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Cyflwyniad  

Nod ein Strategaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad newydd yw: 

‘Sicrhau bod plant a phobol ifanc (rhwng 0 a 25 oed) sydd ag anghenion dysgu 

ychwanegol yn manteisio ar gyfleoedd ac yn ennill profiadau sydd wedi eu 

cynllunio’n effeithiol ar eu cyfer, er mwyn eu galluogi i wneud cynnydd yn unol â’u 

gallu.’ 

 

Mae’r canlyniadau yr ydym yn ceisio eu cyflawni drwy’r Strategaeth yn cynnwys: 

• darpariaeth sy’n rhoi llawer mwy o bwyslais ar ymyrraeth gynnar yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar, 

gan geisio adnabod cyflyrau yn gynnar iawn ym mywydau plant fel y gall hynny gael effaith ar eu haddysg 

a’u bywydau yn gyffredinol; 

• cynyddu’r arbenigeddau yn ein hysgolion trwy raglenni hyfforddi i ddatblygu mwy o arbenigedd; 

• trefniadau amlasiantaethol cadarn o gyd-weithio a fydd yn arwain at rannu gwybodaeth, a sicrhau 

cydgynllunio effeithiol ar gyfer addysg a datblygiad plant a phobl ifanc sydd angen cefnogaeth 

ychwanegol; 

• cynnig gwasanaeth sy’n sicrhau bod ansawdd uchel yn perthyn i’r profiadau addysgol;  

• plant a phobl ifanc yn derbyn y cymorth ychwanegol yn gynt; yn gwneud cynnydd addysgol ar gyflymder 

priodol, ac yn cyfrannu at hyrwyddo eu hannibyniaeth; 

• amgylchedd ddysgu o’r ansawdd uchaf posib ar gyfer plant sydd efo’r anghenion mwyaf dwys; 

• sicrhau cyfundrefn effeithiol ac effeithlon. 

 

Y Rhesymwaith/Rationale 

Mae Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad Gwynedd a Môn yn darparu gwasanaeth integredig 

cynhwysfawr ar draws lleoliadau addysgol y ddwy sir er mwyn: 

• Hybu datblygiad ysgolion i fod yn lleoliadau cynhwysol. 

• Lleihau effaith ADY ar ddeilliannau plant a phobl ifanc trwy wella sgiliau a chyraeddiadau. 

• Darparu addysg addas ac o safon uchel i blant a phobl ifanc gyda ADY. 

• Lleoli gwasanaethau o safon uchel yn lleol. 

• Ystyried dyheadau ac anghenion unigol a bod pob plentyn a pherson ifanc yn ganolog i’r gwasanaeth ac 

ymyrraeth sydd yn cael ei ddarparu ar ei gyfer/chyfer. 

• Sicrhau sgiliau o ansawdd uchel o fewn gweithlu canolog a gweithlu ysgolion er mwyn gwella 

perchnogaeth lawn a chynhwysedd ADY o fewn ysgolion y ddwy sir. 

• Cyfrannu at wella ansawdd bywyd a lles trwy gyfoethogi’r ddarpariaeth addysgol sydd yn cael ei 

ddarparu. 

• Lleihau’r garfan o blant sydd angen ymyrraeth ychwanegol oherwydd ADY trwy wella cynhwysedd o 

fewn darpariaethau addysgol. 

• Cryfhau cysylltiadau ac atebolrwydd am ADY ar draws haenau’r model darparu. 
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Gweithredu Ysgol Gyfan 

Mae darparu ar gyfer plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn flaenoriaeth i gymuned gyfan pob ysgol yng 

Ngwynedd ac Ynys Môn. Nid cyfrifoldeb y cydlynydd, cymorthyddion a’r uwch dîm rheoli’n unig yw diwallu 

anghenion dysgu ychwanegol disgyblion, mae cymuned lawn yr ysgol yn cynllunio a darparu’n addas ar eu cyfer. 

