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Rhestr o Fyrfoddau 

  

Byrfoddau Termau 

 

ADY Anghenion Dysgu Ychwanegol 

GGADY Gwasanaeth Gweinyddu Anghenion Dysgu Ychwanegol 

CAY Cyllid Anghenion Ychwanegol 

ASA Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig 

CCY Carfan Cynnal Ymddygiad 

GSA Gwasanaeth Seicoleg Addysg 

BC Y Blynyddoedd Cynnar 

BC+ Y Blynyddoedd Cynnar a Mwy  

NC Nam ar y Clyw 

CYU Cynllun Ymddygiad Unigol 

TGCh  Gwybodaeth Cyfathrebu Technoleg  

CAU Cynllun Addysg Unigol 

ALl Awdurdod Lleol 

CCD Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu  

GCD Gwasanaeth Cynnal Dysgu  

CAP Cynllun Addysg Personol 

UAD Uned Atgyfeirio Disgyblion 

GY  Gweithredu gan yr Ysgol 

GY+ Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy  

TILl Therapydd Iaith a Lleferydd  

AAA Anghenion Addysgol Arbennig 

(CAAA) Cydlynydd AAA 

TAAAC Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 

RYA Rhaglen Ymyrraeth Arbenigol 

ADP Anawsterau Dysgu Penodol 

ACNC Athro Cymwysedig (Nam ar y Clyw) 

ACNG Athro Cymwysedig (Nam ar y Golwg) 

NG Nam ar y Golwg 
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Cyflwyniad 
 

Lluniwyd y ddogfen hon er mwyn rhoi gwybod i rieni/cynhalwyr, ysgolion a phartneriaid eraill pryd y gallai fod yn briodol gofyn am 

asesiad statudol o anghenion addysgol arbennig (AAA).  Mae’n disgrifio disgwyliadau Rhondda Cynon Taf mewn cysylltiad â’r ymateb 

graddedig y mae rhaid ei fabwysiadu cyn gofyn am asesiad statudol.  Mae’r angen i ysgolion ymateb mewn modd graddedig wedi ei 

amlinellu’n glir yng Nghod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (2002).    

  

O ran 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 Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy neu Gweithredu 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.   Mae modd darllen canllawiau i ysgolion ar Ymateb Graddedig yn y ddogfen 'Ymateb Graddedig – Bodloni anghenion 

pob disgybl1'. 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 plant yn diwallu eu Hanghenion Addysgol Arbennig, fel arfer. Bydd angen cymorth ychwanegol 

gan wasanaethau Anghenion Addysgol Arbennig neu asiantaethau allanol eraill ar rai plant er mwyn sicrhau bod eu hanghenion yn 

cael eu bodloni.   

  

 
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SchoolsandLearning/AccessandInclusiontoEducation/relateddocs/AGraduatedResponseSchoolActionandSchoolActionPlus.pdf 

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SchoolsandLearning/AccessandInclusiontoEducation/relateddocs/AGraduatedResponseSchoolActionandSchoolActionPlus.pdf
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Dylid cynnal asesiad o dan adran 323 o Ddeddf Addysg 1996 dim ond os yw ALl o’r farn ei bod hi’n debygol bod AAA ar y plentyn a 

bod angen i’r ALl, neu ei bod hi’n debygol y bydd angen iddo, benderfynu pa ddarpariaeth addysgol arbennig sydd ei hangen drwy 

gyhoeddi datganiad. Hwyrach y daw’r ALl i’r casgliad wrth ystyried a oes angen asesiad fod ymyrraeth ar lefel GY+/BC+ yn briodol; 

neu, hwyrach y gall yr ALl nodi ffyrdd gwahanol i’r ysgol helpu’r plentyn drwy ymyrraeth o’r fath.  Os felly, byddai’r ALl yn dod i’r 

casgliad nad oes angen datganiad AAA ac fe lunnir nodyn yn lle datganiad. Dylid neilltuo Asesiadau Statudol ar gyfer nifer bychan 

iawn o achosion oherwydd bod Rhondda Cynon Taf yn sicrhau bod adnoddau lu a darpariaeth ychwanegol ar gael heb fod angen 

datganiad AAA.   

   

Mae Cod Ymarfer AAA 2002 yn rhoi cyfrifoldeb ar ALl i weithredu proses drylwyr wrth ystyried ceisiadau unigol am Asesiad Statudol.  

Mae angen felly i feini prawf yr Asesiad Statudol ystyried cyfuniad o ffactorau, gan gynnwys difrifoldeb a chymhlethdod anghenion y 

plentyn (mesurau), y camau gweithredu perthnasol a phwrpasol a fu er mwyn rhoi sylw i’r anghenion (ymateb graddedig), yr adnoddau 

sydd eisoes yn cael eu defnyddio i gefnogi’r plentyn, a’r cynnydd wedi'i wneud.     

  

Y Cyd-destun Lleol  

Mae gan yr ALl draddodiad hirsefydlog o ddarparu cefnogaeth ychwanegol i ddisgyblion gydag AAA difrifol a pharhaol, heb fod angen 

gwneud datganiad AAA. Mae'r ALl wedi ymrwymo i sicrhau bod modd i ddisgyblion â'r anghenion mwyaf cymhleth a difrifol fanteisio 

ar gymorth heb oedi. Mae amrywiaeth eang o adnoddau y mae modd eu defnyddio i gynorthwyo plant sydd ag Anghenion Addysgol 

Arbennig difrifol a pharhaus heb ddatganiad 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 becynnau cymorth gan y Gwasanaeth Cynnal Dysgu  

• Mynediad at le mewn Dosbarth Cynnal Dysgu neu Uned Atgyfeirio Disgyblion  

  

Caiff pecynnau cymorth gan y Gwasanaeth Cynnal Dysgu gynnwys cymorth addysgu a chymorth nad yw'n ymwneud ag addysgu i 

blant ag: Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig; anawsterau emosiynol, ymddygiad a chymdeithasol; anawsterau o ran lleferydd ac 

iaith; anawsterau dysgu penodol; nam ar y clyw; nam ar y golwg ac anawsterau meddygol. Barn yr ALl yw na fyddai cais am asesiad 

statudol yn addas nes bod pob dull wedi'i ystyried ar gyfer bodloni anghenion plentyn ar lefelau GY/GBC a GY+/GBC+. Bydd rhai 

eithriadau (gweler adran 'Ceisiadau Eithriadol ar gyfer Asesiadau Statudol'). 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. Mae Asesiadau Statudol bob tro yn 

cael eu cynnal pan fydd anghenion y plentyn yn golygu bod angen iddo fynd i ysgol arbennig. Mae penderfyniadau o ran Asesiadau 

Statudol yn cael eu gwneud gan Banel AAA yr ALl bob wythnos.  
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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 asesiad statudol 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 asesiad 

statudol:  

 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+ gwell wedi'u gweithredu dros o leiaf dau dymor (gan gynnwys pecynnau o gymorth gan garfanau'r 

Gwasanaeth Cynnal Dysgu neu, os yw'n briodol, leoliad mewn dosbarth cynnal dysgu neu Uned Atgyfeirio Disgyblion)   

 Cyfranogiad gwasanaeth arbenigol, gan gynnwys tystiolaeth o unrhyw newid mewn strategaethau a rhaglenni o ganlyniad i 

gyngor a mewnbwn arbenigol  

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

 Monitro cynnydd y plentyn dros gyfnod o amser (gan gynnwys o leiaf dau CAU/CYU wedi'u hadolygu ar lefel GY/GBC a 

