
Gwasanaeth Mynediad a 

Chynhwysiant 

CYNGOR BWRDEISTREF 

SIROL 

 

 

 

Meini Prawf ar gyfer Lleoliad mewn  

Darpariaeth Arbenigol 

 

 

Hydref 2019 



2 

 

Cyflwyniad 
Rydyn ni wedi llunio'r ddogfen yma er mwyn rhoi gwybod i rieni/cynhalwyr, ysgolion a 

phartneriaid eraill am adegau a allai fod yn briodol i ystyried lleoliad mewn darpariaeth 

arbenigol.  Mae'n nodi disgwyliadau Cyngor Rhondda Cynon Taf o'r dull ymateb graddol y 

bydd angen i'r Cyngor ei fabwysiadu cyn rhoi'r broses yma ar waith. Mae Cod Ymarfer 

Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2002 yn amlinellu'r ffaith fod angen i ysgolion 

fabwysiadu dull ymateb graddol o ran Anghenion Addysgol Arbennig (2002) yn glir.  

 

Yn achos y 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 drwy ymyrryd yn gynnar mae’n bosibl atal 

AAA tymor hirach.  Efallai bydd y ddarpariaeth a'r cymorth ychwanegol y mae'r ysgol neu'r 

lleoliad addysgol yn eu darparu yn ddigonol er mwyn symud y plentyn o GY+/GBC+ i 

GY/BC. Mewn rhai achosion, efallai y bydd yn rhoi diwedd ar yr angen i ddarparu addysg 

arbenigol yn gyfan gwbl.   Bydd gan leiafrif bychan iawn o blant AAA o gymhlethdod neu 

ddifrifoldeb a fydd yn mynnu bod yr Awdurdod Lleol yn penderfynu ac yn trefnu’r 

ddarpariaeth addysgol arbennig y mae eu hanawsterau dysgu yn gofyn amdanynt ac yn 

darparu datganiad AAA.  

Deddf Cydraddoldeb 2010 - Dyletswydd Ragweithiol. Mae angen i'n holl bolisïau a 

chanllawiau barchu gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010, gan gynnwys y dyletswyddau 

rhagweithiol.  Mae Adran 20 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn pwysleisio'r angen i'r Cyngor 

ac i ysgolion fod yn rhagweithiol mewn perthynas ag anghenion defnyddwyr gwasanaeth 

sy'n anabl ac i gymryd camau rhesymol i ddileu rhwystrau sy'n eu hatal rhag manteisio ar 

wasanaethau. Mae'r ddyletswydd yn 'rhagweithiol' o ran bod rhaid pwyso a mesur beth yw'r 

rhwystrau sy'n atal unigolion anabl rhag manteisio ar wasanaethau a chymryd rhan mewn 

profiadau ac ystyried camau gweithredu ymlaen llaw yn ei sgil. 

Y Cyd-destun cenedlaethol 

 

Mae Cod Ymarfer 2002 yn amlinellu canllawiau ar bolisïau a gweithdrefnau sydd â'r nod o 

alluogi disgyblion sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig i gyflawni eu potensial, chwarae 

rhan gyflawn yn y gymuned ysgol a dod yn oedolyn mewn modd llwyddiannus. Bydd lleoliad 

prif ffrwd y rhan fwyaf o'r disgyblion yn diwallu eu Hanghenion Addysgol Arbennig, fel arfer. 

Bydd angen cymorth ychwanegol gan wasanaethau Anghenion Addysgol Arbennig neu 
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asiantaethau allanol eraill ar rai plant er mwyn sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu 

bodloni.  

 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn sicrhau bod modd manteisio ar lawer iawn o adnoddau, 

darpariaeth ehangach a lleoliadau arbennig heb fod angen datganiad Anghenion Addysgol 

Arbennig.  

  

O ganlyniad i hynny, mae angen i feini prawf ar gyfer lleoliadau o'r fath ystyried cyfuniad o 

ffactorau, gan gynnwys pa mor ddifrifol a chymhleth yw anghenion y plentyn unigol (meini 

prawf trothwy). Bydd hefyd yn ystyried y camau perthnasol a phwrpasol a gafodd eu cymryd 

i ddiwallu anghenion y plentyn (meini prawf prosesu), yr adnoddau sydd wedi cael eu 

defnyddio eisoes i gynorthwyo'r plentyn a chynnydd y plentyn.   

Y Cyd-destun Lleol 

 

Mae gan yr Awdurdod Lleol draddodiad hirsefydledig o ddarparu cymorth ehangach i 

ddisgyblion sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig difrifol a pharhaus, a hynny heb fod 

angen datganiad Anghenion Addysgol Arbennig. Serch hynny, rydyn ni bob amser yn rhoi 

asesiadau statudol ar waith pan fydd anghenion y plentyn yn golygu bod angen iddo fynd i 

ysgol arbennig. Mae'r Awdurdod Lleol wedi ymrwymo i sicrhau bod modd i'r rheiny sydd â'r 

anghenion mwyaf cymhleth a difrifol yn gallu cael gafael ar gymorth priodol heb oedi.  Mae'r 

Awdurdod Lleol yn dynodi £2.7 miliwn o Gyllid Anghenion Ychwanegol i ysgolion. Caiff Cyllid 

Anghenion Ychwanegol ei gyfrif ar sail Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 

(WIMD).  Caiff y cyllid ei ddyrannu'n uniongyrchol i ysgolion unigol fesul blwyddyn.  Mae'r 

system gyllido yn galluogi ysgolion unigol i wneud penderfyniadau ynglŷn â phrynu 

adnoddau ychwanegol er mwyn helpu disgyblion sydd ag anghenion difrifol a pharhaus. 

Mae gan yr Awdurdod Lleol amrywiaeth eang o adnoddau y mae modd eu defnyddio i 

gynorthwyo plant sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig difrifol a pharhaus heb fod angen 

datganiad Anghenion Addysgol Arbennig. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 

 Cyllid ychwanegol a gaiff ei ddiogelu drwy ddefnyddio cyllid cymorth iaith sydd wedi'i 

ddynodi a'r Cyllid Anghenion Ychwanegol  

 Mynediad at gyngor ac arweiniad arbenigol gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a'r 

Gwasanaeth Cynnal Dysgu 

 Mynediad at becynnau cymorth gan y Gwasanaeth Cynnal Dysgu  
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 Mynediad i leoliad mewn Dosbarth Cynnal Dysgu neu leoliad mewn Uned Atgyfeirio 

Disgyblion  

 

Mae'r ddogfen yma yn rhoi canllawiau penodol ar gael lle mewn Uned Atgyfeirio Disgyblion 

neu Ddosbarthiadau Cynnal Dysgu. Bydd plant sy'n parhau i beidio â gwneud y cynnydd 

disgwyliedig er gwaethaf y cymorth ehangach mewn lleoliadau GY+/GBC+, neu mewn 

dosbarth cynnal dysgu bach neu leoliad Uned Atgyfeirio Disgyblion. Mewn achosion fel hyn, 

mae dyletswydd statudol ar yr Awdurdod Lleol i benderfynu a oes angen ystyried lleoliad 

mwy arbenigol a/neu gynnal asesiad statudol o Anghenion Addysgol Arbennig y plentyn, lle 

mae'r plentyn eisoes yn derbyn darpariaeth mewn GY+/GBC+.  

 

Meini Prawf y Broses (Ymateb Graddedig) 

Rhaid i ysgolion neu leoliadau'r blynyddoedd cynnar ddangos eu bod nhw wedi rhoi camau 

pwrpasol a pherthnasol ar waith, a'u bod wedi'u cynnal ar lefel GY+/GBC+. Fel arfer, bydd 

plant sy'n gymwys am leoliad arbennig wedi cael cymorth ar lefel GY+/GBC+ yn ogystal ag 

adnoddau ychwanegol am gyfnod sylweddol. Bydd y dystiolaeth ganlynol yn cael ei 

hystyried ar ôl derbyn cais am le: 

 

 Cyfranogiad y rhieni/cynhalwyr a'r plentyn 

 Gweithredu dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn  

 ymyrraeth berthnasol a phwrpasol sydd wedi'i hariannu gan yr ysgol ar lefel GY/GBC 

a GY+/GBC+ 

 Gweithredu o leiaf dau CAU neu CYU ar waith ar lefel GY/GBC a GY+/GBC+ 

 Ymyraethau GY+/GBC+ estynedig a gafodd eu rhoi ar waith dros ddau dymor o leiaf 

(dylai hyn gynnwys adnoddau ychwanegol gan Gyllid Anghenion Ychwanegol, 

pecynnau cymorth gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysg, a'r Gwasanaeth Cynnal 

Dysgu). 

 Cyfranogiad gwasanaeth arbenigol, gan gynnwys tystiolaeth o unrhyw newid mewn 

strategaethau a rhaglenni o ganlyniad i fewnbwn a gwaith monitro arbenigol 

 Nodi anghenion dros gyfnod o amser a chofnodi gwybodaeth asesu fanwl yn 

rheolaidd 

 Tystiolaeth glir o effaith y strategaethau sydd ar waith ar ddysgu a/neu ymddygiad y 

disgyblion. 

 Monitro cynnydd y plentyn dros gyfnod o amser (gan gynnwys o leiaf dau CAU/CYU 

wedi'u hadolygu ar lefel GY/GBC a GBC+/GBC+)  
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Rhaid i Baneli Lleoliadau Arbenigol a Phanel Anghenion Addysgol Arbennig yr Awdurdod 

Lleol gytuno bod anghenion y plentyn yn ddifrifol, yn gymhleth ac yn barhaol, a'u bod nhw 

heb gael eu datrys er gwaethaf amrywiaeth o ymyrraethau a oedd wedi'u cynllunio'n dda.  

