
POLISI ADY YSGOL GLAN Y MÔR 
 
 Egwyddorion ac Amcanion 
 Egwyddorion 

• Mae’r ysgol hon yn anelu at sicrhau cyfle cyfartal cwricwlaidd a 
chymdeithasol i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. 

• Mae’r ysgol hon yn anelu at gydweithio’n effeithiol ag asiantaethau statudol 
ac eraill perthynol i’r plentyn a’i anawsterau. 

• Mae’r ysgol hon yn anelu at weithio’n agos gyda rhieni er mwyn sicrhau 
partneriaeth effeithiol i helpu’r disgybl. 

• Mae’r ysgol hon yn rhoi pwyslais ar gyfraniad y disgybl ac yn rhoi pob 
ystyriaeth i’w farn. 

• Mae’r ysgol hon yn anelu at sicrhau ymateb ysgol gyfan i helpu’r disgybl. 
 
Amcanion 

• Sicrhau bod cyfundrefn yn bodoli yn yr ysgol i adnabod yn gynnar y plentyn 
sydd ag anawsterau a all fod yn llesteirio ei addysg. 

• Casglu gwybodaeth ynghyd gan athrawon, rhieni, y disgybl ac eraill i sicrhau 
y ceir y ddealltwriaeth orau am natur anawsterau’r plentyn. 

• Sicrhau caiff y ddarpariaeth angenrheidiol ei gwneud ar gyfer unrhyw 
ddisgybl sydd ag anghenion addysgol arbennig. 

• Ceisio sicrhau cydweithrediad  a chefnogaeth y rhieni ac eraill mewn 
perthynas ag adnabod a darparu gwasanaeth. 

 
Enw’r Cydlynydd ADY 
Y Cydlynydd ADY yw Mrs. Siwan Ll. Roberts a’r Llywodraethwr Dynodedig yw 
Mrs Eleri Ll Owen. 
 

1. Gwybodaeth am y ddarpariaeth ADY 
Y trefniadau ar gyfer cydgordio’r ddarpariaeth 
Y Cydlynydd  sydd yn gyfrifol am gydgordio’r gwasanaeth o fewn yr ysgol 
Cyfrifoldebau’r Cydlynydd yw: 

• Gweithredu’r polisi o ddydd i ddydd 
• Cydgysylltu a chydweithio gydag athrawon a’u cynghori am y 

ddarpariaeth 
• Cydgysylltu a rhieni disgyblion ADY 
• Cydgysylltu’r ddarpariaeth i ddisgyblion ADY 
• Cadw cofnodion ADY yr ysgol a goruchwylio cofnodion pob disgybl ag 

ADY yn rheolaidd 
• Cydgysylltu ag asiantaethau cynnal eraill ee. addysg. Iechyd, 

cymdeithasol, gwirfoddol 
• Sicrhau adolygu’r trefniadau’n rheolaidd 
• Bwydo anghenion hyfforddiant i mewn i gynllun datblygu’r ysgol. 

 
Trefniadau Mynediad 
 
Mae’r ysgol hon yn derbyn disgyblion ag ADY i mewn i’r ysgol drwy 

• Gydweithio gyda’r asiantaethau cynnal wrth dderbyn disgybl newydd 



• Fynychu cyfarfodydd swyddogol, fel adolygiadau datganiadau ee trosglwyddo 
o’r cynradd i’r uwchradd, symud o ysgol arbennig 

• Drafodaethau a derbyn gwybodaeth . ee symud ysgol i ysgol 
• Drafod a rhieni 
• Ymdrin â’r cais mewn dull cadarnhaol ac o fewn yr amgylchiadau sy’n bodoli 

o fewn yr ysgol ar yr adeg dan sylw 
• Ddarparu cefnogaeth sensitif a phriodol er mwyn sicrhau y bydd disgybl yn 

cael ei gynnwys yn holl weithgareddau’r ysgol yn unol â Deddf Hawliau’r 
Anabl 

 
Arbenigedd ADY ac unrhyw unedau arbennig 
Mae staff yr ysgol yn dilyn pob cwrs bosib sydd yn ymwneud ag ADY. 
 
2.Gwybodaeth ar adnabod, asesu a darparu ar gyfer disgyblion ag ADY 
 
Yn yr ysgol hon  yr ydym yn canfod anghenion addysgol yn fuan drwy: 
 Gael tystiolaeth o arsylwadau ac asesiadau athrawon gan gofio fod pob athro 

yn athro ar blant ADY 
 Edrych ar berfformiad y disgyblion yn erbyn disgrifiadau y Cwricwlwm 

Cenedlaethol 
 Sicrhau fod dulliau sgrinio ac asesu safonedig yn wybyddus i bob athro. 

Defnyddir profion a safonedig cenedlaethol. 
 Fod yn agored a pharod i ymateb pan fo rhieni yn mynegi pryder, pryder y 

disgybl ei hun neu bryderon gan weithwyr proffesiynol eraill. 
 