GY+/GBC+) 

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

 

Rhaid i'r Panel AAA gytuno bod anghenion y plentyn yn ddifrifol, yn gymhleth ac yn barhaol, a'u bod nhw heb gael eu datrys er 

gwaethaf amrywiaeth o ymyraethau a oedd wedi'u cynllunio'n dda.  Bydd 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 plentyn sydd angen asesiad statudol, yn cael eu hystyried 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 a Chyllid Anghenion Ychwanegol wedi'i ddyrannu)  

• Blaenoriaethu adnoddau'r ysgol ar gyfer y plentyn dan sylw  

• Tystiolaeth o'r defnydd priodol o arbenigedd a chymorth mewnol (e.e. Cydlynydd AAA, Cynorthwywyr Anghenion Arbennig, 

gweithwyr allweddol ac ati).  
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Ceisiadau Eithriadol ar gyfer Asesiadau Statudol  

 

Fydd ceisiadau am leoliadau ddim yn cael eu hystyried os nad oes tystiolaeth glir i brofi bod yr ysgol wedi mabwysiadu dull ymateb 

graddedig o ran AAA. Yn amlwg, bydd achosion eithriadol yn codi lle nad oes modd oedi o ran cynnal asesiad statudol, 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 ymyraethau arferol ar lefel GY/GBC neu GY+/GBC+. Gallai’r achosion hyn o bosibl gynnwys 

plant lle mae tystiolaeth amlwg o anghenion difrifol, cymhleth a thymor hir. Mae’n bosibl hefyd yr ystyrir gwneud trefniadau eithriadol 

a chychwyn ar asesiad statudol yn brydlon yn achos:  

• Plant sydd ag anghenion sylweddol, hirsefydlog ac sydd angen sylw brys oherwydd dirywiad sydyn neu ddatblygu cyflwr 

meddygol neu ddamwain  

• Plant y mae eu teuluoedd neu eu cynhalwyr wedi dewis peidio â manteisio ar y gwasanaethau perthnasol ac felly doedd dim 

modd adnabod eu hanghenion yn gynnar  

• Plant ifainc iawn sydd ag anghenion dwys, lluosog a chymhleth.   

  

Meini Prawf ar gyfer Asesiadau Statudol  

Mae’r canllawiau hyn yn rhoi disgrifiad manwl o’r anawsterau, mesurau, asesiadau, ymyraethau, gwaith monitro ac adolygu y mae 

angen eu bodloni cyn bod modd cytuno ar asesiad statudol.  Mae’r canllawiau meini prawf ar gyfer gofyn am Asesiad Statudol yn 

seiliedig ar bedwar math o angen. Mae'r rhain yn cynnwys: 

  

1. Gwybyddiaeth a Dysgu  

• Anawsterau Dysgu Penodol   

• Anawsterau Dysgu Cymedrol   

  

2. Anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol  

  

3. Anawsterau Cyfathrebu a Rhyngweithio  

• Anawsterau Lleferydd ac Iaith  

• Anhwylder y Sbectrwm Awtistig/Anhwylder Cyfathrebu  

  

4. Anawsterau Synhwyraidd a Chorfforol  

▪ Nam ar y clyw  

▪ Nam ar y golwg  
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▪ Anawsterau Corfforol a Meddygol   

   

Mae asesiad statudol yn briodol i blant a phobl ifainc sydd ag AAA hirdymor sy’n deillio o anabledd sylweddol mewn un neu fwy o’r 

pedwar math.  Mae AAA y plentyn neu’r person ifanc yn dynodi angen i’r ALl fod yn gyfrifol a chwarae rhan fwy gweithredol.  Dylid 

sicrhau cyfranogiad hirdymor gan asiantaethau amrywiol a thystiolaeth o gylch systematig o gynllunio, gweithredu ac adolygu yn yr 

ysgol/lleoliad ar lefel GY/GBC a GY+/GBC+ cyn gwneud cais am Asesiad Statudol.    

  

Mae Meini Prawf yr Asesiad Statudol yn canolbwyntio ar gamau gweithredu allweddol i fodloni AAA plentyn. Mae hyn yn cynnwys 

gwybodaeth fanwl ynghylch yr anawsterau, mesurau, asesiadau, cynllunio a’r ymyraethau a’r trefniadau monitro ac adolygu. 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 disgybl yn gwneud cynnydd ar yr un gyfradd ac mae angen 

penderfynu, ym mhob achos, ar yr hyn sy’n rhesymol disgwyl i blentyn neu berson ifanc ei gyflawni. Caiff cynnydd ‘digonol’ ei ddiffinio 

fel cynnydd sy’n:  

  

• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y plentyn a’i gyfoedion   

• Rhwystro’r bwlch cyrhaeddiad rhag ehangu  

• Debyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen o ran cyrhaeddiad, ond yn llai na mwyafrif cyfoedion y plentyn  

• Cyfateb i gyfradd cynnydd blaenorol y plentyn, neu'n well 

• Sicrhau bod y cwricwlwm cyfan ar gael   

• Dangos gwelliant mewn hunangymorth neu sgiliau cymdeithasol neu bersonol  

• Dangos gwelliant yn ymddygiad y plentyn  

  

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 trawsdori 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.  Ystyrir yr effaith gynyddol ym mhob un o’r wyth prif 

angen sy’n amlygu eu hunain. Ystyrir cynnal asesiad statudol os yw’r effaith gynyddol yn gofyn o bosibl am ddarpariaeth arbennig 

nad oes modd ei darparu’n ymarferol gyda’r adnoddau sydd fel arfer ar gael i’r lleoliad prif ffrwd yn yr ardal.   

  

Y Panel AAA  

Gall ysgol neu leoliad cyn-ysgol, rhiant neu asiantaeth arall ofyn i’r ALl gynnal asesiad statudol o AAA plentyn.  Mae rhaid i’r ALl 

benderfynu a yw asesiad statudol yn angenrheidiol gan ddefnyddio tystiolaeth wedi'i darparu gan yr ysgol neu’r lleoliad, a chan 

ystyried barn y rhiant neu’r cynhaliwr.  Caiff y dystiolaeth wedyn ei hystyried gan y Panel AAA, fydd yn cynnwys:    
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• Uwch reolwyr y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant, gan gynnwys y Gwasanaeth Seicoleg Addysg, y Gwasanaeth Cynnal 

Dysgu a’r Garfan Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal 

• Gweinyddwr y Gwasanaeth Ymgynghori ADY ar gyfer yr ardal berthnasol (Cwm Rhondda, Cwm Cynon neu Daf-elái)  

• Cynrychiolwr y Pennaeth (lle y bo hynny'n bosibl).  

  

Mae’r Panel yn cwrdd bob wythnos a chaiff unrhyw gais am asesiad statudol ei ystyried a’i drafod yn ystod y cyfarfod. 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 wedi'i darparu ar gyfer pob achos unigol ac yn penderfynu ar y cyd pa un a ddylai’r achos arwain at 

asesiad statudol ai peidio.  Mae’r penderfyniad yn seiliedig ar y dystiolaeth a gyflwynir i’r panel gan ddefnyddio’r mesurau a'r meini 

prawf throthwy fel ei gilydd.  