Byddwn ni'n ystyried yr adnoddau sydd ar gael i'r ysgol neu leoliad cyn-ysgol, yn ogystal â'r 

ffordd y mae'r ysgol yn eu defnyddio gyda'r disgybl sydd angen y lleoliad, drwy'r ffyrdd 

canlynol: 

 

 cyfeiriadau at gyllideb ddynodedig yr ysgol a mynediad at adnoddau ychwanegol 

(e.e. cynrychioli 5% o'r dyraniad cyffredinol, cyllid cymorth iaith wedi'i ddyrannu/Cyllid 

Anghenion Ychwanegol ac ati) 

 blaenoriaethu adnoddau'r ysgol ar gyfer y plentyn dan sylw 

 tystiolaeth bod arbenigedd a chymorth mewnol wedi'u defnyddio'n briodol (e.e. 

Cydlynydd AAA, staff Cynnal Dysgu, gweithwyr allweddol ac ati). 

Ceisiadau Eithriadol am Leoliadau 

 

Fyddwn ni ddim yn ystyried cais am leoliadau os does dim tystiolaeth glir i brofi bod yr ysgol 

wedi mabwysiadu dull ymateb graddol o ran Anghenion Addysgol Arbennig. Yn amlwg, bydd 

achosion eithriadol yn codi lle bydd anghenion y plentyn yn golygu fod angen gweithredu ar 

frys, a byddwn ni'n ystyried yr achosion yma mewn ffordd briodol. Mae modd blaenoriaethu 

rhai achosion a does dim rhaid iddyn nhw fodloni'r meini prawf ar gyfer yr amrywiaeth lawn o 

ymyrraethau arferol ar lefel GY/GBC neu GY+/GBC+. Efallai bod yr achosion yma yn 

cynnwys plant sydd â thystiolaeth eu bod ag anghenion difrifol, cymhleth a thymor hir. 

Byddwn ni'n ystyried gwneud trefniadau eithriadol a rhoi camau gweithredu cynnar ar waith 

ar gyfer: 

 

 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 sylweddol, niferus a chymhleth.  

 

Meini Prawf ar gyfer Lleoliad 

 

Mae'r canllawiau yn nodi meini prawf derbyn clir sydd angen eu bodloni cyn y byddwn ni'n 

cytuno ar leoliad. Mae meini prawf gadael penodol wedi'u cynnwys hefyd.  Mae'r meini prawf 

canllaw yn seiliedig ar bedwar dimensiwn angen. Mae'r rhain yn cynnwys: 
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1. Gwybyddiaeth a Dysgu 

2. Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol 

3. Anawsterau Cyfathrebu a Rhyngweithio 

4. Anawsterau Synhwyraidd a Chorfforol 

 

Mae lleoliadau arbenigol yn briodol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Addysgol 

Arbennig sy'n deillio o anabledd mawr mewn un o'r pedwar dimensiwn neu fwy. Dylai'r 

ymyrraeth ymestyn dros gyfnod hir a chynnwys nifer o asiantaethau. Dylai hefyd gynnwys 

tystiolaeth o gylch cynllunio, gweithredu ac adolygu yn yr ysgol/lleoliad ar lefel GY/GBC a 

GY+/GBC+ cyn i'r lleoliad arbenigol fynd rhagddo.  

 

Mae'r meini prawf ar gyfer lleoli plant yn canolbwyntio ar gamau gweithredu allweddol er 

mwyn diwallu Anghenion Addysgol Arbennig y plentyn.  Ni waeth beth fo lefel anawsterau'r 

plentyn, dylai cynnydd annigonol fod yn ffordd allweddol o brofi a oes angen cymryd camau 

ychwanegol neu wahanol. Fodd bynnag, does dim modd rhagdybio bod pob dysgwr yn 

gwneud cynnydd ar yr un gyfradd ac mae angen penderfynu, ym mhob achos, ar yr hyn sy’n 

rhesymol disgwyl i ddisgybl neu berson ifanc ei gyflawni. Caiff cynnydd ‘digonol’ ei ddiffinio 

fel cynnydd sy’n: 

 

 cau'r bwlch o ran cyflawniad rhwng y plentyn a'i gyfoedion 

 atal y bwlch o ran cyflawniad i dyfu'n fwy 

 debyg i gynnydd cyfoedion sy'n dechrau o'r un man o ran cyflawniad, ond sy'n llai na 

chynnydd y rhan fwyaf o gyfoedion 

 cyfateb i gyfradd cynnydd blaenorol y disgybl, neu'n ei wella 

 sicrhau mynediad i'r cwricwlwm llawn 

 dangos gwelliant mewn sgiliau hunangymorth, cymdeithasol neu bersonol 

 dangos bod ymddygiad y plentyn wedi gwella 

 

Er y bydd y pedwar categori eang o ran angen yn sail i'r broses o wneud penderfyniad, 

mae'r Awdurdod Lleol yn cydnabod bod sbectrwm eang o Anghenion Addysgol Arbennig 

sy'n trawsdorri fel arfer. Er bod meini prawf trothwy wedi eu gosod ar gyfer pob categori 

angen, bydd modd i’r panel gyfeirio at fwy nag un o’r categorïau hyn.  Byddwn ni'n ystyried 

yr effaith gyfannol ar bob angen sy'n amlwg.  
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Darpariaeth Arbenigol 

 

Caiff ceisiadau am le arbennig mewn Dosbarth Cynnal Dysgu/Uned Atgyfeirio Disgyblion eu 

cyflwyno i'r Paneli Lleoli Arbenigol ar ffurf ffurflenni Cais am Ddarpariaeth Arbenigol (SPR1 a 

2) neu drwy Asesiad Statudol neu Adolygiad Blynyddol o'r Broses Paratoi Datganiad. Dylai 

bod cytundeb rhwng y Gwasanaeth Cynnal Dysgu a'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg sy'n 

nodi bod camau gweithredu perthnasol wedi cael eu hystyried yn unol â meini prawf y 

canllawiau sydd wedi'u nodi yn y ddogfen yma ac mewn trafodaethau gyda'r rhieni. Bydd 

yna gytundeb ynghylch pwy fydd yn cefnogi'r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol i 

ystyried yr ymateb graddedig a'r dystiolaeth addas. (Cyfeiriwch at Fap y Broses Gwneud 

Cais am Ddarpariaeth Arbenigol, Atodiad 1).   

 

Rhaid i'r dystiolaeth a gaiff ei darparu gyda'r ffurflenni Cais am Ddarpariaeth Arbenigol 

gynnwys yr holl ddata hanfodol sy'n ofynnol. Mae hyn yn cynnwys: 

 

 y disgyblion sy'n cyflwyno anghenion, anawsterau ac unrhyw ddiagnosis os yw'n 

berthnasol 

 lefel cyrhaeddiad a gweithredu'r disgybl  

 trosolwg manwl o'r cynnydd rydyn ni wedi'i wneud dros gyfnod o 2-3 blynedd, gyda 

data asesu ategol a CAU/CYU 

 cronoleg fanwl o gymorth yn yr ysgol, strategaethau ac ymyrraethau gyda 

thystiolaeth gefnogol  

 tystiolaeth o ymgysylltu ag asiantaethau allanol a thystiolaeth eich bod chi wedi rhoi'r 

cyngor ar waith.  

 

Panel Anghenion Addysgol Arbennig/Panel Lleoliad Arbenigol 

 

Ar ôl derbyn y ffurflenni Cais am Ddarpariaeth Arbenigol (SPR 1 a 2) yn ogystal â'r holl 

dystiolaeth sydd ei hangen er mwyn atgyfnerthu cais am leoliad arbenigol, bydd y Panel 

Anghenion Addysgol Arbennig neu'r Panel Lleoliad Arbenigol priodol yn ystyried y 

dystiolaeth. 

 

 Mae'r Panel Lleoliad Arbenigol yn cynnwys:  

 

 Uwch reolwyr y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant, gan gynnwys y Gwasanaeth 

Seicoleg Addysg a'r Gwasanaeth Cynnal Dysgu 
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 Gweinyddwr y Gwasanaeth Gweinyddu Anghenion Dysgu Ychwanegol  

 Cynrychiolydd Penaethiaid o ysgol sydd â darpariaeth arbenigol 

 Cynrychiolwr iechyd lle y bo hynny'n briodol 

 Cynrychiolydd o'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg 

 

Mae'r Panel Anghenion Addysgol Arbennig yn cwrdd bob wythnos.  Mae paneli lleoliad 

Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol yn cwrdd dwywaith y tymor tra bod 

paneli lleoliad arbenigol eraill yn cwrdd bob chwe mis.  Caiff ysgolion wybod am ddyddiadau 

cyfarfodydd y paneli ar gyfer y flwyddyn academaidd ym mis Medi bob blwyddyn.  Bydd 

angen cyflwyno ffurflenni Cais am Ddarpariaeth Arbenigol i'r Gwasanaeth Gweinyddu 

Anghenion Addysgol Arbennig erbyn y dyddiad cau a gaiff ei nodi.  Fydd dim modd ystyried 

ffurflenni sy'n cyrraedd yn 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 gaiff ei chyflwyno ar gyfer pob achos unigol, ac yna'n dod i 

benderfyniad ar y cyd. Serch hynny, o dan amgylchiadau eithriadol, mae modd i Gadeirydd y 

Panel wneud penderfyniad o ran lleoliad.  Mae'r penderfyniad yma'n seiliedig ar y dystiolaeth 

sy'n cael ei chyflwyno i'r Panel gan ddefnyddio'r meini prawf trothwy a meini prawf y broses. 

 

Caiff penderfyniad y Panel ei gofnodi gan aelod o garfan y Gwasanaeth Gweinyddu 

Anghenion Addysgol Arbennig, a bydd tystiolaeth ysgrifenedig o benderfyniad y Panel yn 

cael ei hanfon at yr ysgol, neu'r lleoliad cyn-ysgol, fel bod modd ei drafod â rhieni/cynhalwyr.  