Trefniadau ar gyfer darparu mynediad i ddisgyblion ag ADY i gwricwlwm eang 
a chytbwys, gan gynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol 
 
Bydd pob disgybl ADY yma’n cymysgu’n llwyr gyda’r disgyblion eraill ym mhob 
agwedd o’r cwricwlwm. Os cyfyd anawsterau, yna: 
 Rhoddir sylw unigol iddynt o fewn y dosbarth 
 Paratoir gwaith unigol iddynt gan yr athrawon dosbarth a gan yr athrawes 

ADY 
 Trefnir iddynt gydweithio â phlant eraill 
 Ymgynghorir gydag asiantaethau cynhaliol 
 Cynhelir trafodaethau gyda rhieni 
 Llunio’r cynllun addysg unigol i ddisgyblion a fewn cyfnodau Cymorth gan yr 

ysgol, Cymorth gan yr ysgol a mwy, ac ar gyfer disgyblion 3* a Datganiad. 
 
Sut mae disgyblion ag ADY yn cael eu cynnwys 
O gyfeirio at “gynhwysiad” bydd yr ysgol yn darparu cefnogaeth sensitif a phriodol er 
mwyn sicrhau y bydd y disgybl yn cael ei gynnwys yn holl weithgareddau’r ysgol, fel 
y bo modd. Dilynir Côd Ymarfer Comisiwn Hawliau’r Anabl(Ysgolion) a’r Ddeddf 
ADY ac Anabledd 2001. 
 
Adnoddau 
Bydd cyllid digonol at ddiwallu anghenion addysgol disgyblion ADY yng nghyllideb 
yr ysgol, ar gyfer: 
 Offer arbenigol 
 Llyfrau i athrawon 



 Dodrefn arbennig 
 Newidiadau i’r adeilad, tu mewn a thu allan 
 Ystafelloedd arbennig o fewn yr ysgol 
 Cymorth gan athrawesau arbenigol ar gyfer rhai disgyblion 

 
Anelir i roi cymorth ADY yn bennaf mewn  ‘Brain Gym’ ar gyfer sgiliau 
Llythrennedd ee. darllen, ysgrifennu a sillafu., a Rhifedd  Mae’r mwyafrif o’r cymorth 
Mathemateg yn cael ei wneud yn y dosbarth trwy wahaniaethu. Mae trefniadau 
adolygu cynnydd y disgyblion  yn bodoli a gwneir hyn drwy adolygiadau tymhorol a 
thrwy drafodaethau manwl rhwng y rhieni a’r athrawon gan roi pwyslais ar gyfraniad 
y  disgybl. 
 
Trefniadau ar gyfer ystyried cwynion am y ddarpariaeth ADY 
 Gall rhiant sydd â chwyn gysylltu â’r canlynol yn y lle cyntaf: 
 Y Cydlynydd ADY 
 Pennaeth 
 Cynrychiolwyr y rhieni ar y Llywodraethwyr 
 Y Llywodraethwr/wraig penodedig ADY 

Os nad yw’r ffyrdd yma yn cynnig ateb i’r gwyn yna gall rhiant ddilyn y sianelau 
isod: 
Y ddogfen trefniadau lleol ar gyfer ystyried cwynion a wneir dan Adran 23  y Ddeddf 
Diwygio Addysg sydd ar gael ymhob ysgol. 
 
3. Gwybodaeth am bolisiau staffio a phartneriaeth â chyrff allanol 
Trefniadau’r ysgol ar gyfer hyfforddiant mewn swydd ADY 
 Y cydlynydd i adnabod anghenion hyfforddi gan fwydo i mewn i broses o 

ddatblygu’r ysgol, ee. Cynllun Datblygu 
 Gwneud cais am gymorth hyfforddi drwy ddefnyddio cyllid ysgol neu grantiau 

megis Cau’r Bwlch. 
 
Mae’r gwasanaeth cefnogi yn yr Awdurdod ar gael drwy’r Cydbwyllgor a thrwy 
Cynnal. Darperir gwasanaeth gan: 
 Y Gwasanaeth Seicolegol Addysgol – Mrs Iona Rees 
 Athrawon ymgynghorol arbenigol – nam ar y golwg, nam ar y clyw, nam 

corfforol 

Trefniadau ar gyfer partneriaeth â rhieni 
Mae’r ysgol hon yn cydnabod y dylanwad holl bwysig sydd gan rieni ar 
gynnydd addysgol eu plant. Er mwyn sicrhau partneriaeth effeithiol bydd yr 
ysgol hon yn annog cydweithrediad gan y rhieni: 
  talu sylw proffesiynol i bryderon rhieni gan sicrhau bod yr ysgol yn trafod 

y pryderon gyda’r rhiant am amser rhesymol ac ar yr amser cyfleus cyntaf 
 cysylltu â’r rhieni wrth gofrestru’r plant ar unrhyw un o’r cyfnodau – 

gweithredu gan yr ysgol  neu gweithredu gan yr ysgol a mwy gan ofyn am 
eu barn a’u sylwadau 

 rhoi lle amlwg i gymorth y rhiant lle bo hynny’n briodol 
 rhoi sylw proffesiynol i farn y rhieni wrth lunio cynlluniau addysgol 

unigol 
 rhannu gwybodaeth am ffynonellau cymorth 
 sicrhau fod y polisi hwn yn ei gyfanrwydd ar gael i’r rhieni ei ddarllen 



 cynnwys y rhieni mewn adolygiadau rheolaidd am eu plentyn 
 darparu adran yn Llawlyfr yr Ysgol yn trafod ADY 