  

Caiff penderfyniad y panel ei gofnodi gan aelod o garfan y Gwasanaeth Ymgynghori ADY ac fe anfonir cadarnhad ysgrifenedig o 

benderfyniad y Panel at yr ysgol neu’r lleoliad cyn-ysgol ac at rieni/cynhalwyr o fewn ychydig ddyddiau o gyfarfod y Panel.  Os mai’r 

penderfyniad yw peidio â gwneud Asesiad Statudol, rhoddir rhesymau manwl ynghylch y penderfyniad yn y llythyr a anfonir at y rhieni 

a’r ysgol neu’r lleoliad addysg.  Mewn nifer o achosion lle mae penderfyniad yn cael ei wneud i beidio â pharhau ag Asesiad Statudol, 

gofynnir i'r Swyddog Cyswllt i Deuluoedd gysylltu â'r teulu i drafod y deilliannau a sicrhau bod cynllun yn ei le i gefnogi anghenion 

dysgu ychwanegol y disgybl.  

  

Y Dystiolaeth sydd ei hangen yn sail i Asesiadau Statudol  

Trwy ddarparu tystiolaeth ar gyfer ceisiadau am asesiad statudol, dylai ysgolion a lleoliadau addysg ystyried canllawiau’r meini prawf 

ar gyfer asesiad statudol yn y ddogfen yma. Dylai tystiolaeth sy'n cael ei darparu gynnwys:  

• Anghenion ac anawsterau’r plentyn, ac unrhyw ddiagnosis os yn berthnasol  

• Lefel cyrhaeddiad a gweithredu y plentyn   

• Trosolwg manwl o’r cynnydd wedi'i wneud dros gyfnod o 2-3 blynedd, gyda data asesu ategol a Chynlluniau Addysg 

Unigol/Cynlluniau Ymddygiad Unigol.   

• Cronoleg fanwl o gefnogaeth, strategaethau ac ymyraethau’r ysgol   

• Tystiolaeth i ddangos cysylltiad ag asiantaethau allanol a bod camau wedi’u cymryd ar sail y cyngor   

  

Os yw rhiant neu gynhaliwr yn gwneud cais am asesiad statudol, yna fe gysylltir â’r ysgol neu’r darparwr addysg er mwyn gofyn am 

gyngor ychwanegol. Bydd gofyn i ysgolion gwblhau Atodiad B a chyflwyno tystiolaeth gefnogol i’r panel ei hystyried. Penderfynir 

wedyn pa un a ddylid gwneud asesiad statudol ai peidio.   
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Y Broses Asesu Statudol  

Ar ôl cytuno i wneud asesiad statudol, gofynnir am gyngor gan amryw o bobl broffesiynol sy’n gweithio gyda’r plentyn. Mae hyn yn 

cynnwys cyngor gan: rieni/cynhalwyr; addysg (Atodiad 2); staff meddygol (e.e. Swyddog Meddygol Clinigol; Therapydd Iaith a 

Lleferydd; Therapydd Galwedigaethol; Ffisiotherapydd; Seicolegydd Addysg; Gwasanaethau Cymdeithasol); ac asiantaethau eraill 

perthnasol.    

  

Ar ôl derbyn yr holl gefnogaeth ar gyfer yr asesiad statudol, bydd yr awdurdod, trwy'r Panel AAA, yn ystyried pa mor ddwys yw 

anawsterau dysgu’r plentyn a’r ddarpariaeth addysgol arbennig sydd ei hangen. Os yw’r asesiad yn cadarnhau bod y ddarpariaeth a 

wneir yn briodol ond nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol, yna bydd yr awdurdod yn ystyried pa ddarpariaeth bellach sydd 

ei hangen ac a oes modd darparu hyn gydag adnoddau’r ysgol neu a ddylid llunio datganiad AAA.  Os teimlir bod modd diwallu 

anghenion y plentyn gyda’r cyngor, y gefnogaeth a’r adnoddau sydd ar gael drwy GY+/GBC+, mae’n bosibl na fydd angen datganiad 

a llunnir nodyn yn lle datganiad.  Os penderfynir llunio nodyn yn lle datganiad, bydd yr ALl yn rhoi gwybod i'r rhieni o fewn pythefnos 

o wneud y penderfyniad hwnnw. Mae’r ddogfen hon, er nad yw hi’n statudol, yn disgrifio anghenion y plentyn a’r trefniadau ar gyfer 

diwallu’r anghenion hynny ac mae’n helpu rhieni a chynhalwyr a’r rheini sy’n gweithio gyda’r plentyn i wybod ei anghenion a sut i'w 

bodloni.  

  

Bydd canlyniad yr awdurdod yn dibynnu ar union amgylchiadau pob achos yng nghyd-destun trefniadau adnoddau a darpariaeth leol.  

Os yw’r panel yn cytuno bod angen datganiad AAA ar y plentyn, bydd hyn yn amlinellu anghenion y plentyn neu’r person ifanc a’r 

ddarpariaeth ychwanegol a gwahanol sydd ei hangen i fodloni'r anghenion, a hynny tu hwnt i adnoddau'r ysgol ei hun.  Yna mae 

rhaid i’r ALl anfon datganiad arfaethedig at y rhiant/cynhaliwr sydd â’r hawl i gyflwyno sylwadau ar gynnwys y datganiad ac i nodi pa 

ysgol a gynhelir yr hoffai i’w plentyn fynd iddi pan fo’n cyrraedd oedran ysgol statudol.  Ar ôl cyflwyno ac ystyried unrhyw sylwadau, 

caiff y datganiad terfynol, gydag unrhyw newidiadau angenrheidiol, ei gyflwyno i’r rhiant/cynhaliwr, yr ysgol neu ddarparwr addysg, a 

hefyd i bob gweithiwr proffesiynol a roddodd gyngor.    

  

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 

effeithlon. Os bydd y rhieni'n dymuno i'w plentyn gael ei addysgu mewn ysgol benodol a gynhelir, 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 alluedd 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.   

  

Mae gan rieni’r hawl i apelio i Dribiwnlys AAA Cymru os na chytunir â chais am asesiad statudol, os na roddir datganiad, neu pan 

wneir datganiad ond nad yw’r rhieni/cynhalwyr yn cytuno â’r cynnwys neu’r ysgol wedi'i nodi.  Mewn unrhyw achos lle mae 
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anghytundeb gyda’r ALl ynglŷn â’r penderfyniad, bydd yr ALl yn parhau i weithio i ddatrys hynny drwy gymodi neu gyfryngu, gan 

gynnwys yr ysgol/lleoliad yn y broses hon. Trwy gydol y broses, mae'r ALl yn rhoi gwybod i rieni/cynhalwyr ac yn gwrando ar eu barn. 

Mae gan y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant Swyddog Cyswllt i Deuluoedd sydd ar gael i drafod y Broses Asesu Statudol.  

Ymdrinnir ag anghytundebau drwy broses o ddatrys anghydfod ac, os oes angen, drwy gynnwys SNAP.    

  

Mae’r broses a’r amserlen ar gyfer gwneud asesiad statudol a chyflwyno datganiad wedi eu disgrifio yng Nghod Ymarfer AAA Cymru 

2002. Bydd Rhondda Cynon Taf yn ymrwymo i lynu at yr amserlenni hyn. Ddylai’r ALl ddim cymryd mwy na 18 wythnos o ddyddiad 

yr atgyfeiriad hyd at ddyddiad cyflwyno’r datganiad drafft (oni bai bod eithriadau fel y disgrifir yn y Cod). Ddylai’r amser rhwng atgyfeirio 

a chyhoeddi’r datganiad terfynol ddim bod dros 26 wythnos. Caiff cyflawniad yr ALl ei fesur drwy ddangosyddion cyflawniad lleol a 

chenedlaethol.    