 

Bydd y Panel yn ystyried lefel anawsterau dysgu'r plentyn a'r ddarpariaeth addysgol 

arbenigol sydd ei hangen. Os yw'r asesiad a'r dystiolaeth yn cadarnhau bod y ddarpariaeth 

sydd ar gael yn briodol ond fod cynnydd y plentyn yn annigonol, bydd angen i'r Awdurdod 

Lleol ystyried pa ddarpariaeth bellach sydd ei hangen. Yn ogystal â hynny, rhaid ystyried 

p'un a oes modd cynnig y ddarpariaeth yma gan ddefnyddio adnoddau'r ysgol, neu p'un a 

oes modd diwallu anghenion y plentyn gan ddefnyddio lefel o gyngor, cymorth a chyfarpar 

neu ddarpariaeth arbenigol sydd ar gael drwy GY+/GBC+ heb angen lleoliad arbenigol.  

 

Bydd penderfyniad yr Awdurdod Lleol yn dibynnu ar amgylchiadau penodol pob achos yng 

nghyd-destun adnoddau lleol a threfniadau'r ddarpariaeth.  

 

Os bydd rhieni'n dymuno i'w plentyn gael ei addysgu mewn ysgol brif ffrwd, rhaid i'r 

Awdurdod Lleol gydymffurfio â hynny. Mae hyn yn wir oni bai y byddai hynny'n gwrthdaro â 

dulliau o addysgu plant eraill, a fyddai'n cael eu haddysgu gyda'r plentyn, mewn modd 
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effeithlon. Os bydd y rhieni'n dymuno i'w plentyn gael ei addysgu mewn ysgol a gynhelir 

benodol, rhaid i'r Awdurdod Lleol gydymffurfio â hynny. Mae hyn yn wir oni bai fod eu dewis 

yn anaddas o ran oedran y plentyn, ei allu neu ei anghenion arbennig, neu does dim modd 

defnyddio adnoddau'n effeithlon neu ddarparu addysg i blant eraill, a fyddai'n cael eu 

haddysgu gyda'r plentyn, mewn modd effeithlon.  

 

Os bydd y plentyn yn cael lleoliad arbenigol, mae'n bosibl na fydd angen iddo aros yn y 

lleoliad yma am weddill ei gyfnod yn yr ysgol. Mewn llawer o achosion, bydd ymyrraeth sy'n 

defnyddio'r adnoddau a'r rhaglenni a gaiff eu darparu mewn lleoliad arbenigol yn llwyddo i 

alluogi'r plentyn i wneud cynnydd ar lefel lle gall gael mynediad at y cwricwlwm a phrofiadau 

dysgu gan ddefnyddio adnoddau a threfniadau presennol ysgol brif ffrwd. Caiff hyn ei fonitro 

drwy broses adolygu. Yn ystod pob adolygiad, caiff anghenion a chynnydd y plentyn eu 

hadolygu yn erbyn y targedau sydd wedi'u hamlinellu yn ei CAU/CYU neu yn rhan tri o'r 

datganiad AAA. Bydd yr adolygiad hefyd yn cyfeirio at y meini prawf gadael ar gyfer y 

lleoliad perthnasol.  

 

Dosbarth arsylwi ac asesu 

 

Os bydd tystiolaeth o anawsterau cymhleth a pharhaus yn y cyfnod sylfaen sy'n galw am 

ragor o waith asesu ac arolygu er mwyn dewis pa leoliad arbenigol sy'n briodol, efallai y 

bydd Panel Lleoliad Arbenigol yn awgrymu bod y disgybl yn cael ei roi mewn Dosbarth 

Arolygu ac Asesu.  Y bwriad yw darparu'r lleoliadau yma am gyfnod byr er mwyn galluogi'r 

Awdurdod Lleol i gyflawni asesiad cyflawn o anghenion y disgyblion.  Byddwn ni'n adolygu'r 

lleoliadau yn rheolaidd er mwyn adlewyrchu natur tymor byr y ddarpariaeth yma a'i 

swyddogaethau o ran asesu. 

 

Dosbarthiadau Asesu ac Ymyrraeth y Blynyddoedd Cynnar 

 

Ble mae tystiolaeth o anghenion sylweddol a chymleth yn y Blynyddoedd Cynnar (Meithrin 1 

a 2), ond mae angen rhagor o wybodaeth i benderfynu ar leoliad, efallai bydd y panel AAA 

yn penderfynu rhoi lleoliad mewn Dosbarth Asesu ac Ymyrraeth y Blynyddoedd Cynnar.  

Bwriad y lleoliadau yma yw bod yn lleoliadau byr tymor tra bod asesiadau ac ymyraethau 

pellach yn cael eu rhoi ar waith.  Bydd cynnydd yn cael ei adolygu'n gyson a bydd lleoliad 

tymor hirach ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yn cael ei ystyried yn rhan o'r broses adolygu.   
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Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol:  Asesu ac Ymyriad y 
Blynyddoedd Cynnar   

 

Cyngor gan y Gwasanaeth 

Seicoleg Addysg ar fesurau addas 

e.e. System Asesu Ymddygiad 

Addasol , Asesiad Amserlen Sgiliau 

wrth Dyfu, lefelau datblygiad 

Cynllun Archwilio Pediatrig neu 

asesiadau'n dangos oedi o ≤ 50-

60% o ran datblygiad academaidd /

addasol

Deilliannau efydd ym mhob maes o 

ran y Blynyddoedd Cynnar .

 Tystiolaeth o anghenion ychwanegol eraill 

e.e. Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig /

Anghenion Synhwyraidd 

 Efallai tystiolaeth o anghenion iechyd neu 

feddygol sylweddol sy 'n dynodi cyfraniad 

parhaus sylweddol gan weithwyr 

proffesiynol ac addasu 'r cwricwlwm yn 

sylweddol

Amgylchiadau eithriadol :

damwain, salwch neu 

gyflwr dirywiol sy'n 

datblygu 'n gyflym

Meini Prawf Dosbarthiadau Cynnal Dysgu ar gyfer Meini Prawf Derbyn 
ar gyfer Darpariaeth Arbenigol :  Asesu ac Ymyriad y Blynyddoedd 

Cynnar    

Dosbarth Asesu ac Ymyriad y Blynyddoedd 

Cynnar

 Gwaelodlin ar Fynediad - Athro dosbarth i gynnal asesiad .  

 Arsylwi'r ymateb i ymyraeth ar sail unigol /Grŵp yn ystod yr amser yn y dosbarth

 Defnyddio proffil ymgysylltu i fonitro cynnydd 

 Cyfarfodydd TAC ac ar ôl 2 dymor - disgrifio natur /pwrpas arsylwi/asesu parhaus 

 A) Lleoliad wedi ' i argymell - anfon at y Panel Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)/

Panel Lleoliadau a phontio ar adeg briodol 

 B) Os nad yw'r lleoliad yn glir - cynnal asesiadau ac ymyrraeth bellach , dychwelyd i'r 

panel Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) ar ôl tymor arall.

Meini Prawf 

Gadael

 Cynnydd annigonol 

 Mae angen lefel uchel o gymorth ac 

addasu'r cwricwlwm 

 Ymddygiadau anniogel sylweddol 

sydd angen lefel uchel o oruchwylio

 Gallu datblygiadol /ymaddasol canran 

o >0.1 neu SS 55 

 Mesurau cyflawni canran o > 0.1 neu 

SS 55 

 Anghenion Meddygol Ychwanegol 

sy'n gofyn am gymorth arbenigol

 Cynnydd boddhaol mewn 

lleoliadau grwpiau bach 

 Tystiolaeth wedi elwa o 

gyfleoedd cynhwysiant prif ffrwd 

wedi 'u rheoli 'n dda 

 Mae modd cwrdd ag anghenion 

iechyd trwy gynnwys 

gwasanaethau 'n barhaus

 Cynnydd cyflym - mae'r 

bwlch yn cau rhwng 

disgyblion a chyfoedion . 

 Integreiddio Prif Ffrwd 

Sylweddol

Ysgol Arbennig Dosbarth Cymorth Dysgu
Prif ffrwd gyda chynllun 

wedi'i bersonoli

Atgyfeirio i Gynllun Allgymorth Pontio 

Blynyddoedd Cynnar a Lleoliad Prif 

Ffrwd

Le Na
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Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: Anhwylder ar y Sbectrwm 

Awtistig 

 

 

Dosbarthiadau Cynnal Dysgu (Anhwylder y Sbectrwm Awtistig): Meini 

Prawf ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: O'r Cyfnod Sylfaen/CA2/CA3/4

Mae gan y plentyn ddiagnosis meddygol o Anhwylderau yn y 

Sbectrwm Awtistig fel prif angen.

 Cymorth ychwanegol yn yr ysgol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar/Gweithredu 
Gan yr Ysgol ar sail grŵp neu ar sail unigol gan gynnwys:

 Asesiadau perthnasol yn yr ysgol er mwyn llywio cynlluniau CAU/CYU 
 Ymyrraeth wedi'i thargedu e.e. storïau cymdeithasol, trafod

 Asesiadau risg

 Arolygon priodol
 CAU/CYU/Cynllun gweithredu (o leiaf 2 wedi'u harolygu)

 Hyfforddiant
 Rhoi cyngor ar waith e.e yn dilyn ymgynghoriadau clwstwr, cyfarfodydd cynllunio cynhwysiant

Tystiolaeth o waith ymatebol graddol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy/

Gweithredu Gan yr Ysgol a Mwy gan weithio gyda'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg/Athro 
Arbenigol, gan gynnwys:

 Mae'r hyfforddiant a gafodd ei awgrymu wedi'i gyflawni a'i roi ar waith
 Cynllun gweithredu sydd wedi'i gytuno arno ac awgrymiadau

 Mae'r cynlluniau gweithredu wedi'u rhoi ar waith a'u hadolygu er mwyn adlewyrchu cymorth 
arbenigol 

 Cymorth arbenigol eang ar gyfer y Gwasanaeth Cynnal Dysgu 
 Defnyddio Cyllid Anghenion Ychwanegol yn effeithiol yn yr ysgol

 Tystiolaeth o asesu a/neu weithredu rhaglenni Therapi Galwedigaethol/Therapydd Lleferydd 
ac Iaith/strategaethau/addasiadau amgylcheddol (ble mae'n briodol yn glinigol)

Tystiolaeth feintiol ac ansoddol 
bod Anhwylder yn y Sbectrwm 

Awtistaidd wedi effeithio ar 
gynnydd ar draws y cwricwlwm 

yn sylweddol, gan gynnwys 

nodweddion dysgu, cyfathrebu, 
cymdeithasoli, annibyniaeth

Tystiolaeth gan weithwyr 

proffesiynol eraill megis 
Therapydd Lleferydd ac Iaith/

Therapydd Galwedigaethol o 
ran anghenion cyfathrebu 

cymdeithasol/synhwyraidd

Lefel y gallu i weithredu mewn 
amgylchedd ysgol wedi'i nodi yn yr 

amrediad difrifol ar adnodd 
cyfathrebu cymdeithasol arbenigol.  