Cyn chwilio am gymorth ychwanegol dylai pob ysgol geisio strategaethau amrywiol sydd wedi ei amlygu’n glir o fewn 

y meini prawf. Dim ond wedi dilyn y camau yma y gall ysgol dderbyn cymorth ychwanegol o’r tu allan. 

Disgwyliadau Ysgol Gyfan 

Mae Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad yn gyfrifoldeb ymhob agwedd a swyddogaeth o fewn yr ysgol.  

 

1. Llywodraethwr Cyswllt ADY a Chynhwysiad 
 

Mae rôl y Llywodraethwr Cyswllt ADY a Chynhwysiad yn werthfawr iawn i roi cefnogaeth i’r Pennaeth a’r staff 

mewn datblygu awyrgylch ddysgu sydd yn hybu cynnydd plant gyda ADY a Chynhwysiad. 

 

2. Pennaeth (Person Cyswllt ADYaCh ym mhob ysgol) 
 

Mae arweinyddiaeth Pennaeth yr ysgol (neu aelod o’r Uwch Dîm Rheoli) yn y maes ADY a Chynhwysiad yn 

hanfodol i readru meddylfryd, perchnogaeth a chyfathrebu ynglŷn â ADY a Chynhwysiad i weddill staff yr ysgol.   

 

3. Cydlynydd Ysgol/Clwstwr ADY a Chynhwysiad 

Mae’r Cydlynydd Ysgol/Clwstwr ADY a Chynhwysiad yn rôl allweddol o fewn yr ysgol, gyda mewnbwn strategol.  

Maent yn atebol i Gyrff Llywodraethol a Phenaethiaid yr ysgol, ac yn derbyn arweiniad pellach gan y 

Gwasanaeth Ansawdd Ardal ADY a Chynhwysiad.  

 

4. Athrawon Dosbarth/Pwnc 
 

Mae pob athro/awes yn cydnabod fod y cyfrifoldeb am ymateb i ADY a Chynhwysiad yn gyfrifoldeb iddynt hwy.  

Maent hefyd yn allweddol o ran adnabod ADY a Chynhwysiad o’r newydd.  

 

5. Cymorthyddion ac Anogwyr Dysgu 
 

Mae gwaith cymorthyddion yn cyfoethogi’r ddarpariaeth sydd ar gael ar draws yr ysgol. Mae gan bob 

cymhorthydd ac anogwr dysgu, ymhob rôl o fewn ysgol, gyfrifoldeb i ddiwallu ADY a Chynhwysiad disgyblion.  

 

6. Cyfathrebu â Chartrefi / Partneriaeth Rhieni 

Mae gweithio gyda chartrefi a sicrhau cydweithrediad rhieni yn allweddol ar gyfer perthynas 

lwyddiannus ag unrhyw ddisgybl.  
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Y Tîm Integredig 

Mae’r strategaeth hon yn seiliedig ar un Tîm Integredig sgilgar sydd yn cynnwys timau penodol o arbenigeddau yn ôl 

cyflwr/anhwylder a lleoliad. Mae’r timau yma yn cynghori a chefnogi’r ysgolion ac yn sicrhau cysondeb wrth 

ddarparu ymyraethau a chefnogaeth briodol i’r unigolion. 

‘Rydym yn rhoi mwy o sylw i anhwylderau iaith, awtistiaeth a chynnal ymddygiad ar sail fod angen ymyrraeth fwy 

arbenigol ar y cyflyrau yma. Mae newid sylweddol yn y gefnogaeth ar gyfer anghenion dysgu penodol ac amhenodol 

gyda mwy o bwyslais ar i’r ysgolion gyflwyno’r ddarpariaeth yma eu hunain gyda chefnogaeth ymgynghorol y Tîm 

Integredig. 

 

1. Defnyddio dulliau sydd yn Canolbwyntio ar yr Unigolyn i greu Cynlluniau Datblygu   

Unigol 

Bydd y Cynlluniau Datblygu Unigol (CDU) o fabwysiadu’r ddeddfwriaeth newydd yn disodli datganiadau AAA 

(Statudol) a Chynlluniau Addysg Unigol (CAU) anstatudol. Bydd pob plentyn neu berson ifanc gydag ADY efo’r 

hawl i dderbyn yr un cynllun statudol - sef y CDU. 