  

Adolygu Datganiadau o AAA/Nodiadau yn lle Datganiad  

Y drefn ffurfiol ar gyfer adolygu datganiadau yw’r broses Adolygu Blynyddol.  Mae'r ALl yn disgwyl i ysgolion gynnal Adolygiad 

Blynyddol bob blwyddyn ar y dyddiad y cafodd y datganiad ei gadarnhau'n gyntaf, waeth beth fo dyddiad unrhyw ddatganiadau 

terfynol â newidiadau.  Mae hi’n bwysig adolygu’r amcanion yn drylwyr ar y cam hwn er mwyn cael syniad i ba raddau y maen nhw 

wedi'u diwallu.  Os yw’r anghenion wedi newid, dylai’r ysgol/lleoliad ystyried yn ofalus unrhyw addasiadau sydd eu hangen i 

strategaethau dysgu a chymorth.  Mae deilliannau Adolygiadau Blynyddol ac unrhyw geisiadau am newid darpariaeth yn cael eu 

hystyried gan Baneli Adolygu Blynyddol yr Awdurdod Lleol bob 3 wythnos.  Os nad oes modd i ysgol/lleoliad fodloni anghenion y 

plentyn, dylai ofyn am Adolygiad Blynyddol cynnar. Ym mhob achos, pan gaiff datganiad ei ddiwygio yn dilyn adolygiad, mae gan 

rieni’r hawl i apelio i Dribiwnlys AAA Cymru os ydyn nhw’n anghytuno â chynnwys y datganiad diwygiedig. Fodd bynnag, mae’r ALl 

wastad yn gweithio drwy gysoni a chyfryngu i geisio datrys unrhyw anghydfod gyda rhieni.  Er bod yr ALl yn ymrwymo i weithio yn 

unol â’r Cod Ymddygiad AAA ac yn gweithio’n galed i wella ei gyflawniad o ran cwrdd ag amserlenni statudol, mae hefyd yn effro i'r 

angen i gydweithio â rhieni ac i dderbyn dymuniadau rhieni lle bo hynny’n briodol.   

  

Os cytunir ar asesiad statudol a bod hynny’n arwain at lunio datganiad, ni ddylid o reidrwydd meddwl y bydd hynny’n berthnasol ar 

gyfer gweddill bywyd ysgol y plentyn. 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 fanteisio ar y cwricwlwm a phrofiadau 

dysgu gan ddefnyddio adnoddau a threfniadau presennol yr ysgol. Yn ystod pob adolygiad blynyddol, caiff anghenion a chynnydd y 

plentyn eu hadolygu yn erbyn yr amcanion sydd wedi'u hamlinellu yn rhan 3 o'r datganiad. Bydd yr adolygiad hefyd yn cyfeirio at y 

meini prawf yr asesiadau statudol. Cyfiawnheir cynnal y datganiad drwy ei gymharu â’r meini prawf hyn drwy gyfrwng trefniadau 

monitro arferol yr ALl.  Os penderfynir nad yw'r plentyn bellach yn bodloni’r meini prawf o ran cael datganiad, bydd yr ALl yn 

ymgynghori â’r rhieni a’r ysgol ynglŷn â rhoi terfyn ar y datganiad. Os mai’r bwriad yw rhoi terfyn ar ddatganiad, dylid cynnal cyfarfod 

â’r Pennaeth/y Cydlynydd AAA i drafod sut y bydd yr ysgol yn parhau i ddarparu cymorth ar lefel GY+/GBC+.   
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Does dim angen cynnal adolygiad ffurflen ar gyfer nodyn yn lle datganiad AAA. Dylai cynnydd plant â nodiadau yn lle datganiad gael 

ei adolygu yn yr un modd â disgyblion GY+/GBC+. Mae'r nodyn yn ei hanfod yn ddisgrifiad o anghenion plentyn sy'n seiliedig ar 

gyngor yr asesiad statudol ac sy'n darparu manylion o ran sut dylai anghenion y plentyn gael eu bodloni fel GY+/GBC+. Does gan y 

nodyn yr un statws cyfreithiol â datganiad o AAA.  

 

  

GWYBYDDIAETH A DYSGU (Anawsterau Dysgu Penodol) : Meini Prawf ar gyfer Dechrau Asesiad Statudol  

  

  

Mesurau  

  

  

  

o Dim cynnydd mewn llythrennedd a rhifedd ar lefel GY+/GBC+ er gwaethaf Cynlluniau Addysg Unigol priodol a rhoi ymyraethau ar 

waith gyda mewnbwn a chyngor uniongyrchol gan Athro/Athrawes Arbenigol ar gyfer Anawsterau Dysgu Penodol a/neu 

Seicolegydd Addysg.  

o Dylid casglu tystiolaeth o gynnydd annigonol drwy ddadansoddi data asesu i amlygu ystod a dwyster yr anawsterau mewn 

cymhariaeth â chyfoedion y disgybl e.e. mae cymharu data normadol megis sgoriau canrannol a safonol dros amser (GY/GBC a 

GY+/GBC+) yn dangos dirywiad mewn sgiliau a bod y bwlch rhwng y dysgwr a’i gyfoedion yn ehangu.  

o Ar ddiwedd y cyfnod allweddol, mae modd nodi’r cyraeddiadau canlynol ar gyfer darllen, ysgrifennu neu fathemateg – Cyfnod 

Sylfaen: P lefel 4, yn gweithio o fewn Deilliant 1 y Cyfnod Sylfaen; CA2: P lefel 7 ac/neu yn gweithio tuag at lefel 1; CA3: yn 

gweithio ar Lefel 2. P lefel 4, yn gweithio o fewn Deilliant 1 y Cyfnod Sylfaen; CA2: P lefel 7 ac/neu yn gweithio tuag at lefel 1; 

CA3: yn gweithio ar Lefel 2.      

o Lefelau ymresymu a/neu allu lleferydd cyfartalog neu well na’r cyfartaledd gyda gwahaniaeth clir rhwng cyrhaeddiad mewn 

gwahanol bynciau craidd neu mewn un pwnc craidd o’r Cwricwlwm Cenedlaethol (e.e. lleferydd yn Saesneg/y Gymraeg yn 

gyfartalog neu’n well na’r cyfartaledd; darllen, ysgrifennu a/neu fathemateg ymhell islaw’r cyfartaledd).   

o Cyflawniad mewn cysylltiad â mesurau ynglyn ag asesiadau safonol ar y canradd cyntaf neu'n is. 