Mae hyn wedi'i brofi gan weithiwr 

proffesiynol, e.e. Seicolegydd 
Addysg, Athro Arbenigol

Trafod cyflwyno'r Cais am Ddarpariaeth Arbenigol gyda'r 

Gwasanaeth Seicoleg Addysg/Athro Arbenigol

Os mai 
'na' 

yw'r 
ateb -

mae 
angen 

rhagor 
o 

gamau 
gweithr

edu ar 
lefel 

ysgol

Tystiolaeth o anawsterau ym mhob un o'r 3 maes isod
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Meini Prawf Gadael 

DOSBARTHIADAU CYNNAL DYSGU (Anhwylder y Sbectrwm Awtistig/Anhwylder 

Cyfathrebu): Meini Prawf ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: O'r Cyfnod Sylfaen/CA2/CA3/4 

Canlyniad Meini prawf 

Ystyried 

math arall o 

ddarpariaeth 

 Mae prif angen arall wedi'i nodi heblaw am Anhwylder yn y Sbectrwm 
Awtistig 
 

 

Mae 2 neu 

ragor o'r 

meini prawf 

wedi'u 

bodloni: 

ystyried 

math arall o 

ddarpariaeth 

 Mae'r disgybl yn ymdopi â rhyngweithio ac integreiddio yn y brif ffrwd am 
50% neu fwy o amserlen yr ysgol gyda chymorth 

 Gall y disgybl ymdopi yn gymdeithasol ac yn emosiynol yn ystod 
cyfnodau strwythuredig a heb eu strwythuro 

 Mae'r disgybl wedi gwneud cynnydd o ran ei lefelau cyflawniad 
academaidd, sydd bellach yn cydfynd â rhai o'i gyfoedion yn y brif ffrwd. 
Mae data asesu yn yr ysgol a phrofion safonol yn profi hyn 

 Mae data asesu arbenigol yn nodi bod lefel gweithredu'r disgybl o fewn 
amgylchedd yr ysgol yn uwch na'r amrediad difrifol. 
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Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: Anawsterau Dysgu 

Cymhleth 

 

Mae gan y plentyn 

allu gwybyddol sy'n 

cyfateb â chanradd o 

0.5 neu is a sgôr 

safonol o 61 neu is

 Mae ei gyflawniad ar 

fesuryddion gweithredu 
addasedig sy'n cyfateb â 

chanran o 0.5 neu is a sgôr 

safonol o 61 neu is

 Mae gwaith arsylwi yn nodi bod 

y plentyn yn methu ag 

ymdopi'n gymdeithasol nac yn 

emosiynol mewn lleoliad yn y 

brif ffrwd

Mae ei gyflawniad ar 

fesuryddion darllen 

geiriau, sillafu a rhifedd 

sy'n cyfateb â 

chanradd o 0.5 neu is a 

sgôr safonol o 61 neu 

is

Cymorth ychwanegol yn yr ysgol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar /Gweithredu Gan yr 

Ysgol ar sail unigol neu grŵp , gan gynnwys:

 Asesiadau perthnasol yn yr ysgol er mwyn llywio cynlluniau CAU /CYU 

 Ymyrraeth wedi 'i thargedu e.e. POPAT, Numicon

 Asesiadau risg

 Arolygon priodol

 CAU/CYU/Cynllun gweithredu (o leiaf 2 wedi'u harolygu)

 Rhoi cyngor yr ymgynghoriad â 'r Seicolegydd Addysg , yn dilyn ymgynghori yn rhan o 

gyfarfodydd cynllunio cynhwysiant y clwstwr waith . 

 Hyfforddiant

Tystiolaeth o waith ymatebol graddol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy /

Gweithredu Gan yr Ysgol a Mwy gan weithio gyda 'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg /Athro 

Arbenigol, gan gynnwys:

 Mae'r hyfforddiant a gafodd ei awgrymu wedi 'i gyflawni a 'i roi ar waith

 Cynllun gweithredu (CAU/CYU) sydd wedi'i gytuno arno ac awgrymiadau

 Mae'r cynlluniau gweithredu wedi 'u rhoi ar waith a 'u hadolygu er mwyn adlewyrchu cymorth 

arbenigol

 Cymorth eang gan y Gwasanaeth Cynnal Dysgu 

 Defnyddio Cyllid Anghenion Ychwanegol yn effeithiol yn yr ysgol

Ychydig iawn o gynnydd academaidd , 

neu dim o gwbl , ym mhob rhan o 'r 

cwricwlwm  Cyflawniad ar ddiwedd y 

Cyfnod Allweddol:

 Cyfnod Sylfaen : P lefel 4 deilliant 1

 Cyfnod Allweddol 2: P Lefel 7 yn 

gweithio tuag at CC Lefel 1

 Cyfnod Allweddol 3: CC Lefel 2 

neu'n is

Tystiolaeth o anghenion ychwanegol eraill 

megis anawsterau iaith a lleferydd /

Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig /

corfforol , meddygol, synhwyrol/Anawsterau 
Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol . 

Serch hynny , dydy'r Gwasanaeth 

Seicolegydd Addysg /Athro Arbenigol ddim yn 

ystyried hyn yn brif angen

Trafod cyflwyno 'r Cais am Ddarpariaeth Arbenigol 

gyda'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg /Athro Arbenigol

Dosbarthiadau Cynnal Dysgu (Anawsterau Dysgu Cymhleth): Meini Prawf ar gyfer 

Darpariaeth Arbenigol: Cyfnod Sylfaen/CA2/CA3/4

Os mai 

'na' yw'r 

ateb -

mae 

angen 

rhagor o 

gamau 

gweithr

edu ar 

lefel 

ysgol

Tystiolaeth o 

anawsterau ym mhob 

un o'r 3 maes canlynol :
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Meini Prawf Gadael 

Dosbarthiadau Cynnal Dysgu ar gyfer disgyblion sydd ag Anawsterau Dysgu 

Cymhleth: Meini Prawf ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: Cyfnod Sylfaen/CA2/CA3/4 

Canlyniad Meini prawf 

Ystyried math 

arall o 

ddarpariaeth 

 Mae prif angen arall wedi'i nodi heblaw am allu gwybyddol isel a 
gweithredu addasedig 
 

Mae 2 neu 

ragor o'r meini 

prawf wedi'u 

bodloni: 

ystyried math 

arall o 

ddarpariaeth 

 Gallu gwybyddol yn uwch na chanran o 0.5 neu sgôr safonol o 61 neu 
fwy 

 Gweithredu addasedig yn uwch na chanran o 0.5 neu sgor safonol o 61 
ac yn ymdopi'n dda yn gymdeithasol ac yn emosiynol yn ystod 
cyfnodau o integreiddio â'r brif ffrwd 

 Mae'r disgybl wedi gwneud cynnydd o ran ei lefelau cyflawniad 
academaidd, sydd bellach yn cydfynd â rhai o'i gyfoedion yn y brif 
ffrwd. Mae data asesu yn yr ysgol a phrofion safonol yn profi hyn e.e. 
mae'r lefelau cyflawniad yn uwch na'r rheiny sydd wedi'u hamlinellu yn 
y meini prawf derbyn 
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Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: â nam ar eu clyw 

 

 

 

Dosbarthiadau Cynnal Dysgu ar gyfer disgyblion gyda nam ar y clyw Meini 

Prawf ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: Cyfnod Sylfaen/CA2

Cadarnhad meddygol o fyddardod dwyochrog synwyr nerfol 

parhaol difrifol neu lwyr sy'n peri i'r plentyn ddefnyddio cymorth 

clywed/mewnblaniad cogyrnol

Cymorth cyfredol a pharhaus gan Athrawes i Blant Byddar a/

neu gyfathrebwr

Disgybl yng nghategori 'A' - nam difrifol/llwyr ar y clyw

Byddai angen cymorth ffyrdd gweledol o gyfathrebu e.e. Iaith 

Arwyddion Prydain/cyfathrebu llwyr, darllen gwefusau

Mae oedi sylweddol o 

ran meithrin sgiliau 

lleferydd, iaith a 

chyfathrebu.  

Anawsterau o ran 

siarad yn aneglur

Mae lefel y sgiliau 

cyfathrebu yn niweidio'r 

broses o feithrin sgiliau 

cymdeithasol

Ymyrraeth gan 

weithwyr iechyd 

proffesiynol, megis 

Therapydd Lleferydd ac 

Iaith, CIT, clywedeg

Trafod cyflwyno'r Cais am Ddarpariaeth 

Arbenigol gyda'r Gwasanaeth Seicoleg 

Addysg/Athro Arbenigol

Os mai 

'na' yw'r 

ateb - mae 

angen 
rhagor o 

gamau 

gweithredu 

ar lefel 

ysgol

Tystiolaeth o anawsterau difrifol yn o leiaf 2 faes isod ym mhob lleoliad 



16 

 

Meini Prawf Gadael 

Dosbarthiadau Cynnal Dysgu ar gyfer disgyblion gyda nam ar y clyw Meini Prawf ar 

gyfer Darpariaeth Arbenigol: Cyfnod Sylfaen/CA2 

Canlyniad Meini prawf 

Mae 2 neu ragor o'r 

meini prawf wedi'u 

bodloni: ystyried math 

arall o ddarpariaeth 

 Mae modd i'r disgybl fynychu'r rhan fwyaf o wersi yn y brif ffrwd 
gyda chymorth (gyda chymorth technoleg wrando lle bo hynny'n 
briodol) 

 Mae modd i'r disgybl fanteisio ar ddarpariaeth y brif ffrwd gyda 
thechnoleg gynorthwyol a Chynorthwy-ydd Cynnal/Cymorth 
Dysgu arbenigol (lle y bo hynny'n briodol) 

 Hyfforddiant ar gyfer yr ysgol sy'n derbyn disgybl (rhagofynnol) 

 Mae'r disgybl wedi gwneud cynnydd o ran ei lefelau cyflawniad 
academaidd, sydd bellach yn cydfynd â rhai o'i gyfoedion yn y 
brif ffrwd. Mae data asesu yn yr ysgol a phrofion safonol yn 
profi hyn 
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Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: Lleferydd ac Iaith 

 

DOSBARTHIADAU CYNNAL DYSGU LLEFERYDD AC IAITH : Meini Prawf ar gyfer Darpariaeth 

Arbenigol: Cyfnod Sylfaen/CA2/CA3/4

Mae gan y disgybl angen 
sylweddol sy'n cyfateb â 

chanran 1 neu is neu sgôr 
safonol o 67 neu is. Mae'r 

angen wedi'i nodi drwy 
Language Link neu asesiad 

cyfatebol.  