 

2. Meini Prawf 
 

Mae cael Meini Prawf clir ar gyfer Mynediad a Gadael gwasanaethau o fewn y maes ADY a Chynhwysiad yn hybu 

cysondeb ar draws ysgolion o ran gofynion a disgwyliadau. Mae Meini Prawf penodol yn bodoli o fewn pob 

maes angen. Pan fo disgybl yn profi anawsterau sydd yn croesi rhwng meysydd fe fydd angen cyfeirio at y Meini 

Prawf yn y meysydd hynny, ond gyda phenderfyniad o ran adnabyddiaeth o’r plentyn/person ifanc o ba faes 

ydy’r prif anhawster ar unrhyw bryd. 

 

3. Mynediad at Wasanaethau  
 

Mae ymyrraeth gynnar a graddoledig yn hanfodol i leihau anawsterau disgyblion ymhellach ymlaen yn eu gyrfa 

ysgol. Oherwydd hyn mae perthynas agos gyda gweithwyr cymunedol ac addysg yn y sector blynyddoedd 

cynnar angen bod yn gryf. Mae system gyfeirio yn bodoli ble mae gweithwyr cymunedol iechyd (e.e. Pediatrydd, 

Ymwelydd Iechyd, Therapydd Iaith a Lleferydd) a sefydliadau addysg blynyddoedd cynnar sydd wedi eu 

cofrestru gyda’r Awdurdodau fel darparwyr addysg (e.e. Cylchoedd Meithrin) yn gallu cyfeirio plant ifanc i 

Fforwm Blynyddoedd Cynnar. Mae plant yn cael eu cyfeirio yn unol â’r Meini Prawf Blynyddoedd Cynnar, a 

chaiff y Cynllun Datblygu Unigol ei ddefnyddio. Gall hyn arwain i drafod y plentyn o fewn maes penodol yn y 

Fforymau Ardal (e.e. plentyn sydd angen mewnbwn y Tîm Cyfathrebu a Rhyngweithio). 

 

4. Fforymau ADY a Chynhwysiad, a Phanel Traws Sirol (Cymedroli) 
 

Mae gwaith y Timau Arbenigol,(ac eithrio agweddau o waith y Seicolegwyr Addysgol, y Swyddogion Ansawdd 

ADY a Chynhwysiad, a’r Gwasanaeth Lles a Chwnselwyr) yn cael ei drefnu trwy Fforymau ADY a Chynhwysiad fel 

man cychwyn. Mae posib i unrhyw ysgol wneud cais am fewnbwn i’r Fforwm yn unol â’r Meini Prawf drwy 

ddefnyddio Cynllun Datblygu Unigol y plentyn. Mae’r Fforymau Ardal ADYaCh yn cyfarfod bob hanner tymor. 

 

Gyda phlant sydd ag anghenion dwys a chymhleth, mae trafodaeth ynglŷn ag anghenion yn cael ei weithredu 

trwy Banel Cymedroli Traws Sirol. Mae’r Fforymau a’r Panel yn gweithredu yn unol â Meini Prawf mynediad at a 

gadael gwasanaeth yr A.Ll. Mae’n rhan allweddol o rôl y Fforymau a’r Paneli i dderbyn gwybodaeth ynglŷn â sut 

mae ysgolion yn defnyddio’r gwasanaethau arbenigol y maent yn ei dderbyn, ac os ydynt yn rhoi’r argymhellion 

a gynigir ar waith ar lawr y dosbarth. 
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Llwybr Cefnogaeth 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- os oes 

yn cael eu hadnabod

•Defnyddio Proffil Un Tudalen a Chynllun 
Gweithredu

•Penderfyniad  gan yr ysgol yn unol â’r 
Meini Prawf

•Cefnogaeth ychwanegol yn cael ei gynnig 
gan yr ysgol

- os yw’r plentyn/person ifanc yn 

cwrdd â’r meini prawf am 

•Defnyddio Cynllun Datblygu Unigol a Chynllun 
Gweithredu

•Cyfeirio i’r Fforwm Ardal ADYaCh yn unol â’r 

Meini Prawf i wneud penderfyniad o ran y 
gefnogaeth orau.

