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Cynnal Adolygiadau Blynyddol tra bod Ysgolion ar Gau 

 

Yn ystod y cyfnod ansicr yma, mae'n bosibl y bydd rhieni/cynhalwyr yn teimlo'n 

bryderus am ei fod yn bryd cyhoeddi Adolygiad Blynyddol eu plentyn.   

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi rhywfaint o eglurhad ynghylch y ddarpariaeth ar 

gyfer dysgwyr ag AAA, ac yn enwedig y rheiny sydd â datganiadau. Hyd yn hyn, dydy 

Llywodraeth Cymru ddim wedi cyhoeddi unrhyw hysbysiadau statudol sy'n llacio 

agweddau ar y system AAA (o dan Ddeddf Addysg 1996).  Ar hyn o bryd, mae'r holl 

ddyletswyddau gorfodol yn aros yr un fath ac mae disgwyl i Awdurdodau Lleol ac 

ysgolion 'gwneud eu gorau' i gwblhau'r hyn sy'n rhesymol o ran darpariaeth ac 

Adolygiadau Blynyddol. 

Rydyn ni'n gobeithio y bydd y Cwestiynau Cyffredin isod yn eich helpu chi i gynllunio 

a chynnal Adolygiadau Blynyddol llwyddiannus. 

 

C. Sut mae modd i ni gynnal Adolygiad Blynyddol yn unol â rheolau cadw pellter 

cymdeithasol? 

A: Dylai ysgolion geisio cynnal Adolygiadau Blynyddol ar-lein. Mae'r garfan Rheoli 

Gwybodaeth wedi cadarnhau bod Microsoft Teams yn ddiogel ar gyfer galwadau fideo.  

Os yw'ch ysgol yn defnyddio platfform ar-lein gwahanol, gwiriwch gyda'r garfan Rheoli 

Gwybodaeth ei bod yn ddiogel ac yn bodloni'u gofynion diogelu preifatrwydd data.  

Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i sicrhau bod gan bob dysgwr fynediad at 

dechnoleg i fanteisio ar ddysgu ar-lein. Mae modd i chi ddefnyddio hyn hefyd. 

Gallech ystyried cynnal yr Adolygiad Blynyddol dros y ffôn, ond gallai fod yn anodd 

cynnal ansawdd y sgwrs. Efallai bydd raid aros nes ei bod yn bosibl cynnal cyfarfod 

wyneb yn wyneb. 

 

C. Sut mae cynnal cyfarfod ar-lein? 

A: I drefnu cyfarfod ar raglen  Microsoft Teams, ewch i'r calendr yn Outlook. Ar y bar 

offer bydd eicon gyda logo Teams. Dewiswch 'New Teams Meeting'. Mae clicio ar hwn 

yn caniatáu i chi drefnu cyfarfod gyda phobl sydd â rhaglen Teams wedi ei llwytho ar 

eu dyfais ai peidio. Rydych chi'n trefnu'r cyfarfod yn union fel apwyntiad.  Bydd dolen 

i'r cyfarfod yn cael ei hanfon at y rheiny sydd am ei fynychu.  Adeg y cyfarfod, bydd yn 

ymddangos yn Teams ac mae modd i chi ganiatáu i'r cyfranogwyr ymuno oddi yno ar 

ôl iddyn nhw glicio ar y ddolen yn yr e-bost. 
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Os dydych chi ddim wedi cynnal cyfarfod ar-lein o'r blaen, mae'n syniad da i chi 

ymarfer gwneud hyn yn gyntaf.  Efallai y byddwch am i gydweithiwr eich helpu i reoli'r 

dechnoleg, fel bod modd i chi ganolbwyntio ar y cyfarfod. Mae'n bwysig ystyried y 

pwyntiau canlynol: 

 Pwy fydd yn cadeirio'r cyfarfod? 

 Pwy fydd yn cymryd nodiadau / yn cwblhau cofnod yr Adolygiad Blynyddol? 

 Sut mae modd i chi reoli cyfraniadau fel bod pawb yn cael eu clywed - gallech 

drefnu i bobl siarad yn eu tro gyda chwestiynau'n cael eu hychwanegu at yr 

opsiwn 'sgwrs' yn lle tarfu ar y cyfarfod. Gallwch fynd i'r afael â'r cwestiynau 

ddiwedd y cyfarfod. 