  

  

Ymateb  

Graddedig   

  

o Cynnal asesiadau manwl a chyson gan ddefnyddio mesurau safonol ac offer diagnostig e.e. sgiliau ac ymwybyddiaeth ffonoleg, 

gwybodaeth am eiriau sy’n ymddangos yn aml ac ati.   

o Ystyried y dadansoddiad o ffactorau eraill sy’n cyfrannu (e.e. y cartref, yr amgylchedd) a chynllunio ymyraethau perthnasol.   

o Yn gallu ac wedi gallu bod yn rhan o grŵp rheolaidd neu gynllun cymorth unigol yn yr ysgol i osod targedau Cynllun Addysg 

Unigol ar lefel GY+/GBC+.  

o Mae'r ysgol wedi atgyfeirio’n briodol at asiantaethau allanol ar lefel GY+/GBC+ ac mae adroddiadau gan y Gwasanaeth Seicoleg 

Addysg a’r Gwasanaethau Cynnal Dysgu ar gael.   
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o Llunio Cynlluniau Addysg Unigol drwy ymgynghori’n fanwl ag asiantaethau allanol (e.e. Gwasanaeth Seicoleg Addysg a’r 

Gwasanaeth Cynnal Dysgu) ac mae'r Cynlluniau Addysg Unigol yn cynnwys y camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn ystod 

ymgynghoriadau a/neu gyngor a roddwyd gan weithwyr proffesiynol eraill.  Dylai CAU gynnwys 3-4 targed a ystyriwyd yn ofalus a 

manylion ynglŷn â strategaethau dysgu, y cymorth a ddarperir, meini prawf llwyddiant a deilliannau.   

o Mae Athro/Athrawes Arbenigol y Gwasanaethau Cynnal Dysgu wedi llunio cynllun gweithredu neu Raglen Ymyrraeth Arbenigol 

ac wedi cynnig cefnogaeth dros gyfnod y cytunwyd arno.  

o Mae dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wedi cael eu defnyddio i gefnogi gwaith cynllunio ymyraethau.  

o Mae staff addysgu a chymorth wedi cwblhau hyfforddiant cymeradwy ac mae modd iddyn nhw ddangos yr effaith.  

 

 

 

  

GWYBYDDIAETH A DYSGU (Anawsterau Dysgu Dwys a Chymhleth):  Meini Prawf ar gyfer Dechrau Asesiadau Statudol  

  

  

Mesurau  

  

  

  

o Cynnydd annigonol mewn llythrennedd a rhifedd ar lefel GY+/GBC+ er gwaethaf CAU priodol a rhoi ymyraethau ar waith gyda 

mewnbwn a/neu gyngor gan Athro/Athrawes Arbenigol ar gyfer Anawsterau Dysgu a/neu Seicolegydd Addysg.  

o Dylid casglu tystiolaeth o gynnydd annigonol drwy ddadansoddi data asesu i dynnu sylw at ystod a dwyster yr anawsterau 

mewn cymhariaeth â chyfoedion y disgybl e.e. mae cymharu data normadol megis sgoriau canrannol a safonol dros amser 

(GY/GBC ac GY+/GBC+) yn dangos dirywiad mewn sgiliau a bod y bwlch rhwng y dysgwr a’i gyfoedion yn ehangu.  

o Ar ddiwedd y cyfnod allweddol, mae modd nodi’r lefelau canlynol ar draws holl feysydd y cwricwlwm: CS: P lefel 4, yn 

gweithio o fewn Deilliant 1 y Cyfnod Sylfaen; CA2: P lefel 7 ac/neu'n gweithio tuag at lefel 1; CA3: yn gweithio ar Lefel 

2.  

o Canlyniadau asesiadau gwaelodlin y Blynyddoedd Cynnar yn yr ystod ymhell islaw’r cyfartaledd gyda thystiolaeth o 

ddiffyg datblygiad o 60%.  

o Pob agwedd ar allu gwybyddol yn yr ystod sydd ymhell islaw’r cyfartaledd (e.e. sgoriau safonol o 62 neu lai, ar y 

canradd cyntaf neu'n is). 

o Mesurau cyflawniad o ran asesiadau safonol ar y canradd cyntaf neu'n is. 
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Ymateb  

Graddedig   

  

o Ystyried dadansoddiad o ystod eang o anghenion dysgu (e.e. anghenion cyfathrebu, rhyngweithio cymdeithasol, emosiynol, 

ymddygiadol, corfforol a synhwyraidd) a llunio ymyraethau perthnasol wrth ymgynghori â’r Gwasanaeth Seicoleg Addysg, 

Gwasanaeth Cynnal Dysgu a/neu staff ym maes iechyd.    

o Ystyried dadansoddiad o ffactorau eraill sy’n cyfrannu (e.e. y cartref, yr amgylchedd) a chynllunio ymyraethau perthnasol.  

o Yn gallu ac wedi gallu bod yn rhan o grŵp rheolaidd neu gynllun cymorth unigol yn yr ysgol i weithredu targedau Cynllun 

Addysg Unigol ar lefel GY+/GBC+. 

o Tystiolaeth bod athrawon dosbarth/pwnc yn gyfrifol am ddarparu’r Cynllun Addysg Unigol ar y cyd â’r Cydlynydd AAA.   

o Mae'r ysgol wedi atgyfeirio’n briodol at asiantaethau allanol ar lefel GY+/GBC+ ac mae ganddi adroddiadau yn cofnodi'r 

cyswllt â'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg / Gwasanaeth Cynnal Dysgu.   

o Mae dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wedi cael eu defnyddio i gefnogi gwaith cynllunio ymyraethau.  

o Mae staff addysgu a chymorth wedi cwblhau'r hyfforddiant cymeradwy ac mae modd iddyn nhw ddangos yr effaith.   

o Llunio Cynlluniau Addysg Unigol / Cynlluniau Chwarae drwy ymgynghori’n fanwl ag asiantaethau allanol (e.e. Gwasanaeth 

Seicoleg Addysg, y Gwasanaeth Cynnal Dysgu, Iechyd) ac yn cynnwys y camau gweithredu y cytunwyd arynt yn ystod 

ymgynghoriadau a/neu’r cyngor a roddwyd gan weithwyr proffesiynol eraill. Dylai CAU gynnwys 3-4 targed a ystyriwyd yn 

ofalus a manylion ynglŷn â strategaethau dysgu, y cymorth a ddarperir, meini prawf llwyddiant a deilliannau.   

  

  

 

ANAWSTERAU CYMDEITHASOL, EMOSIYNOL AC YMDDYGIADOL:  Meini Prawf ar gyfer Dechrau Asesiad Statudol 

    

 Mesurau  

   

o Tystiolaeth ddogfennol fanwl ac arsylwadau ymddygiad yn dangos bod anawsterau ymddygiad, emosiynol a/neu gymdeithasol dwys yn 

llesteirio a tharfu ar y dysgu mewn modd difrifol, sydd wedi ei gwneud hi’n anodd eithriadol neu’n amhosibl i’r disgybl ddysgu ac elwa ar y 

cwricwlwm, a bod hyn yn digwydd yn feunyddiol ac yn rheolaidd drwy’r dydd yn y rhan fwyaf o achosion.  
o Anfodlonrwydd cynyddol a/neu gynnydd mewn absenoldeb (e.e. cynnydd yn nifer yr atgyfeiriadau at uwch staff; cynnydd mewn 

absenoldeb). 
o Mae tystiolaeth o gynnydd annigonol yn cael ei chasglu drwy ddadansoddi data asesu i amlygu ystod a dwyster yr anawsterau mewn 

cymhariaeth â chyfoedion y disgybl.  
o Er gwaethaf cyfleoedd dysgu rheolaidd, rhaglenni unigol, cymorth ychwanegol ar lefel GY+/GBC+, a gweld staff arbenigol yn gyson, mae 

anawsterau’r disgybl yn ymyrryd yn ddifrifol â’i addysg ei hun ac addysg eraill yn feunyddiol. Tystiolaeth drwy ddadansoddi cofnod 

ymddygiad.  
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Ymateb 

Graddedig  

o Sefydlwyd systemau cyfathrebu er mwyn rhannu gwybodaeth â rhieni, ysgolion ac asiantaethau eraill (e.e. CAMHS, Carfan Iechyd Meddwl 