•Cefnogaeth  arbenigol gan yr ysgol a gan y Tîm 
Canolog Integredig am gyfnod penodedig  yn 
ol yr angen

- os yw’r plentyn/person ifanc efo

•Defnyddio Cynllun Datblygu Unigol a Chynllun 
Gweithredu

•Penderfyniadau o ran y ddarpariaeth orau yn y 

Panel Traws Sirol Gwynedd a Môn yn unol â’r 

Meini Prawf

•Cefnogaeth  arbenigol gan y Tîm Canolog 
Integredig a Chymorthyddion penodol

Swyddogion Ansawdd ADYaCh Ardal yn cynnig cefnogaeth 

i’r disgybl, y rhieni a’r ysgolion o fewn eu hardal 

Cydlynwyr Clwstwr ADYaCh yn rhoi 

cefnogaeth i’r disgybl, y rhieni a 

chlwstwr o ysgolion 

Pennaeth/ Person Cyswllt ADYaCh yr ysgol yn sicrhau 

gweithredu strategaethau lefel ysgol i gefnogi’r disgybl 
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Strwythur Staffio: 

 

Mae’r Gwasanaeth arbenigol wedi cael ei rannu’n ddwy adran sef: 

• Y Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol 

• Y Gwasanaethau Cynhwysiad 

 

 
 

 

 

Mae’r Uwch Dîm Rheoli yn gweithredu ar draws y ddau awdurdod ac yn cynnwys Uwch Reolwr Cynhwysiad ac 

Uwch Reolwr Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd yn gyfrifol am arwain y datblygiadau arfaethedig cenedlaethol 

(Deddfwriaeth ADY) yn ogystal â gweithredu’n llawn ddeilliannau’r Adolygiad Strategol ADY a Chynhwysiad 

Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn. 

 

Maent yn gyfrifol am: 

• Reoli a gweithredu gweledigaeth strategol yn y maes Cynhwysiad ac Anghenion Dysgu Ychwanegol yn ei 

gyfanrwydd.  

• Rheoli’r gyllideb Cynhwysiad/Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

• Herio ysgolion yn y ddau faes gan sicrhau cysondeb a’r safon uchelaf o ymarfer gan yr ysgolion a 

gwasanaethau canolog. 

• Ymweld yn rheolaidd ag ysgolion fel rhan o drefn ragweithiol gan adrodd ar gryfderau a meysydd sydd 

angen sylw. 
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Mae’r Pennaeth Gwasanaeth Cynnal Ymddygiad yn atebol am redeg dydd i ddydd ac ansawdd y ddarpariaeth 

Cynnal Ymddygiad, o’r blynyddoedd cynnar hyd at ddiwedd Cyfnod Allweddol 4. 

• Sicrhau fod yr ymateb yn brydlon, grymus, cyson ac yn cyfarfod gofynion statudol ar draws yr ystod.  

• Rheoli patrwm gwaith pedwar tîm cynradd, amserlen disgyblion Pecyn 25 a chydweithio â thair ysgol 

uwchradd i sicrhau darpariaeth bwrpasol yn CA3. 

 

Mae’r Prif Seicolegydd Addysgol yn atebol am oruchwyliaeth broffesiynol y tîm o Seicolegwyr a rhoi arweiniad 

strategol yn y maes. Y Prif Seicolegydd fydd yn gweithredu fel Seicolegydd ar gyfer Ysgolion Arbennig ac ar gyfer 

Lleoliadau All Sirol. 

 

Mae’r Swyddogion Ansawdd ADYaCh Ardal yn gyfrifol am sicrhau fod ysgolion yn ymateb i’r newid yn y 

Ddeddfwriaeth ADY drwy gefnogi a rheoli’r newid. 