 

Cysylltiadau ag ysgolion prif-lif eraill ac ysgolion arbennig, gan gynnwys 
trefniadau pan fydd disgyblion yn newid neu’n gadael ysgol 
Mae gan yr ysgol gysylltiadau agos ag ysgolion y dalgylch ac yn cyfarfod pan fydd 
disgybl yn: 

 symud o ysgol prif-lif i ysgol prif-lif arall - cysylltu am fanylion, cysylltu 
â’r Cydbwyllgor Anghenion Arbennig 

 symud o ysgol gynradd i uwchradd – natur y cyswllt, trosglwyddo 
gwybodaeth, mynychu cyfarfodydd adolygu 

 symud i ysgol arbennig neu yn ôl i’r prif-lif - natur y cyswllt, trafodaethau 
rhwng yr ysgolion â’r Cydbwyllgor Anghenion Arbennig 

 gadael ysgol – natur y cyswllt, cyfarfodydd â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd.  
 Yr ydym hefyd yn cydweithio gydag ysgolion ac yn cael cyfarfodydd a 

hyfforddiant dalgylch/ sirol. 
 

Cysylltiadau â gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, y gwasanaeth lles 
addysg a chyrff gwirfoddol 
 
i. Gwasanaeth Iechyd 
Gellir cyfeirio at y Nyrs Ysgol - yn ymwelydd rheolaidd ac yn bwynt cyswllt â 
phersonél eraill. Hefyd mae’r Meddyg Ysgol yn ymweld o leiaf unwaith y 
flwyddyn a gellir trafod achosion  gyda’r meddyg. Yn ogystal gellir cysylltu’n 
ffurfiol gyda’r meddyg, gyda chaniatâd y rhieni, i ofyn am wybodaeth berthnasol i 
addysg y plentyn. 
 

ii.  Gwasanaethau Cymdeithasol 
Y pwynt cyswllt cyntaf yw’r Gwasanaeth Lles Addysg er mwyn cyfeirio’r ysgol 
tuag at y man priodol. Efallai fod gan ysgolion unigol gyswllt ag aelodau o’r 
gwasanaeth, rhain wedi eu datblygu dros nifer o flynyddoedd. Rhaid cofio y gellir 
ffonio’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar unrhyw adeg os oes pryder ynghylch 
plentyn. 
 

iii.  Gwasanaeth Lles Addysg 
Yn aml mae’r Swyddog Lles yn ymwelydd rheolaidd â’r ysgol a defnyddir y 
swyddog i ymweld â chartrefi lle bo angen. Mae’r gwasanaeth hefyd yn cynnig 
arweiniad a chymorth gan gyfeirio’r ysgol at asiantaethau eraill. 
 

iv. Cyrff Gwirfoddol 
Cynhwysir rhestr o ffynonellau cymorth yng nghefn ffeil Y Côd Ymarfer Newydd 
Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2002 
 



v.  Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) 
 
vi.  Gyrfa Cymru 
 
vii. Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant 
 
 Y meini prawf ar gyfer arfarnu llwyddiant y polisi ADY hwn 
 
O adrodd yn flynyddol i’r rhieni yn yr Adroddiad Blynyddol bydd Llywodraethwyr 
yr ysgol hon yn cyfeirio at y materion isod: 

 A yw’r polisi’n darparu arweiniad eglur i athrawon yr ysgol? 
 A oes newidiadau wedi bod yn  y polisi dros y flwyddyn? Os oes, beth? 
 Beth oedd dyraniad cyllidol yr ysgol gogyfer ag ADY a sut y defnyddiwyd 

y cyllid? 
 A yw’r trefniadau yn gweithio’n effeithiol? 
 Sawl plentyn sydd ar gyfnod anghenion arbennig? 
 Sawl plentyn sydd yn derbyn sylw ychwanegol? 
 Beth yw datblygiad y disgyblion yma? A yw’n bosib mesur cynnydd yn eu 

sgiliau? 
  A oes athrawon wedi bod ar gyrsiau yn y maes? 
 A oes cyfarfodydd wedi eu trefnu ymysg yr athrawon? 
 A dderbyniwyd unrhyw sylwadau oddi wrth rieni? 
 Beth oedd casgliadau unrhyw arolwg allanol o’r ddarpariaeth ADY? 

 
 
 
 
           Mabwysiadwyd y polisi :     Mai 2016 
 
          Arwyddwyd : Cadeirydd : __________________________________ 
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