Cynradd, Eye to Eye) sydd wedi chwarae rhan flaenllaw.   
o Mae cyfarfodydd amlasiantaeth wedi cael eu cynnal, camau gweithredu wedi'u cymeradwyo ac mae modd darparu tystiolaeth adolygu. 
o Ystyried dadansoddiad o ffactorau eraill sy’n cyfrannu (e.e. y cartref, yr amgylchedd) a chynllunio ymyraethau perthnasol a'u rhoi nhw ar 

waith. 
o Wedi defnyddio dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i gefnogi gwaith cynllunio ymyraethau, a hynny ar gyfer cyfnodau â strwythur a rhai 

heb strwythur.  
o Arsylwi a dadansoddi systematig o ymddygiad y disgybl gan ddefnyddio dulliau a/neu restri gwirio arsylwi ymddygiad strwythuredig . Dylai 

dadansoddiadau arsylwi nodi gwybodaeth sy’n berthnasol i amlder, difrifoldeb a hyd digwyddiadau.  Dylid dadansoddi cofnodion ymddygiad 

hefyd er mwyn canfod yr amgylchiadau a arweiniodd at yr ymddygiad, cofnodi ymddygiad pryderus ac ymateb y disgybl i’r strategaethau 

rheoli a roddwyd ar waith.   
o Mae ymyraethau yn seiliedig ar ddarganfyddiadau asesiadau e.e. proffil 'Boxall and Beyond the Boxall', 'Thrive', 'SDQ'. 

o Llunio Cynlluniau Addysg Unigol / Cynlluniau Ymddygiad Unigol / Cynlluniau Chwarae trwy ymgynghori’n fanwl ag asiantaethau allanol a 

chynnwys y camau gweithredu y cytunwyd arnyn nhw yn ystod ymgynghoriadau a/neu gyngor a roddwyd gan weithwyr proffesiynol eraill.  

Dylai CAU gynnwys 3-4 targed a ystyriwyd yn ofalus a manylion ynglŷn â strategaethau dysgu, y cymorth a ddarperir, meini prawf llwyddiant 

a deilliannau.   
o Mae Athro/Athrawes Arbenigol ar gyfer Ymddygiad wedi cynnal asesiad diagnostig manwl, llunio cynllun gweithredu neu Raglen Ymyrraeth 

Arbenigol a chynnig cymorth dros gyfnod y cytunwyd arno.  
o Mae Cynllun Cymorth Bugeiliol yn dangos tystiolaeth o gwricwlwm sydd â llai o oriau, sydd wedi'i newid neu sy'n wahanol.  

o Mae asesiad risg yn ei le ac mae'n darparu gwybodaeth am sut mae asesiad risg y disgybl wedi arwain at newid dull gan staff. 

o Mae'r ysgol wedi cael hyfforddiant i weithredu ymyraethau penodol i fodloni anghenion disgyblion e.e. Cynorthwywyr Cymorth Llythrennedd 

Emosiynol ac mae modd iddyn nhw ddangos yr effaith.  

o Mae cynllun ymdrin cadarnhaol yn ei le ac mae cofnodion o achosion o ymyraethau corfforol cyfyngol wedi'u cyflwyno i'r ALl.  
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CYFATHREBU A RHYNGWEITHIO (Anawsterau Lleferydd ac Iaith): Meini Prawf ar gyfer Dechrau Asesiad Statudol 
 

Mesurau  

  

     

o Cadarnhad gan Therapydd Iaith a Lleferydd, Seicolegydd Addysg neu Athro/Athrawes Arbenigol bod gan y disgybl anhawster iaith a 

lleferydd difrifol sydd wedi parhau dros amser (sgôr canraddol ar y canradd cyntaf neu'n is neu sgôr safonol o 62 neu lai mewn meysydd 

allweddol). 
o Gallu cyfartalog ar y cyfan mewn meysydd nad ydynt yn gysylltiedig â lleferydd   
o Tystiolaeth bod yr anhawster iaith a lleferydd wedi cael effaith sylweddol ar gynnydd ar draws nifer o feysydd allweddol y 

cwricwlwm. Ar ddiwedd y cyfnod allweddol, mae modd nodi’r cyraeddiadau canlynol mewn meysydd penodol (e.e. siarad, darllen 

neu sillafu):  Cyfnod Sylfaen:  P lefel 4, yn gweithio o fewn Deilliant 1 y Cyfnod Sylfaen; CA2:  P lefel 7 ac/neu yn gweithio tuag at 

lefel 1; CA3: yn gweithio ar Lefel 2. Canlyniadau asesiadau gwaelodlin y Blynyddoedd Cynnar ymhell islaw’r ystod gyfartalog mewn 

meysydd allweddol (e.e. iaith, lleferydd a chyfathrebu, rhyngweithio cymdeithasol yn dangos diffyg datblygiad o 60%)  

o Cyflawniad ar fesurau sillafu, rhifedd a manwl gywirdeb a deall wrth ddarllen, ar y canradd cyntaf neu'n is. 

o Cynnydd annigonol mewn iaith, lleferydd, cyfathrebu, llythrennedd a/neu rifedd ar lefel GY+/GBC+ er gwaethaf Cynlluniau Addysg 

Unigol priodol a chymorth ac ymyrraeth gan yr ysgol sy’n seiliedig ar fewnbwn a/neu gyngor rheolaidd gan Athro/Athrawes 

Arbenigol, Seicolegydd Addysg a/neu Therapydd Iaith a Lleferydd.   

o Dylid casglu tystiolaeth o gynnydd annigonol drwy ddadansoddi data asesu i dynnu sylw at ystod a dwyster yr anawsterau mewn 

cymhariaeth â chyfoedion y disgybl e.e. mae cymharu data normadol megis sgoriau canrannol a safonol dros amser (GY/GBC ac 

GY+/GBC+) yn dangos dirywiad mewn sgiliau.   

  

  

Ymateb  

Graddedig  

o Mae staff addysgu a chymorth wedi cwblhau hyfforddiant cymeradwy ac mae modd iddyn nhw ddangos yr effaith.  
o Tystiolaeth o ymyraethau sy’n cynnwys strategaethau, deunyddiau ac adnoddau arbenigol.  
o Defnydd rheolaidd o TGCh a TGCh arbenigol sy’n addas ar gyfer disgyblion ag anawsterau iaith a lleferydd.  
o Mae'r ysgol wedi atgyfeirio’n briodol at asiantaethau allanol ar lefel GY+/GBC+ ac mae ganddi adroddiadau yn cofnodi’r cyswllt â’r 

Gwasanaeth Seicoleg Addysg a’r Gwasanaeth Cynnal Dysgu.  
o Llunio Cynlluniau Addysg Unigol drwy ymgynghori’n fanwl ag asiantaethau allanol (e.e. Gwasanaeth Cynnal Dysgu, Gwasanaeth 