Mae tystiolaeth o oedi/
anhawster difrifol o ran 

lleferydd ac/neu iaith sy'n 
cyfateb â chanran o 0.5 neu is 
neu sgôr safonol o 61 neu is, 

sydd wedi 'i nodi gan y 

Seicolegydd Addysg

Os mai 
'na' yw'r 

ateb -
mae 

angen 
rhagor o 

gamau 
gweithre

du ar 
lefel 
ysgol

Mae asesiadau y 

Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
yn nodi gwahaniaeth o 18 

pwynt rhwng sgorau safonol 
ar lafar a dim ar lafar

Mae cyflawniad y plentyn ar 

fesuryddion darllen geiriau, sillafu 
a rhifedd yn cyfateb â chanran o 1 
neu is neu sgôr safonol o 67 neu is 
NEU

Mae canlyniadau'r asesiad 

gwaelodlin y blynyddoedd cynnar 
yn dangos oedi datblygiadol o 60% 
mewn meysydd penodol (e.e. 
lleferydd, iaith a chyfathrebu; 

rhyngweithio cymdeithasol ac ati.)

Cymorth ychwanegol yn yr ysgol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar/Gweithredu Gan yr Ysgol ar 
sail unigol neu grŵp, gan gynnwys:

 Asesiadau perthnasol yn yr ysgol er mwyn llywio cynlluniau CAU/CYU

 Ymyrraeth wedi'i thargedu e.e. POPAT

 Asesiadau risg

 Arolygon priodol

 CAU/CYU/Cynllun gweithredu (o leiaf 2 wedi'u harolygu)

 Hyfforddiant

 Rhoi cyngor ar waith e.e. yn dilyn ymgynghoriad yn rhan o gyfarfodydd cynllunio cynhwysiant y 
clwstwr

Tystiolaeth o waith ymatebol graddol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy/Gweithredu Gan 

yr Ysgol a Mwy gan weithio gyda'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg/Athro Arbenigol , gan gynnwys:

 Mae'r hyfforddiant a gafodd ei awgrymu wedi'i gyflawni a'i roi ar waith

 Cynllun gweithredu sydd wedi'i gytuno arno ac awgrymiadau

 Mae'r cynlluniau gweithredu wedi'u rhoi ar waith a'u hadolygu er mwyn adlewyrchu cymorth arbenigol 

 Cymorth Arbenigol sylweddol ar gyfer y Gwasanaeth Cynnal Dysgu 

 Defnyddio Cyllid Anghenion Ychwanegol yn effeithiol yn y dosbarth

 Tystiolaeth o waith asesu a/neu weithredu rhaglenni Therapydd Lleferydd ac Iaith arbenigol/
strategaethau/addasiadau amgylcheddol (ble mae'n briodol yn glinigol)

Ychydig iawn o gynnydd 
academaidd, neu dim o gwbl, 
ym mhob rhan o'r cwricwlwm  
Cyflawniad ar ddiwedd y Cyfnod 

Allweddol:



 Y Cyfnod Sylfaen: deilliant 
lefel 3

 Cyfnod Allweddol 2: yn 
gweithio tuag at CC Lefel 1

 Cyfnod Allweddol 3: CC 
lefel 4 neu is

Trafod cyflwyno'r Cais am Ddarpariaeth Arbenigol gyda'r Gwasanaeth Seicoleg 
Addysg/Athro Arbenigol

 Tystiolaeth o hunanhyder 
gwael

 Efallai ei fod yn encilio

 Efallai y bydd tystiolaeth 
o anawsterau 
cymdeithasol, emosiynol 

a/neu ymddygiadol

Tystiolaeth o anawsterau ym mhob un o'r 3 maes 
canlynol:
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Meini Prawf Gadael 

DOSBARTHIADAU CYNNAL DYSGU LLEFERYDD AC IAITH: CA1/23/4 

Canlyniad Meini prawf 

Ystyried 

math arall o 

ddarpariaeth 

 Mae prif angen arall wedi'i nodi heblaw am oedi/anhawster lleferydd ac 
iaith 
 

Mae 2 neu 

ragor o'r 

meini prawf 

wedi'u 

bodloni: 

ystyried 

math arall o 

ddarpariaeth 

 Asesiad Cyswllt Iaith yn uwch na'r canran cyntaf neu sgôr safonol o 67 
 Sgôr mynegi a derbyn y Therapydd Lleferydd ac Iaith/Seicolegydd 

Addysg yn uwch na chanran o 0.5 neu sgôr safonol o 6.1.  Gallu llafar 
asesiad y Seicolegydd Addysg yn uwch na chanran 0.5 neu sgor safonol 
o 61 neu uwch 

 Mae'r disgybl yn ymdopi ag integreiddio am hyd at 60% neu fwy o 
amserlen yr ysgol gyda chymorth, gan gynnwys pynciau craidd 

 Dydy ei anawsterau o ran cyfathrebu ddim yn cael effaith sylweddol ar y 
broses o ryngweithio bob dydd 

 Mae'r disgybl wedi gwneud cynnydd o ran ei lefelau cyflawniad 
academaidd, sydd bellach yn cydfynd â rhai o'i gyfoedion yn y brif ffrwd. 
Mae data asesu yn yr ysgol a phrofion safonol yn profi hyn 
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Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: Ysgol Arbennig 

 

 

Mae gan y plentyn allu 
gwybyddol sy'n cyfateb â 
chanradd o 0.1 neu is neu 
sgôr safonol o 55 neu is

 Mae ei gyflawniad ar 
fesuryddion gweithredu 
addasedig yn cyfateb â 
chanradd 0.1 neu is neu 
sgôr safonol o 55 neu is

 Mae gwaith arsylwi yn nodi 
bod y plentyn yn methu ag 
ymdopi'n gymdeithasol nac 
yn emosiynol mewn lleoliad 
yn y brif ffrwd

Mae ei gyflawniad ar 
fesuryddion darllen geiriau , 
sillafu a rhifedd yn cyfateb â 
chanradd o 0.3 neu is neu 
sgôr safonol o 55 neu is

NEU

Mae canlyniadau 'r asesiad 
gwaelodlin Blynyddoedd 
Cynnar yn dangos oedi 
datblygiadol o dros 60%

Cymorth ychwanegol yn yr ysgol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar /Gweithredu 
Gan yr Ysgol ar sail unigol neu grŵp , gan gynnwys :

 Asesiadau perthnasol yn yr ysgol er mwyn llywio cynlluniau CAU /CYU

 Ymyrraeth wedi 'i thargedu e .e. POPAT, Numicon

 Asesiadau risg

 Arolygon priodol

 CAU/CYU/Cynllun gweithredu (o leiaf 2 wedi'u harolygu)

 Hyfforddiant

 Rhoi cyngor ar waith e .e. yn dilyn mynychu ymgynghoriad Cymorth , Datrys Problemau a 
Chyngor AAA y Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Tystiolaeth o waith ymatebol graddol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy /Gweithredu 
Gan yr Ysgol a Mwy gan weithio gyda 'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg /Athro Arbenigol , gan gynnwys :

 Mae'r hyfforddiant a gafodd ei awgrymu wedi 'i gyflawni a'i roi ar waith

 Cynllun gweithredu sydd wedi 'i gytuno arno ac awgrymiadau

 Mae'r cynlluniau gweithredu wedi 'u rhoi ar waith a 'u hadolygu er mwyn adlewyrchu cymorth arbenigol 

 Cymorth Arbenigol sylweddol ar gyfer y Gwasanaeth Cynnal Dysgu 

 Defnyddio Cyllid Anghenion Ychwanegol yn effeithiol yn yr ysgol

 Tystiolaeth o asesu a /neu weithredu rhaglenni Therapi Galwedigaethol /Therapydd Lleferydd ac Iaith 
arbenigol /strategaethau /addasiadau amgylcheddol

 Diffyg cynnydd wrth fynychu Dosbarth Cynnal Dysgu (os yw hynny'n berthnasol )

Ychydig iawn o gynnydd academaidd , neu 
dim o gwbl , ym mhob rhan o 'r cwricwlwm  
Cyflawniad ar ddiwedd y Cyfnod Allweddol :

 Cyfnod Sylfaen : P lefel 1 - 2 Efydd

 Cyfnod Allweddol 2: P Lefel 4 yn 
gweithio tuag at Aur

 Cyfnod Allweddol 3: P Lefel 8 yn 
gweithio tuag at lefel 1

Tystiolaeth o anghenion ychwanegol eraill megis 
Therapydd Lleferydd ac Iaith /Anhwylderau yn y 
Sbectrwm Awtistig/Anghenion Synhwyraidd /
Anawsterau Cymdeithasol , Emosiynol ac 
Ymddygiadol/Corfforol /Meddygol



 Efallai y bydd tystiolaeth o anghenion 
iechyd a meddygol sylweddol a fydd yn 
galw am ymyrraeth gan weithwyr iechyd 
proffesiynol