 A yw'r cyfranogwyr yn cytuno bod y cyfarfod yn cael ei recordio – os yw'r 

cyfleuster ar gael? (Does dim modd recordio cyfarfodydd ar raglen Teams 

RhCT ar hyn o bryd) 

 Beth fydd yn digwydd os oes gan rywun gysylltiad gwael neu os bydd eu 

cysylltiad yn torri yn annisgwyl? 

 

C. Sut dylen ni bennu dyddiad ar gyfer Adolygiad Blynyddol? 

A: Dylid edrych ar ddyddiad adolygiad blynyddol y llynedd a chynnal yr adolygiad 

newydd fan bellaf un diwrnod cyn blwyddyn o'r datganiad terfynol cyntaf.  Efallai y 

bydd angen cynnal Adolygiad Blynyddol dros dro cyn hynny, e.e. lle mae angen 

ystyried pontio rhwng cyfnodau allweddol, mae pryderon ynghylch pa mor briodol yw'r 

ddarpariaeth neu os yw gwybodaeth sylweddol yn dod i law a rhaid ei hadlewyrchu yn 

y datganiad. 

Mae canllawiau yng Nghod Ymarfer AAA yn argymell y dylid rhoi 6 wythnos o rybudd 

ar gyfer unrhyw adolygiad blynyddol sydd am gael ei gynnal. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r 

rheiny sy'n cymryd rhan baratoi a chyflwyno unrhyw adroddiadau. Efallai fydd dim 

modd i rai gweithwyr proffesiynol fynychu felly, mae'n bwysig rhoi cyfle i'r unigolyn dan 

sylw gyfrannu'n ysgrifenedig cyn cynnal yr adolygiad. 
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Mae gwybodaeth lawn ym mhennod 9 o'r Cod Ymarfer AAA 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/cod-ymarfer-anghenion-addysgol-

arbennig-cymru.pdf 

 

C. Beth os dydy'r rhiant/cynhaliwr ddim eisiau i'r adolygiad blynyddol gael ei 

gynnal ar-lein? 

A: Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, mae angen i rieni/cynhalwyr gymryd rhan mewn 

adolygiad blynyddol. Os yw'r rhiant yn dymuno i'r adolygiad blynyddol gael ei ohirio 

nes bod modd cynnal cyfarfod wyneb yn wyneb, rhaid parchu eu dymuniadau. Dyma 

gynghori ysgolion i gadw cofnod o unrhyw ohebiaeth yn unol â hyn.  

 

C. Sut mae sicrhau bod gan bawb fynediad at yr holl adroddiadau a'r wybodaeth 

angenrheidiol ar gyfer y cyfarfod? 

A: Wrth roi gwybod am y dyddiad i gyfranogwyr, dylid eu hatgoffa bod angen iddyn 

nhw ddarparu unrhyw wybodaeth ysgrifenedig mewn pryd iddi gael ei rhannu 

bythefnos cyn y cyfarfod (yn unol â'r Cod Ymarfer).  Dylai'r wybodaeth gael ei rhannu'n 

electronig a'i diogelu gyda chyfrinair, neu ei chopïo a'i phostio at gyfranogwyr. 

 

C. Beth os yw'r rhiant/cynhaliwr yn pryderu bod y plentyn yn bresennol yn ystod 

y cyfarfod neu bydd ei frodyr neu chwiorydd yn torri ar draws y cyfarfod? 

A: Rydyn ni i gyd wrthi'n dysgu i weithio'n wahanol wrth weithio gartref a chymryd rhan 

mewn cyfarfodydd ar-lein. Pan fyddwch chi'n pennu dyddiad ac amser y cyfarfod, 

gofynnwch pryd sydd fwyaf cyfleus yn ystod y dydd. Ceisiwch dawelu meddwl y 

rhiant/cynhaliwr. Efallai y bydd yn briodol rhannu'r cyfarfod yn rhannau byrrach fel bod 

modd i'r plentyn fod yn bresennol ar gyfer rhai adrannau e.e. yr hyn rydyn ni'n ei hoffi 

a'i edmygu amdano. Pan fyddwch yn trafod unrhyw bryderon sydd gyda chi amdano, 

gallwch ofyn i'r plentyn beidio â bod yno. 