Seicoleg Addysg a/neu’r Therapydd Iaith a Lleferydd) a’r CAU yn cynnwys y camau gweithredu y cytunwyd arnyn nhw yn ystod 

ymgynghoriadau a/neu gyngor a roddwyd gan weithwyr proffesiynol eraill.  Dylai CAU gynnwys 3-4 targed a ystyriwyd yn ofalus a 

manylion ynglŷn â strategaethau dysgu, y cymorth a ddarperir, meini prawf llwyddiant a deilliannau. Dylai cynlluniau ategu ac ymhelaethu 

ar unrhyw Raglen Ymyrraeth Arbenigol. 
o Mae Athro/Athrawes Arbenigol y Gwasanaeth Cynnal Dysgu wedi cynnal asesiad diagnostig manwl, llunio Cynllun Gweithredu neu 

Raglen Ymyrraeth Arbenigol  ac wedi cynnig cefnogaeth dros gyfnod y cytunwyd arno.  

o Tystiolaeth bod yr athrawon pwnc/dosbarth yn gyfrifol am ddarparu’r Cynllun Addysg Unigol ar y cyd â’r Cydlynydd AAA.  

 o    Mae dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wedi cael eu defnyddio i gefnogi gwaith cynllunio ac i nodi cynnydd.  
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CYFATHREBU A RHYNGWEITHIO (Anhwylder y Sbectrwm Awtistig/Anhwylder Cyfathrebu): Meini Prawf ar gyfer Dechrau Asesiad  

Statudol  

  

Mesurau  

  

o Cadarnhad meddygol o ASA/Anhwylder Cyfathrebu neu ar fin cael diagnosis o’r fath.  
o Canlyniadau mewn asesiadau gweithredu ymaddasol yn dangos sgôr sy’n dod o fewn yr ystod ddifrifol <1 canradd  
o Tystiolaeth o anawsterau cymdeithasol/emosiynol a/neu ymddygiadol sy’n deillio o ddata arsylwi ac asesu gan athro neu 

athrawes arbenigol sy’n cyfateb i sgôr rhwng 45 a 60 ar y Gyfradd Graddio Awtistiaeth mewn Plant neu sgôr rhwng 10.5 a 12 yn 

y tri maes o addasu i newid, ymateb synhwyraidd ac ymateb emosiynol.  

o Canlyniadau asesiadau gwaelodlin y blynyddoedd cynnar yn is o lawer na’r ystod gyfartalog mewn meysydd allweddol (diffyg 

datblygiad o 60%).  
o Tystiolaeth bod yr ASA/Anhwylder Cyfathrebu wedi cael effaith ddifrifol ar gynnydd ym mhob agwedd ar y cwricwlwm.    
o Dylid casglu tystiolaeth o gynnydd annigonol drwy ddadansoddi data asesu ac arsylwi i dynnu sylw at ystod a dwyster yr 

anawsterau mewn cymhariaeth â chyfoedion y disgybl a gallu gwybyddol cyffredinol disgyblion e.e. mae cymharu data normadol 

megis sgoriau canrannol a safonol dros amser (GY/GBC ac GY+/GBC+) yn dangos dirywiad mewn sgiliau.  
o Cynnydd annigonol mewn rhyngweithio cymdeithasol a chyfathrebu, llythrennedd a/neu rifedd ar lefel GY+/GBC+ er gwaethaf 

Cynlluniau Addysg Unigol priodol a gweithredu cymorth ac ymyraethau yn yr ysgol gyda mewnbwn a/neu gyngor rheolaidd gan 

Athro neu Athrawes Arbenigol, Seicolegydd Addysg a/neu Therapydd Iaith a Lleferydd.  Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd rhai 

meysydd o gryfder cymharol.   

  

Ymateb 

Graddedig  

   

  

o Mae staff addysgu a chymorth wedi cwblhau hyfforddiant cymeradwy ac mae modd iddyn nhw ddangos yr effaith.  

o Mae'r ysgol wedi atgyfeirio’n briodol at asiantaethau allanol ar lefel GY+/GBC+ ac mae ganddi adroddiadau yn cofnodi’r cyswllt â’r 

Gwasanaeth Seicoleg Addysg, y Gwasanaeth Cynnal Dysgu a’r Garfan Cynnal Ymddygiad os yw ymddygiad yn destun pryder 

sylweddol.       

o Llunio Cynlluniau Addysg Unigol /Cynlluniau Ymddygiad Unigol drwy ymgynghori’n fanwl ag asiantaethau allanol (e.e. Gwasanaeth 
Seicoleg Addysg, y Gwasanaeth Cynnal Dysgu, a/neu staff perthnasol ym maes Iechyd) ac mae'r CAU yn cynnwys y camau 

gweithredu y cytunwyd arnyn nhw yn ystod ymgynghoriadau a/neu gyngor/adroddiadau a roddwyd gan weithwyr proffesiynol eraill.  
Dylai CAU gynnwys 3-4 targed a ystyriwyd yn ofalus a manylion ynglŷn â strategaethau dysgu, y cymorth a ddarperir, meini prawf 

llwyddiant a deilliannau. Mae cynlluniau yn ategu ac ymhelaethu ar unrhyw Raglen Ymyrraeth Arbenigol. 
o Mae dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wedi'u defnyddio i gefnogi gwaith cynllunio ac i nodi cynnydd.  

o Tystiolaeth bod yr athrawon pwnc/dosbarth yn gyfrifol am ddarparu’r Cynllun Addysg Unigol ar y cyd â’r Cydlynydd AAA.   

o Yn gallu ac wedi gallu bod yn rhan o grŵp rheolaidd neu gynllun cymorth unigol yn yr ysgol i weithredu targedau Cynlluniau Addysg 

Unigol ar lefel GY+/GBC+.   

o Mae Athro/Athrawes Arbenigol y Gwasanaethau Cynnal Dysgu wedi cynnal asesiad diagnostig manwl, llunio cynllun gweithredu 

neu Raglen Ymyrraeth Arbenigol ac wedi cynnig cefnogaeth dros gyfnod y cytunwyd arno. 
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o Caiff strategaethau eu gweithredu i sicrhau bod y disgybl yn gallu manteisio’n briodol ar y cwricwlwm cyfan.  

o Defnydd rheolaidd o TGCh a TGCh arbenigol sy’n addas ar gyfer disgyblion ag ASA.  

o Wedi darparu ffyrdd amgen a chynyddol o gyfathrebu ar gyfer y rhai â’r anhwylderau mwyaf dwys.  
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ANGHENION CORFFOROL A SYNHWYRAIDD (Nam ar y Clyw):  Meini Prawf ar gyfer Dechrau Asesiad Statudol  

Mesurau  o Cadarnhad meddygol bod gan y disgybl ddiagnosis o fyddardod synwyrnerfol dwys neu ddifrifol a/neu fyddardod yn y ddwy glust ac 

mae angen defnyddio teclynnau cymorth clyw a/neu system cymorth radio.     

o Methu gwneud cynnydd o fewn y cwricwlwm (neu i gyrraedd cerrig milltir disgwyliedig a rhagweledig os yw’n blentyn iau) heb 

chwyddo’r clyw yn sylweddol a defnyddio ffurfiau gweledol o gyfathrebu (e.e. darllen gwefusau; cymorth iaith arwyddion).  

o Anawsterau iaith a lleferydd sylweddol sy’n cyfyngu ar gyfathrebu ag eraill ac yn llesteirio defnydd iaith yn y cwricwlwm.   

o Yn cael trafferth clywed mewn mannau swnllyd neu ble mae sain yn datseinio neu'n cael trafferth lleoli synnau lle mae’r siaradwr 

ymhell.  