Ystyried lleoliad mewn ysgol arbennig yn y Panel 
Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) ar sail adolygiad/

asesiad statudol blynyddol

YSGOL HEN FELIN, YSGOL ARBENNIG PARK LANE , YSGOL TŶ COCH: Meini Prawf ar 
gyfer Darpariaeth Arbenigol : Cyfnod Sylfaen /CA2/CA3/4

Os mai 
'na' yw'r 
ateb -
mae 

angen 
rhagor o 
gamau 
gweithr
edu ar 
lefel 
ysgol

Trefniadau 
eithriadol

Tystiolaeth o anawsterau ym mhob un o 'r 3 maes 
canlynol:
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Meini Prawf Gadael 

YSGOLION ARBENNIG - YSGOL TŶ COCH, HEN FELIN A PARK LANE: Meini Prawf 
Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: 
 

Canlyniad Meini prawf 

Mae'r meini 

prawf wedi'u 

bodloni: 

ystyried math 

arall o 

ddarpariaeth 

 Gallu gwybyddol yn uwch na chanran o 0.1 neu sgôr safonol o 55 
 Gweithredu addasedig yn uwch na chanran o 0.1 neu sgôr safonol o 

55 ac yn ymdopi'n dda yn gymdeithasol ac yn emosiynol   
 Mae ei gyflawniad ar fesuryddion darllen, sillafu, rhifedd yn uwch na 

chanran 0.1 neu sgôr safonol o 55 
 Ar ddiwedd y cyfnod allweddol/cam, mae'r cyflawniadau yma yn uwch 

na 
o Cyfnod Sylfaen: P Lefel 4 yn gweithio o fewn Deilliant 1 y 

Cyfnod Sylfaen 
o CA2: P Lefel 7 yn gweithio tuag at CC Lefel 1 
o CA3: CC Lefel 2   

 Gall y disgybl ymdopi ag integreiddio a rhyngweithio yn ehangach yn 
gymdeithasol ac yn addysgol 

 Wedi ystyried lleoliad mewn Dosbarth Cynnal Dysgu neu leoliad yn y 
brif ffrwd 

o Dydy Anghenion Addysgol Arbennig y disgybl ddim yn ei 
atal rhag cael mynediad at y cwricwlwm mewn lleoliad 
Cynnal Dysgu neu leoliad yn y brif ffrwd 

o Mae tystiolaeth gweithwyr proffesiynol/asiantaethau yn 
dangos y byddai'r disgybl yn cael budd o fod mewn 
Dosbarth Cynnal Dysgu neu ysgol yn y brif ffrwd 
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Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: CA4 / Ôl 16 oed Ysgol Tŷ  

Coch 

 

                      

 

DARPARIAETH CA4 AC ÔL 16 OED YSGOL TŶ COCH: 

Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol :

Dysgwyr CA4/ôl-16 sydd â diagnosis o Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig 

difrifol wrth ymuno â 'r ysgol

Mae'r dysgwyr wedi bodloni 'r meini prawf cyffredinol ar gyfer lle mewn ysgol 

arbennig ac mae ganddyn nhw ddiagnosis o Anhwylderau yn y Sbectrwm 

Awtistig wedi'i gadarnhau, a dyna yw eu prif angen

Tystiolaeth o oedi difrifol a sylweddol o ran cynnydd mewn rhyngweithio 

cymdeithasol a chyfathrebu , ac ym mhob rhan o 'r cwricwlwm. Mae hyn er 

gwaethaf cymorth ac ymyrraeth arbenigol iawn yn yr ysgol , sydd wedi'i ategu 

gan asesiadau yn yr ysgol ac asesiadau allanol yn ogystal â sgorau safonol

 Cyfnodau o ryngweithio cymdeithasol yn peri gofid difrifol /canlyniadau 

negyddol

Tystiolaeth o waith ymatebol graddol gan yr ysgol trwy weithio gyda 'r 

Gwasanaeth Seicoleg Addysg, gan gynnwys:

 Cynllun gweithredu (CAU/CYU) (o leiaf 2 wedi'u hadolygu) sydd wedi'i 

gytuno arno gydag argymhellion

 Mae'r cynlluniau gweithredu wedi 'u rhoi ar waith a 'u hadolygu er mwyn 

adlewyrchu cymorth arbenigol

 Asesiad risg

 Dulliau cyfathrebu estynedig ac amgen

 Mae'r hyfforddiant a gafodd ei awgrymu wedi 'i gyflawni a'i roi ar waith

Ystyried lleoliad mewn ysgol arbennig yn y Panel Anghenion Addysgol Arbennig 

(AAA) ar sail adolygiad/asesiad statudol blynyddol
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Meini Prawf Gadael 

YSGOLION ARBENNIG - DARPARIAETH ANHWYLDER Y SBECTRWM AWTISTAIDD 
YSGOL TŶ COCH CA4/ÔL-16:  Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: 
 

Canlyniad Meini prawf 

Mae'r meini 

prawf wedi'u 

bodloni: 

ystyried math 

arall o 

ddarpariaeth 

 Gall y disgybl ymdopi ag integreiddio a rhyngweithio cymdeithasol 
ehangach er y bydd, o bosibl, yn parhau i gael trafferth gyda rhai 
amgylchiadau ac efallai y bydd angen cymorth arno ar lefel benodol 

 Mae modd diwallu anghenion academaidd y disgybl gyda darpariaeth 
gyffredinol yr ysgol 

 Mae ymddygiad heriol yn cael rhywfaint o effaith ar allu'r unigolyn i 
gael budd o'r ddarpariaeth yma 
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Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: Ysgol Arbennig Maesgwyn 

 

MAESGWYN: Meini Prawf ar gyfer Darpariaeth 
Arbenigol: CA3/4

Tystiolaeth o 
anawsterau 

cymdeithasol , 
emosiynol ac 
ymddygiadol 

sylweddol

Mae gan y 
plentyn allu 

gwybyddol sy'n 
cyfateb â 

chanran o 0.3 
neu is neu sgôr 
safonol o 59 neu 

is

 Mae ei gyflawniad ar 
fesuryddion gweithredu 
addasedig yn cyfateb â 
chanran o 0.3 neu is neu sgôr 
safonol o 59 neu is

 Mae gwaith arsylwi yn nodi bod 
y plentyn yn methu ag 
ymdopi'n gymdeithasol nac yn 
emosiynol mewn lleoliad yn y 
brif ffrwd

Mae ei gyflawniad ar 
fesuryddion darllen 

geiriau, sillafu a rhifedd 
yn cyfateb â chanradd o 

0.3 neu is neu sgôr 
safonol o 59 neu is

Trefniadau 
eithriadol

Cymorth ychwanegol yn yr ysgol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar /Gweithredu Gan yr 
Ysgol ar sail unigol neu grŵp , gan gynnwys :

 Asesiadau perthnasol yn yr ysgol er mwyn llywio cynlluniau CAU /CYU

 Ymyrraeth wedi 'i thargedu e .e. Thrive, Cynorthwy -ydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol

 Asesiadau risg

 Arolygon priodol

 CAU/CYU/Cynllun gweithredu (o leiaf 2 wedi 'u harolygu)

 Hyfforddiant

 Rhoi cyngor ar waith e .e. yn dilyn mynychu ymgynghoriadau Cymorth , Datrys Problemau a 
Chyngor AAA y Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Os mai 
'na' yw'r 
ateb -
mae 

angen 
rhagor o 
gamau 
gweithr
edu ar 
lefel 
ysgol

Tystiolaeth o waith ymatebol graddol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy /Gweithredu Gan yr 
Ysgol a Mwy gan weithio gyda 'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg /Athro Arbenigol , gan gynnwys :

 CYMORTH ARBENIGOL sylweddol o Atgyfeiriad y Gwasanaeth Cynnal Dysgu (Darpariaeth y garfan 
anawsterau dysgu cymhleth /cyffredinol lefel 3 y Gwasanaeth Cynnal Dysgu ) gydag ymyrraeth barhaus 
gan y Gwasanaeth Cynnal Ymddygiad

 Cynllun gweithredu (CAU/CYU) (o leiaf 2 wedi'u hadolygu) sydd wedi 'i gytuno arno ac awgrymiadau

 Mae'r cynlluniau gweithredu wedi 'u rhoi ar waith a 'u hadolygu er mwyn adlewyrchu cymorth arbenigol

 Mae'r hyfforddiant a gafodd ei awgrymu wedi 'i gyflawni a'i roi ar waith

 Defnydd effeithiol o Gyllid Anghenion Ychwanegol yn yr ysgol

Ychydig iawn o gynnydd academaidd , neu dim o 
gwbl, ym mhob rhan o 'r cwricwlwm  Cyflawniad ar 
ddiwedd y Cyfnod Allweddol :

 Cyfnod Allweddol 2: P Lefel 8 yn gweithio 
tuag at CC lefel 1

 Cyfnod Allweddol 3: yn gweithio o fewn CC 
lefel 2

 Cynnydd annigonol o fewn Dosbarth Cynnal 
Dysgu (lle y bo'n briodol )

Tystiolaeth o anghenion ychwanegol eraill megis 
Therapydd Lleferydd ac Iaith /Anhwylderau yn y 
Sbectrwm Awtistig/Anghenion Synhwyraidd /
Anawsterau Cymdeithasol , Emosiynol ac 
Ymddygiadol

Tystiolaeth o anghenion seicolegol /iechyd 
meddwl sy'n galw am Wasanaethau Iechyd 
Meddwl Plant a 'r Glasoed (‘CAMHS’)/Y 
Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Ystyried lleoliad mewn ysgol arbennig yn y Panel Anghenion Addysgol Arbennig 
(AAA) ar sail adolygiad/asesiad statudol blynyddol

Tystiolaeth o anawsterau mewn 3 o'r 
meysydd canlynol :
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Meini Prawf Gadael 

YSGOLION ARBENNIG - MAESGWYN Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth 
Arbenigol: 
 