• Sicrhau monitro ansawdd ADY o fewn ysgol ac adrodd i’r Swyddogion Addysg/Uwch Reolwyr pan yn 

briodol 

• Cysoni a chefnogi gwaith y Cydlynwyr ADY o ran y defnydd o adnoddau ADY ar lefel ysgol gyfan. 

• Cefnogi’r disgyblion efo’r anghenion mwyaf dwys oddi fewn i’r brif ffrwd. 

 

Gwasanaeth Seicoleg Addysgol 

Mae’r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol yn cyd-weithio ag ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn i hwyluso ymateb addas a 

rhesymol pobl ifanc sydd yn profi anawsterau dysgu ychwanegol, yn rhan o Dîm Integredig ADY, lle bo’r anghenion 

yma yn effeithio ar fynediad yr unigolion i’r cwricwlwm. Maent yn gwneud hyn er mwyn: 

• Sicrhau’r deilliannau addysgol gorau posibl ar gyfer unigolion rhwng 0 a 25 oed. 

• Darparu Gwasanaeth sydd o safon uchel ac yn cyd-fynd gyda safonau Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal 

(HCPC). 

• Gweithio mewn modd strategol effeithiol i hybu datblygiad ysgol gyfan yn y modd y mae ADY a 

Chynhwysiad yn cael ei dargedu. 

Polisi a Chanllawiau Diogelu  

Mae’r Swyddog Diogelu yn gweithredu fel pwynt cyswllt am arweiniad, hyfforddiant a chyngor arbenigol yn y maes 

amddiffyn plant. Maent yn gweithio’n agos â’r Gwasanaethau Plant i sicrhau fod ein disgyblion yn cael eu diogelu’n 

llawn o fewn y gyfundrefn addysg. Maent yn cynrychioli addysg mewn cyfarfodydd amddiffyn plant lle bo honiad yn 

erbyn aelod o staff. 

 

Strategaeth Hyfforddiant 

Mae’n rhaid sicrhau fod gweithlu’r Tîm Integredig yn cynnwys arbenigeddau penodol fesul maes a bod yr arbenigedd 

yma’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd gan sicrhau fod yr ymyraethau cywir ar sail tystiolaeth yn cael eu hymarfer. 

Mae pob tîm arbenigol yn cynllunio Rhaglen Hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer y gweithlu a’r rhieni o dan arweiniad 

yr Uwch Seicolegwyr Addysg penodol. 

 

Data a Systemau Electroneg 

Mae’n greiddiol ein bod yn gallu symleiddio’r dulliau o ddal gwybodaeth yn electroneg a thrwy hyn leihau dyblygu 

gwaith. Mae’r drefn yn rhoi mynediad at yr holl wybodaeth am ADY a Chynhwysiad disgybl oddi fewn i un ffeil 

electroneg. 
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Y Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol 

Gwasanaeth Cyfathrebu a Rhyngweithio 

Mae’r Gwasanaeth Cyfathrebu a Rhyngweithio yn ceisio cyfoethogi sgiliau iaith, cyfathrebu a rhyngweithio ac 

ymateb yn raddoledig pan fo anawsterau oherwydd Oediad, Anhwylder neu Awtistiaeth yn amharu ar 

ddatblygiad yn y meysydd hyn. 

 

Mae’r tîm yn cynnig arweiniad a hyfforddiant i athrawon a chymorthyddion ar lawr dosbarth er mwyn sicrhau 

fod y strategaethau cywir yn cael eu defnyddio. 

Mae Canolfannau (rhan amser) yn rhan annatod o’r gwasanaeth, gyda ffocws clir ar gynyddu sgiliau’r disgyblion 

wrth ddychwelyd i’r prif lif. Mae 5 Canolfan Anhwylder Iaith Penodol, a 3 Canolfan Gynradd a 2 Ganolfan 

Uwchradd ar gyfer Cyfathrebu Cymdeithasol (i rai ac anawsterau ar y sbectrwm awtistiaeth). 

