addysg. 

Ymglymiad y SA  
Ymgynghoriad/cyfarfodydd Carfan o Amgylch y 
Plentyn (TAC)  
Darparu hyfforddiant unigryw i ysgolion.  
Cymorth a chyngor i rieni.  
Goruchwylio staff i ddatrys problemau a 
phryderon a chynorthwyo wrth adolygu 
strategaethau presennol a datblygu targedau 
CAU/CYU a hyrwyddo ymyraethau sy’n seiliedig 
ar ysgolion i gyflawni’r targedau hyn. 
Ymchwil/Cyngor Polisi  

Oedran Ysgol – Cam A  

Trafod a Chynllunio 

 

Amcanion y Cam  
Ymchwilio i angen plentyn unigol/person ifanc yn 
fanwl.  
Cydweithio Amlasiantaeth  
Gwerthuso cynnydd a chynlluniau presennol 

Ymglymiad y SA  
Ymglymiad uniongyrchol [cyfarwyddyd rhyngweithio 
fideo (VIG), ymyrraeth sy’n seiliedig ar ddatrysiadau 
(SF), therapi gwybyddol ymddygiadol (CBT), therapi 
cynllunio sy’n canolbwyntio ar unigolion (PCP), 
therapi naratif, cyfweld ysgogiadol (MI), 
meddylgarwch]  
Cydweithio Amlasiantaeth (clinigau, cyfarfodydd, 
adolygiadau)  
Asesu (gwybyddiaeth, emosiwn, cymdeithasol, 
cymhelliant, presenoldeb)  
Ymchwil Gweithredu/Gwerthuso  
Arsylwi yn yr ystafell ddosbarth 

Amcanion y Cam  
Egluro pryderon.  
Ymchwilio i faterion systemig ac ymchwilio i 
anghenion hyfforddi ac adnoddau. Cynghori a 
chyfeirio staff lleoliadau/Ymwelwyr Iechyd/ 
Gwasanaeth Chwarae Gwell. 

 

Lluniwyd y Cynllun Gweithredu gan y lleoliad Blynyddoedd Cynnar 

Ymyrraeth 

Adolygu’r Cynllun Gweithredu 

Asesiad Goruchwyliaeth/
cymorth i staff 

 

Adolygiad 

Amcanion y Cam  
Egluro pryderon.  
Ymchwilio i faterion systemig ac ymchwilio i 
anghenion hyfforddi ac adnoddau.  
Cyfeirio staff ysgolion o ran strategaethau 
cyffredinol, gwybodaeth neu wasanaethau sydd o 
fudd ar yr adeg hon. 

Asesiad Statudol  

Ymglymiad y SA  
Ymgynghoriad Cychwynnol (yn uniongyrchol, 
dros y ffôn, trwy e-bost) â Phenaethiaid/ 
Cydlynwyr Anghenion Addysgol Arbennig  
Ymgynghoriad Grŵp  
Cylchau Datrys (datrys problemau)  
Does dim angen ffurflen atgyfeirio’r Gwasanaeth 
Seicoleg Addysg ar yr adeg hon gan fod pob 
trafodaeth o ran materion systemig yn ddienw) 

Amcanion y Cam  
Rhoi cyngor seicolegol statudol i’r 
Awdurdod Lleol er mwyn pennu anghenion 
addysgol arbennig y person ifanc a sut 
orau i fodloni’r anghenion hyn. 

 

Asesiad Statudol 

Adolygu’r Cynllun Gweithredu 

Ymglymiad y SA  
Ymgynghoriad â’r plentyn, rhieni a phob parti 
perthnasol. Mae’n bosibl y bydd angen cynnal 
asesiad unigol i ddarparu dealltwriaeth 
gynhwysfawr o gryfderau, anawsterau ac 
anghenion plentyn a rhoi cyngor i’r Awdurdod Lleol 
o ran sut orau i fodloni’r anghenion hyn. Mae 
modd i’r SA fynychu adolygiadau blynyddol os oes 
angen. 

Yr Ysgol i gofnodi’r nodiadau a’r camau gweithredu  

Amcan y Cam  
Rhoi cyngor seicolegol statudol i’r Awdurdod 
Lleol er mwyn pennu anghenion addysgol 
arbennig person ifanc a sut orau i fodloni’r 
anghenion hyn. 
 
 
 
 

 

Ymglymiad y SA  
Ymgynghoriad â’r plentyn, rhieni a phob parti 
perthnasol. Mae’n bosibl y bydd angen cynnal 
asesiad unigol i ddarparu dealltwriaeth 
gynhwysfawr o gryfderau, anawsterau ac 
anghenion plentyn a rhoi cyngor i’r Awdurdod 
Lleol o ran sut orau i fodloni’r anghenion hyn. 
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