Canlyniad Meini prawf 

Mae'r meini 

prawf wedi'u 

bodloni: 

ystyried math 

arall o 

ddarpariaeth 

 Gallu gwybyddol yn uwch na chanran o 0.3 neu sgôr safonol o 59 neu 
fwy 

 Gweithredu addasedig yn uwch na chanran o 0.3 neu sgôr safonol o 
59 neu fwy ac yn ymdopi'n dda yn gymdeithasol ac yn emosiynol   

 Mae ei gyflawniad ar fesuryddion darllen, sillafu, rhifedd yn uwch na 
chanran 0.3 neu sgôr safonol o 59 neu fwy 

 Cydymffurfio â rheolau'r dosbarth a'r ysgol o dan y rhan fwyaf o 
amgylchiadau 

 Mae arsylwadau ymddygiad sydd wedi'u cofnodi'n ategu'r farn fod 
gwelliant parhaus wedi bod dros amser 

 Ar ddiwedd y cyfnod allweddol/cam, mae'r cyflawniadau yma yn uwch 
na 

o CA2: P Lefel 8 / CC Lefel 1 
o CA3: CC Lefel 2   

 Tystiolaeth o gynhwysiant mewn lleoliadau yn y brif ffrwd mewn modd 
llwyddiannus a chynaliadwy  

 Gall y disgybl ymdopi ag integreiddio a rhyngweithio yn ehangach yn 
gymdeithasol ac yn addysgol  

 Wedi ystyried lleoliad mewn Dosbarth Cynnal Dysgu neu leoliad yn y 
brif ffrwd 

o Dydy Anghenion Addysgol Arbennig y disgybl ddim yn ei 
atal rhag cael mynediad at y cwricwlwm mewn lleoliad 
Cynnal Dysgu neu leoliad yn y brif ffrwd 

o Mae tystiolaeth gweithwyr proffesiynol/asiantaethau yn 
dangos y byddai'r disgybl yn cael budd o fod mewn 
Dosbarth Cynnal Dysgu neu ysgol yn y brif ffrwd 
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Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: Hyfforddiant i 

Unigolion/Grwpiau 

 

HYFFORDDIANT I UNIGOLION/GRWPIAU: 

Lleoliad

 Oedran ysgol statudol

 Byw yn Rhondda Cynon Taf neu fynychu ysgol yn Rhondda Cynon Taf

 Anawsterau neu ddiagnosis sydd wedi 'i gadarnhau sy 'n ei atal rhwng 

mynd i 'r ysgol

 Absenoldebau sy 'n para mwy na 15 diwrnod ac sydd wedi 'u dilysu gan 

weithiwr meddygol proffesiynol

 Cyfnod eithrio o 15 diwrnod neu fwy /cael ei eithrio yn barhaol

 Aros am le mewn ysgol arbennig /lleoliad arbenigol does dim modd iddo 

fanteisio ar y lleoliad heb gymorth

Os os gan y disgybl gyflwr 

corfforol/meddygol megis 

salwch neu anaf ataliol /

beichiogrwydd, dylai'r ysgol 

gyflwyno ffurflen SPR2

Cymorth ychwanegol yn yr ysgol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd 

Cynnar/GweithreduGan yr Ysgol ar sail unigol neu grŵp , gan gynnwys :

 Asesiadau perthnasol yn yr ysgol er mwyn llywio cynlluniau CAU/CYU

 Ymyrraeth wedi 'i thargedu 

 Asesiadau risg

 Arolygon priodol

 CAU/CYU/Cynllun gweithredu (o leiaf 2 wedi'u harolygu)

 Rhoi cyngor ar waith e .e. yn dilyn gwaith ymgynghori yn rhan o gyfarfod 

cynllunio cynhwysiant y clwstwr 

 Hyfforddiant

Tystiolaeth o waith ymatebol graddol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd 

Cynnar a Mwy /Gweithredu Gan yr Ysgol a Mwy gan weithio gyda 'r 

Gwasanaeth Seicoleg Addysg/Athro Arbenigol, gan gynnwys :

 Cymorth sylweddol gan y gwasanaethau arbenigol

 Cynlluniau gweithredu sydd wedi 'u cytuno arnyn nhw ac awgrymiadau 

 Mae'r hyfforddiant a gafodd ei awgrymu wedi 'i gyflawni a'i roi ar waith

 Mae'r cynlluniau gweithredu wedi 'u rhoi ar waith a'u hadolygu er mwyn 

adlewyrchu cymorth arbenigol

 Tystiolaeth o ymyrraeth/atgyfeiriad CAMHS

 Defnyddio Cyllid Anghenion Ychwanegol yn yr ysgol mewn modd 

effeithiol. 

 Rhoi darpariaeth amgen ar waith a 'i gwerthuso.

Os mai 

'na' yw'r 

ateb -

mae 

angen 

rhagor o 

gamau 

gweithre

du ar 

lefel 

ysgol

Trafod cyflwyno'r Cais am Ddarpariaeth Arbenigol 

gyda'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Mae anawsterau 'r disgybl yn 

parhau i beri pryder neu 

waethygu ac maen nhw 'n cael 

effaith sylweddol ar y lleoliad 

ysgol

Tystiolaeth o gydweithrediad ag 

amrywiaeth o asiantaethau 

mewnol /allanol e.e. 

Gwasanaeth Mynychu 'r Ysgol a 

Lles, Gwasanaeth Ymgysylltu a 

Chyfranogiad Ieuenctid , 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl 

Plant a'r Glasoed (‘CAMHS’), 

Gwasanaeth Teuluoedd 

Cydnerth sydd heb gael llawer 

o effaith, neu heb gael unrhyw 

effaith, yn ôl asesiadau/

adroddiadau /arsylwadau
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Meini Prawf Gadael 

Hyfforddiant i Unigolion/Grwpiau Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: 
 

Canlyniad Meini prawf 

Os bydd 1 neu 

ragor o'r meini 

prawf wedi'u 

bodloni: 

ystyried math 

arall o 

ddarpariaeth 

 Gall y disgybl ymdopi ag integreiddio a rhyngweithio yn ehangach yn 
gymdeithasol ac yn addysgol 

 Mae tystiolaeth broffesiynol berthnasol fod modd diwallu anghenion y 
disgybl mewn lleoliad yn y brif ffrwd neu leoliad arbenigol bellach, a 
bod pob asesiad risg wedi'i gyflawni 

 Dim tystiolaeth gyfredol gan arbenigwr sy'n cadarnhau bod rheswm 
meddygol/seicolegol dros ddiffyg gallu'r plentyn i fynd i'r ysgol  

 Presenoldeb o lai na 50% mewn sesiynau tiwtora dros gyfnod o 12 
wythnos 

 Diffyg ymgysylltu â sesiynau tiwtora 
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Meini Prawf Derbyn ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: Anawsterau Cymdeithasol, 

Emosiynol ac Ymddygiadol (SEBD) / Meithrin 

 

Meini Prawf ar gyfer Darpariaeth Arbenigol: Meithrin, Cyfnod Sylfaen, CA2, CA 3/4 SEBD, Tai / 

Tŷ Gwyn

 Rhoi dull gweithiwr allweddol parhaol/oedolyn y gellir ei ymddiried ynddo ar waith

 Asesiadau perthnasol yn yr ysgol er mwyn llywio cynlluniau CAU /CYU e.e. Boxall, Cytundeb Darparu 

Gwasanaeth

 Monitro ymyrraeth unigol /grŵp bach wedi'i thargedu e.e. proffil Beyond Boxall, Cynorthwy-ydd Cymorth 
Llythrennedd Emosiynol, Thrive, y Blynyddoedd Rhyfeddol , Ymwybyddiaeth Ofalgar, Relax Kids. 

 Rhoi asesiad risg ar waith , cynlluniau codi a chario cadarnhaol a chynlluniau dysgu ar ôl digwyddiad / 

gwaharddiad. 

 CAU/CYU/Cynllun Gweithredu wedi'i adolygu 

 Tystiolaeth o systemau i wella cysylltiad agos rhwng yr ysgol a 'r cartref 

 Tystiolaeth o hyfforddiant rheoli ymddygiad diweddar 

 Rhoi cyngor ar waith e .e. yn dilyn ymgynghori mewn cyfarfodydd cynllunio cynhwysiant y clwstwr

Os 'na' 

yw'r ateb -
mae 

angen 

rhagor o 

gamau 

gweithred

u ar lefel 
ysgol

Tystiolaeth o waith ymatebol graddol ar lefel Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy /Gweithredu Gan yr Ysgol 

a Mwy gan weithio gyda 'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg/Athro Arbenigol, gan gynnwys: 

 Mae'r hyfforddiant a gafodd ei awgrymu wedi 'i gyflawni a 'i roi ar waith 

 Cynlluniau gweithredu a gytunwyd arnyn nhw wedi 'u seilio ar ddeilliannau asesiad ymddygiadol. 

 Mae'r cynlluniau gweithredu wedi'u rhoi ar waith a 'u hadolygu er mwyn adlewyrchu cymorth arbenigol ac mae 

ymyraethau wedi 'u targedu ar waith .

 Mae cymorth arbenigol sylweddol wedi cael ei roi ar waith

 Mae cwricwlwm amgen unigryw wedi 'i bersenoleiddio wedi cael ei roi ar waith a'i werthuso. 

 Defnyddio Cyllid Anghenion Ychwanegol mewn modd effeithiol

 Cynlluniau codi a chario cadarnhaol a chynlluniau dysgu ar ôl digwyddiad / gwaharddiad. 

 Tystiolaeth o waith amlasiantaeth trwy 'r Cynllun Cymorth Bugeiliol

 Cwricwlwm wedi'i addasu neu gwricwlwm amgen .

Mae'r sgôr Boxall yn 

dangos gwahaniaeth 
sylweddol yng 

nghyfartaledd y 

graddau datblygu a 

diagnosteg.

Mae ymyrraethau 

therapiwtig yn dangos 

cynnydd cyfyngedig ac 

oedi cymdeithasol ac 

emosiynol sylweddol.