 

Mae cyswllt agosach, a gwaith wedi cael ei dargedu yn llawer mwy cydlynol efo’r gwasanaeth therapyddion iaith. 

Mae rôl y therapyddion hyn yn benodol ar gyfer cefnogi’r disgyblion sydd yn derbyn mewnbwn ymestyn allan, ac 

o fewn y canolfannau. 

 

Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol ac 

Amhenodol 
 

Mae’r Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol ac Amhenodol yn cyfeirio yn benodol at: 

• Anawsterau sylweddol mewn datblygiad sgiliau llythrennedd a/neu rifedd dros gyfnod o amser. Hyn yn 

cyfeirio at anawsterau sydd y tu allan i’r amrediad cyfartalog ar gyfer oedran y plentyn. 

• Mewn rhai achosion mae’r anawsterau llythrennedd yma yn cael ei disgrifio fel Dyslecsia yn unol â 

diffiniad y Gymdeithas Seicoleg Brydeinig. 

 

Mae’r Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol ac Amhenodol yn ceisio cyfoethogi sgiliau 

llythrennedd a rhifedd ac ymateb yn raddoledig pan fo anawsterau yn amharu ar ddatblygiad yn y meysydd hyn. 

Gwneir hyn drwy addasu modelau gweithio i dargedu yn fwy cynhwysol. 

 

Mae’r tîm yn: 

• Rhoi ffocws clir ar ddatblygu sgiliau ysgol gyfan ar gyfer amrywiaeth mewn dulliau dysgu 

• Sicrhau fod prosesau a dulliau clir yn bodoli i adnabod anawsterau penodol ac amhenodol yn amserol 

• Sicrhau fod y rhieni yn rhan allweddol o unrhyw ymyrraeth sydd yn cael ei gynnig 

Gwasanaeth Nam Synhwyraidd 

Mae’r Gwasanaeth Nam Synhwyraidd yn sicrhau fod plant a phobl ifanc gydag anawsterau nam golwg a nam 

clyw yn cael mynediad llawn i’r cwricwlwm a’r amgylchedd dysgu er mwyn lleihau effaith y Nam ar gynnydd 

holistaidd ac academaidd y disgyblion. 

 

Mae’r tîm yn: 

• Darparu gwasanaeth strwythuredig sydd yn diwallu anghenion disgyblion Nam Synhwyraidd o 0 i 25 oed 

mewn darpariaeth blynyddoedd cynnar, ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig, gan sicrhau 

eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial. 
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• Cynnig amrywiaeth o gymorth, darpariaeth ac adnoddau addas i ddiwallu’r anghenion unigol, sydd yn 

cyd-fynd â gofynion National Sensory Impairment Partnership (NatSIP). 

Gwasanaeth Meddygol a Corfforol 

Mae’r Gwasanaeth Meddygol Corfforol yn hwyluso ymateb addas a rhesymol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd yn 

profi anawsterau meddygol a/neu gorfforol lle bo’r anghenion yma yn effeithio yn sylweddol ar fynediad yr 

unigolion i’r cwricwlwm. 

 

Mae’r tim yn darparu: 

• arweiniad arbenigol i ysgolion ar sut i ddiwallu anghenion meddygol o fewn awyrgylch ysgol 

• arweiniad ar addasu cwricwlaidd, cydlynu gwybodaeth a datblygu agweddau cynhwysol 

• llunio asesiadau risg yn y maes codi a thrin ac yn y maes ymddygiad heriol 
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Y Gwasanaethau Cynhwysiad 

Gwasanaeth Cynnal Ymddygiad 

Mae’r Gwasanaeth Cynnal Ymddygiad yn ceisio newid cadarnhaol mewn ymddygiad pobl ifanc sydd yn profi 

anawsterau ymddygiadol, emosiynol a datblygiad cymdeithasol. Y nod yw gwella ymddygiad a lleihau’r risg o 

waharddiad o ysgol. 