 

C. Sut mae sicrhau bod barn disgyblion a rhieni yn cael ei chynrychioli'n dda? 

A: Siaradwch â'r rhiant cyn y cyfarfod fel bod modd iddo rannu ei farn ar yr wybodaeth 

ysgrifenedig gan y cyfranogwyr eraill.  Mae'n syniad da rhannu templedi ar gyfer offer 

sy'n canolbwyntio ar unigolion a'r unigolyn er mwyn casglu barn disgyblion a rhieni. 

Mae enghraifft dda ar y wefan yma (Saesneg yn unig): 

http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-

thinking-tools/ 

Os yw'r plentyn yn derbyn darpariaeth gofal mewn ysgol hyb, efallai gall rhywun sy'n 

ei adnabod yn dda ddefnyddio'r offer yma i gasglu ei farn cyn y cyfarfod.  Ystyriwch 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/special-educational-needs-code-of-practice-for-wales.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/special-educational-needs-code-of-practice-for-wales.pdf
http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-thinking-tools/
http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-thinking-tools/
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ddefnyddio dulliau amlgyfrwng i'r plentyn gael rannu ei farn, e.e. ffotograffau neu 

fideos ohono'n gwneud pethau mae'n ei fwynhau neu'n dda yn eu gwneud. 

Adnoddau eraill i gefnogi adolygiadau sy'n canolbwyntio ar unigolion a'r unigolyn 

https://llyw.cymru/pecyn-cymorth-adolygiadau-syn-canolbwyntio-ar-unigolion-

canllawiau-ar-gyfer-darparwyr-addysg?_ga=2.230128604.1576251808.1588586448-

534395950.1556531007  

https://llyw.cymru/adolygiadau-syn-canolbwyntio-ar-unigolion-canllawiau-i-

deuluoedd?_ga=2.230128604.1576251808.1588586448-534395950.1556531007 

https://llyw.cymru/sut-i-baratoi-ar-gyfer-eich-adolygiad-syn-canolbwyntio-ar-yr-

unigolyn?_ga=2.232087519.1576251808.1588586448-534395950.1556531007 

https://llyw.cymru/adolygiadau-syn-canolbwyntio-ar-unigolion-canllawiau-i-weithwyr-

proffesiynol?_ga=2.232087519.1576251808.1588586448-534395950.1556531007 

C. Beth ddylai ddigwydd ar ôl y cyfarfod? 

A: Dylai'r Pennaeth sicrhau bod unigolyn priodol yn cwblhau cofnod y cyfarfod a'i fod 

yn cael ei rannu â'r holl gyfranogwyr er mwyn iddyn nhw gytuno ei fod yn gofnod cywir 

o'r cyfarfod.  Gan na fydd yn bosibl cael rhieni i arwyddo'r gwaith papur, gofynnwch 

iddyn nhw anfon e-bost atoch yn cadarnhau eu bod yn cytuno â'r cynnwys. Yna, 

anfonwch y cadarnhad yma fel atodiad at y Gwasanaeth Gweinyddu Anghenion Dysgu 

Ychwanegol (ALNAS) (GweinydduAAA@rctcbc.gov.uk) gyda chofnodion y cyfarfod.   

Mae'r Panel Adolygu Blynyddol yn dal i gael ei gynnal ac mae'r panel yn ystyried 

canlyniadau adolygiadau blynyddol yn rheolaidd.  

 

 

https://gov.wales/person-centred-reviews-toolkit-guidance-education-providers
https://gov.wales/person-centred-reviews-toolkit-guidance-education-providers
https://gov.wales/person-centred-reviews-toolkit-guidance-education-providers
https://gov.wales/person-centred-reviews-guidance-families
https://gov.wales/person-centred-reviews-guidance-families
https://gov.wales/how-prepare-your-person-centred-review
https://gov.wales/how-prepare-your-person-centred-review
https://gov.wales/person-centred-reviews-guidance-professionals
https://gov.wales/person-centred-reviews-guidance-professionals
mailto:ALNAS@rctcbc.gov.uk