Ar gyfer CA 3 / 4: Mae 

tystiolaeth PBAS neu 
asesiad tebyg yn 

dangos fod Anawsterau 

Cymdeithasol, 

Emosiynol ac 

Ymddygiadol yn peri 

pryder difrifol ym mhob 
maes pwnc ac ym 

mhob categori 

ymddygiadol

Mae adroddiadau 
digwyddiad difrifol yn 

dangos bod 

Anawsterau 

Cymdeithasol, 

Emosiynol ac 

Ymddygiadol wedi cael 
effaith fawr ar fynediad 

i ddysgu.

Trafod cyflwyno 'r Cais am Ddarpariaeth Arbenigol gyda 'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg/Athro 

Arbenigol

Trosodd
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Lleoliad y Dosbarth 

Meithrin:

 Mae'r Proffil Boxall yn 

dangos:

 Sgôr datblygiadol isel a 
sgôr diagnostig cyfartalog

Lleoliad yn y Dosbarth Cynnal Dysgu 

 Mae gwybodaeth o'r Gwasanaeth 

Cynnal Ymddygiad a'r Gwasanaeth 
Seicoleg Addysg yr ysgol yn 

awgrymu bod y disgybl wedi llwyddo 
fel rhan o grŵp bach mewn lleoliad 

prif ffrwd. 

 Mae Boxall yn arddangos sgôr isel o 

ran datblygiad ac yn ddiagnostig 

 Digwyddiadau difrifol wythnosol dros 

gyfnod o hanner tymor

Lleoliad yng Nghanolfan Addysg Tai / Tŷ Gwyn:

 Digwyddiadau difrifol ddyddiol / 5 digwyddiad 

yr wythnos yn y brif ffrwd dros hanner tymor. 

 Mae asesiadau risg yn dangos risg uchel y 

bydd y disgybl yn ceisio dianc 

 Mae gwybodaeth gan y Gwasanaeth Cynnal 
Ymddygiad a'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg 

yn awgrymu bod disgybl wedi cael ei dynnu'n 

ôl o'r brif ffrwd am dros 75% o amserlen yr 
ysgol 

 Mae anghenion y plentyn o ran Anawsterau 

Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol 

wedi parhau i waethygu er gwaethaf lleoliadau 
mewn Dosbarth Cynnal Dysgu ar gyfer 

Meithrin/Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol 

ac Ymddygiadol neu ddynodiad arall fel y bo'n 
briodol

Pontio disgyblion Cyfnod Allweddol 3 o Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol arbenigol

Lleoliad yn y Dosbarth Cynnal Dysgu :

 Mynediad at rywfaint o gynhwysiant 
prif ffrwd 

 Mae gwybodaeth o'r ysgol, y 

Gwasanaeth Cynnal Ymddygiad a'r 

Seicolegydd Addysg yn awgrymu 
bod disgybl wedi gwneud cynnydd 

gyda thargedau CYU ac ar Broffil 

Boxall ar leoliad deuol

Tai/Tŷ Gwyn: 

 Ychydig iawn o gynhwysiant prif 

ffrwd, os o gwbl 

 Cynnydd cyfyngedig mewn 

perthynas â thargedau'r CYU

 Mae proffil Boxall yn dangos nad 
oes fawr o welliant wedi bod er 

gwaetha'r ymyraethau arbenigol

Trafod cyflwyno'r Cais am Ddarpariaeth Arbenigol gyda'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg/Athro Arbenigol
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Meini Prawf Ailintegreiddio i ddisgyblion sy'n cael mynediad at 

ddarpariaethau Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol.

Disgybl yn mynd i Ganolfan Addysg Tai/Tŷ Gwyn/

Dosbarth Cynnal Dysgu am leoliad 4 neu 5 diwrnod.

Lleoliad arbenigol yn monitro ymddygiad yn y ddau 

leoliad.

Mae'r disgybl yn cyflawni 80% o dargedau'r CYU. Mae'r 

proffil Boxall yn nodi cynnydd

Panel Anawsterau Cymdeithasol , Emosiynol ac 

Ymddygiadol/Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn 
ystyried argymhelliad i'r plentyn fynychu'r ysgol prif ffrwd 
am ddiwrnod ychwanegol gyda chymorth ailintegreiddio 

(hyd at 3 awr y dydd) gyda chymorth cyfatebol gan yr 

ysgol.

Ymweliad ½ diwrnod wedi'i ariannu ar gyfer athro prif 

ffrwd i leoliad arbenigol

Mae'r disgybl yn cyflawni 80% o'i dargedau CYU dros 
gyfnod o hanner tymor. Parhau i wneud cynnydd ar 

Broffil Boxall. 

Panel Anawsterau Cymdeithasol , Emosiynol ac 

Ymddygiadol/Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn 
ystyried argymhelliad i'r plentyn fynychu'r ysgol prif ffrwd 
am ddiwrnod ychwanegol gyda chymorth ailintegreiddio 
(hyd at 3 awr y dydd) gyda chymorth cyfatebol gan yr 

ysgol.

Mae'r disgybl yn mynychu lleoliad prif ffrwd am 3 diwrnod 
neu'n fwy ac yn cyflawni 80% o'i dargedau CYU. Parhau 

i wneud cynnydd ar broffil Boxall. 

Mae disgybl yn cwrdd â meini prawf ymadael o leoliad 

arbenigol. Cymorth ailintegreiddio'n dod i ben



30 

 

Meini Prawf Gadael 

DOSBARTHIADAU CYNNAL DYSGU (SEBD / Meithrin): Meini Prawf ar gyfer Darpariaeth 

Arbenigol; Cyfnod Sylfaen/CA2/CA3/4 

Canlyniad Meini prawf 

Ystyried 

math arall o 

ddarpariaeth 

 Mae prif angen arall wedi'i nodi heblaw am Anghenion 
Meithrin/Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol 
 

 

Mae 2 neu 

ragor o'r 

meini prawf 

wedi'u 

bodloni: 

ystyried 

math arall o 

ddarpariaeth 

 Dydy'r proffil Boxall ddim yn dangos gwahaniaeth sylweddol gyfartaledd 
y graddau datblygu a diagnosteg  

 Mae cynnydd amlwg wedi bod o ran sgoriau asesu Thrive neu 
ymyrraethau therapiwtig eraill 

 Llai na 3 sgôr yn yr amrediad uchel iawn ar yr Holiaduron Cryfderau ac 
Anawsterau 

 Cydymffurfio â rheolau'r dosbarth a'r ysgol yn y rhan fwyaf o 
amgylchiadau 

 Mae'r disgybl yn ymdopi â rhyngweithio ac integreiddio yn y brif ffrwd am 
50% neu fwy o amserlen yr ysgol gyda chymorth 

 Gall y disgybl ymdopi yn gymdeithasol ac yn emosiynol yn ystod 
cyfnodau strwythuredig ac anstrwythuredig 

 Mae'r disgybl wedi gwneud cynnydd yn ei lefelau cyrhaeddiad 
academaidd gyda rhagor o ymgysylltu / presenoldeb  

 Mae'r broses o ail-integreiddio mewn ysgol brif ffrwd yn raddol dros 
gyfnod o amser wedi bod yn llwyddiannus 

 
Ar gyfer CA3/4: 
 Asesiad yn seiliedig ar weithdrefn neu asesiad tebyg: mae'r rhan fwyaf o 

gategorïau o ran pwnc ac ymddygiad bellach wedi'u lliwio'n felyn/gwyrdd 
(gwan/dim achos dros bryderu) 

 
 Mae anghenion y plentyn o ran anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac 

Ymddygiadol yn parhau i waethygu ac mae angen ystyried lleoliad mwy 
arbenigol 
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Meini Prawf Gadael 

DOSBARTHIADAU CYNNAL DYSGU (TAI / TŶ GWYN): Meini Prawf ar gyfer Darpariaeth 

Arbenigol: Cyfnod Sylfaen/CA2/CA3/4 

Canlyniad Meini prawf 

Ystyried 

math arall o 

ddarpariaeth 

 Mae prif angen arall wedi'i nodi heblaw am Anawsterau Cymdeithasol, 
Emosiynol ac Ymddygiadol 
 

 

Mae 2 neu 

ragor o'r 

meini prawf 

wedi'u 

bodloni: 

ystyried 

math arall o 

ddarpariaeth 

 Dydy'r proffil Boxall ddim yn dangos gwahaniaeth sylweddol gyfartaledd 
y graddau datblygu a diagnosteg 

 Cynnydd sylweddol mewn datblygiad cymdeithasol, emosiynol ac 
ymddygiadol. Mae pecynnau megis Thrive / Lles ym maes addysg / 
proffil hunanddelwedd yn profi hyn 

 Llai na 5 sgôr yn yr amrediad uchel iawn ar yr Holiaduron Cryfderau ac 
Anawsterau 

 Cydymffurfio â rheolau'r dosbarth a'r ysgol yn y rhan fwyaf o 
amgylchiadau 

 Mae'r disgybl wedi gwneud cynnydd yn ei lefelau cyrhaeddiad 
academaidd gyda rhagor o ymgysylltu / presenoldeb  

 Tystiolaeth o gynhwysiant mewn lleoliadau yn y brif ffrwd mewn modd 
llwyddiannus a chynaliadwy  

 Gall y disgybl ymdopi ag integreiddio a rhyngweithio yn ehangach yn 
gymdeithasol ac yn addysgol 

 Mae'r disgybl yn cyflawni dros 80% o'r targedau sydd wedi'u pennu wrth 
fynychu ysgol yn y brif ffrwd dros gyfnod o hyd at chwe wythnos, gan 
ddarparu rhagor o ddyddiau ailintegreiddio 

 Pennu cyfnod o chwe wythnos i roi'r targedau sydd wedi'u pennu ar 
waith. Mae gwelliannau amlwg yn y maes yma yn arwain at 
ailintegreiddio gwell.  

 
Ar gyfer CA3/4: 
 Asesiad yn seiliedig ar weithdrefn neu asesiad tebyg: mae'r rhan fwyaf o 

gategorïau o ran pwnc ac ymddygiad bellach wedi'u lliwio'n felyn/gwyrdd 
(gwan/dim achos dros bryderu) 
 

 