 

Mae’r gwasanaeth addysg gartref i blant sâl yn gweithio â theuluoedd ac ysgolion prif lif i gefnogi pobl ifanc sydd 

â chyflyrau meddygol cymhleth i gyrraedd eu llawn botensial. Y nod yw cynnig cefnogaeth brydlon ac effeithiol i 

er mwyn goresgyn unrhyw broblem all godi oherwydd salwch hir dymor. 

 

Mae’r tim yn; 

• Sicrhau fod ethos yr yn sicrhau perchnogaeth yr ysgolion o’r bobl ifanc yma sydd ag anghenion 

ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol 

• Pob athro/awes ymhob ysgol i dderbyn hyfforddiant priodol fydd yn arwain at athrawon sydd yn hyderus 

i weithio â phobl ifanc sydd ag anghenion ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol 

• Sicrhau arweiniad arbenigol i alluogi ysgolion i deilwrio ymyraethau arbenigol o fewn adnoddau’r ysgol 

• Sicrhau darpariaeth arbenigol safonol lleol ar gyfer y bobl ifanc ac anghenion ymddygiadol ac emosiynol 

mwyaf dwys 
 

 

Trosolwg o’r Gynhaliaeth Cynnal Ymddygiad 

Pecyn 25 (CA4)

•25 awr o Ddarpariaeth wedi ei deilwrio ar gyfer 
anghenion y disgyblion.

Cynhaliaeth Arbenigol (CA2 a CA3)

•Cyfnod penodol o sylw dwys mewn grŵp bychan 
o fewn ysgol prif lif.

Ymyrraeth Tîm (CA2)

•Sylw dwys i gefnogi ymddygiad unigolyn ar lefel 
ysgol a chartref.

Cymorthyddion ADYaCh 

•Cynnal gwaith yr ysgol i gefnogi cynhwysiant 
disgyblion.

Hyfforddiant Ysgol Gyfan

•Rhaglen hyfforddiant gytunedig ar gyfer cymuned 
lawn yr ysgol.

Pecyn ar gyfer Plant Sâl 

• Darpariaeth wedi ei deilwra ar gyfer 

anghenion y disgybl 
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Gwasanaeth Lles Addysg 

Mae’r Gwasanaeth Lles Addysg yn darparu cymorth proffesiynol o safon i blant, pobl ifanc, teuluoedd ag ysgolion 

fel y gall plant a phobl ifanc elwa o’r ddarpariaeth addysgol a ddarperir ar eu cyfer. Y nod yw gwella presenoldeb 

a thrwy hynny cyrhaeddiad addysgol ein pobl ifanc. 

 

Mae’r tîm yn: 

• Ymchwilio i’r rhesymau dros absenoldeb o’r ysgol 

• Cynnig gwybodaeth a chanllawiau 

• Rhoi cyngor i deuluoedd ar wasanaethau cymorth arbenigol eraill a chyfeirio at wasanaethau priodol yn 

ôl y gofyn 

• Rhybuddio, dirwyo ac erlyn yn unol â’r drefn gytunedig 

Gwasanaeth Cwnsela 

Mae’r Gwasanaeth Cwnsela yn wasanaeth annibynnol sydd yn gweithio gydag ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn i 

gefnogi pobl ifanc sydd â phryderon cymdeithasol, emosiynol i gyrraedd eu llawn botensial. Y nod yw cynnal 

anghenion emosiynol cymhleth y bobl ifanc yma a thrwy hynny gwella eu cyrhaeddiad addysgol. 

 

Mae’r tim yn cynnig y canlynol: 

• Lle ac amser rheolaidd er mwyn siarad a thrafod eu gofidiau neu anawsterau  

• Helpu pobl ifanc i drafod eu teimladau ac edrych ar y ffordd y maen nhw efallai eisiau i bethau fod yn 

wahanol, trwy siarad a defnyddio amrywiaeth o fodelau cwnsela.  

• Ymwneud â materion datblygiadol, datrys problemau, gwella perthnasoedd, gwneud dewisiadau, 

ymdopi â newidiadau, meithrin mewnwelediad a dealltwriaeth, tyfu fel unigolyn  

• Cefnogi a chynnal ein plant a phobl ifanc drwy sicrhau cwnselwyr hyfforddedig cymwysedig sy’n gweithio 

o fewn cod moeseg a chod ymarfer cydnabyddedig y Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain. 

Gwasanaeth i Ddisgyblion Saesneg fel Iaith Ychwanegol 

Mae’r Gwasanaeth i Ddisgyblion Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY) yn cefnogi pobl ifanc sydd efo’r Saesneg fel 

iaith ychwanegol i gyrraedd eu llawn botensial. Y nod yw cynnig cefnogaeth brydlon ac effeithiol i ysgolion 

Gwynedd ac Ynys Môn er mwyn goresgyn unrhyw broblem all godi oherwydd diffyg iaith ac o ganlyniad 

dealltwriaeth. 

 

Mae’r tim yn: 

• Ymateb yn brydlon a chyson i geisiadau ysgolion am gefnogaeth. 

• darparu’r gefnogaeth fwyaf addas ar gyfer disgyblion. 

• Cynnal asesiadau cychwynnol ar ‘newydd-ddyfodiaid’ mewn Ysgolion Cynradd ac Uwchradd 

• Sefydlu cysylltiadau positif gyda theuluoedd 

• Cyflwyno ystod o strategaethau cynaliadwy ar gyfer cynnal disgyblion.  

• Cefnogi athrawon i wahaniaethu ar gyfer disgyblion SIY gan gynnwys cyd ddysgu a modelu arferion da.  

• Codi ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb, diwylliant, iaith ac amrywiaeth mewn ysgolion. 

• Gwneud atgyfeiriadau i wasanaethau priodol yn ôl y gofyn. 

[Enw] 

 

[Name] 

 

[Enw/Name] 

[Enw/Name] 



 

1 Pennaeth Addysg 
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Pennaeth 

Ymddygiad 

Prif 

Seicolegydd 

**Swyddogion Addysg 

Ardal/ Uwch Reolwr Môn 

 

   

Timau 

Gwasanaeth 

Cwnsela SIY Plant

Mewn

Gofal 

Diogelu Lles Ymddygiad Seicolegwyr Cyfathrebu a 

Rhyngweithio 

ADY Penodol 

ac Amhenodol 

Synhwyraidd Corfforol/ 

Meddygol 

 

Tîm Ardal  Swyddog Ansawdd ADYaCh 

Gweinyddol 
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Uwch Reolwr Cynhwysiad  

 

Uwch Reolwr Anghenion Dysgu Ychwanegol  

**Cyswllt agos rhwng y 2 

Uwch Reolwr a’r 

Swyddogion Ardal/ Uwch 

Reolwr Môn 

Cydlynwyr ADYaCh Ysgol/ Clwstwr 

Ysgolion a Rhieni 

Swyddog Datblygu Data ADYaCh 

Haen 1  Pennaeth Addysg yn atebol am y Gwasanaeth ADYaCh 

Haen 2  Uwch Reolwr ADY ac Uwch Reolwr Cynhwysiad yn rheolwyr llinell i’r Timau Gwasanaethau Arbenigol (ansawdd/ gwerth am arian a monitro'r gwasanaeth) 

Haen 3  Pennaeth Ymddygiad yn rheolwr llinell i’r Tîm Ymddygiad a’r Prif Seicolegydd yn rheolwr Llinell i’r Tîm Seicolegwyr 

  Swyddog Addysg Ardal (Gwynedd) ac Uwch Reolwr Addysg (Môn) yn rheolwyr llinell ar y Swyddogion Ansawdd ADYaCh (atebolrwydd am rôl yr ysgolion) 

Haen 4  Cydlynwyr ADYaCh yn cael eu penodi gan ysgolion unigol neu ar draws clwstwr o ysgolion (Swyddogion Ansawdd ADYaCh yn eu cefnogi a rhoi arweiniad) 

   