o Yn cael trafferth sefydlu a meithrin perthynas â chyfoedion gan arwain at bryderon ynglŷn ag arwahanrwydd cymdeithasol, y perygl o 

fwlio ac anawsterau emosiynol, cymdeithasol a/neu ymddygiadol cynyddol.    

o Dylid casglu tystiolaeth o gynnydd annigonol drwy ddadansoddi data asesu i amlygu ystod a dwyster yr anawsterau mewn 

cymhariaeth â chyfoedion y disgybl e.e. mae cymharu data normadol megis sgoriau canrannol a safonol dros amser (GY/GBC ac 

GY+/GBC+) yn dangos dirywiad mewn sgiliau a bod y bwlch rhwng y dysgwr a’i gyfoedion yn ehangu dros amser.    

o Wedi ei osod yng nghategori A meini prawf cymhwysedd Rhondda Cynon Taf yn unol ag asesiad yr Athro neu Athrawes Cymwysedig 

Plant â Nam ar y Clyw.   

o Mewn amgylchiadau arbennig megis damwain, salwch, neu os yw anhwylder dirywiol yn datblygu’n gyflym, mae’n bosibl na fydd hi’n 

briodol aros hyd nes cwblhau dau adolygiad Cynllun Addysg Unigol ar lefel GY+/GBC+.  

Ymateb 

Graddedig  

o Rhoi’r disgybl mewn dosbarth prif ffrwd gyda threfniadau dysgu a grwpiau hyblyg ac amgylchedd dysgu a lle eistedd priodol.  

o Tystiolaeth glir o addasu a/neu ymgymhwyso’r cwricwlwm.    

o Sicrhau bod amgylchedd acwstig addas ar gael, defnyddio cymhorthyddion clyw a ffurfiau eraill o gyfathrebu megis Iaith Arwyddion 

Prydain a chyfathrebu llwyr ble bo angen.   

o Tystiolaeth o ymyraethau sy’n cynnwys rhaglenni unigol, strategaethau arbenigol, deunyddiau, adnoddau a defnyddio offer 

awdiolegol.  

o Dylid ystyried y dystiolaeth o ffactorau eraill sy’n cyfrannu (e.e. y cartref, yr amgylchedd) a chynllunio ymyraethau perthnasol.  

o Llunio Cynlluniau Addysg Unigol / Cynlluniau Chwarae drwy ymgynghori’n fanwl ag asiantaethau allanol (e.e. Gwasanaeth Seicoleg 

Addysg, y Gwasanaeth Cynnal Dysgu, Iechyd) ac yn cynnwys y camau gweithredu y cytunwyd arynt yn ystod ymgynghoriadau 

a/neu’r cyngor a roddwyd gan weithwyr proffesiynol eraill. Dylai CAU gynnwys 3-4 targed a ystyriwyd yn ofalus a manylion ynglŷn â 

strategaethau dysgu, y cymorth a ddarperir, meini prawf llwyddiant a deilliannau. Dylai cynlluniau ategu ac ymhelaethu ar unrhyw 

Raglen Ymyrraeth Arbenigol.    

o Tystiolaeth bod yr athrawon pwnc/dosbarth yn gyfrifol am ddarparu’r Cynllun Addysg Unigol ar y cyd â’r Cydlynydd AAA.  

o Tystiolaeth y cafwyd mewnbwn gan Athro neu Athrawes Cymwysedig Plant â Nam ar y Clyw yn unol â meini prawf cymhwysedd 

Rhondda Cynon Taf o ran gallu cael cymorth (a/neu fewnbwn gan Gynorthwywyr Cymorth Dysgu sydd hefyd yn Gyfathrebydd 

Arbenigol (nam ar y clyw)).   
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o Mae’r Athro neu Athrawes Cymwysedig Plant â Nam ar y Clyw a’r Cyfathrebydd Arbenigol wedi cynnal profion cymorth clyw a 

chymorth radio yn rheolaidd.  

o Cefnogaeth fugeiliol reolaidd ar gael i gefnogi anghenion cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol y disgybl.     

o Mae dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wedi cael eu defnyddio i gefnogi’r gwaith cynllunio ac ymyraethau.    

o Mae staff addysgu a chymorth wedi cwblhau hyfforddiant cymeradwy ac mae modd iddyn nhw ddangos yr effaith. 

ANGHENION CORFFOROL A SYNHWYRAIDD (Nam ar y Golwg):   Meini prawf ar gyfer Dechrau Asesiad Statudol  

  

  

Mesurau  

o Cadarnhad meddygol o achos a graddau’r colli golwg nad oes modd ei gywiro gyda sbectol na lensys.  
o Asesiad golwg manwl gan Athro neu Athrawes Cymwysedig Plant â Nam ar y Golwg yn cadarnhau bod lefel anawsterau’r disgybl o’r fath 

fel na all fanteisio ar y cwricwlwm heb addasu sylweddol (print cyffwrdd, print mawr a Braille) ac/neu y mae angen cynnwys y disgybl ar 

raglen symudedd.   
o Dim neu fawr ddim cynnydd ar lefel GY+/GBC+ er cymorth dysgu yn yr ysgol a chefnogaeth gan Athro neu Athrawes Cymwysedig Plant â 

Nam ar y Golwg a/neu Gynorthwyydd Cymorth Braille Arbenigol fel y diffinnir gan feini prawf cymhwysedd Rhondda Cynon Taf o ran gallu 

cael cymorth.   
o Anawsterau rheolaidd a chyson ac oedi wrth gaffael sgiliau llythrennedd, rhifedd, hunan-gymorth, symudedd ac/neu gymdeithasol.  
o Dylid casglu tystiolaeth o gynnydd annigonol drwy ddadansoddi data asesu i amlygu ystod a gradd yr anawsterau mewn cymhariaeth â 

chyfoedion y disgybl e.e. bod cymharu data normadol megis sgoriau canrannol a safonol dros amser (GY/GBC ac GY+/GBC+) yn dangos 

dirywiad mewn sgiliau a bod y bwlch rhwng y dysgwr a’i gyfoedion yn ehangu dros amser.  
o Yn cael trafferth sefydlu a meithrin perthynas gyda chyfoedion gan arwain at bryderon ynglŷn ag arwahanrwydd cymdeithasol, y perygl o 

gael ei fwlio ac anawsterau emosiynol, cymdeithasol a/neu ymddygiadol cynyddol: lefelau uchel o straen emosiynol.  
o Problemau difrifol wrth geisio canolbwyntio a chwblhau tasgau.   

o Angen addasu’r cwricwlwm a’r amgylchedd dysgu yn sylweddol er mwyn addasu i nam y disgybl ar ei olwg ac i sicrhau y caiff ei gynnwys 

yn llawn.  Mae anawsterau symudedd wedi cael effaith sylweddol ar gymryd rhan yng ngweithgareddau’r ysgol a gweithgareddau 

dosbarth.  
o Goruchwyliaeth fanwl gan oedolyn i sicrhau iechyd a diogelwch y disgybl ac y caiff ei gynnwys ym mhob agwedd ar fywyd ysgol.  
o Wedi ei osod yng nghategori A meini prawf cymhwysedd Rhondda Cynon Taf yn unol ag asesiad yr Athro neu Athrawes Cymwysedig 

Plant â Nam ar y Golwg.   
o Mewn amgylchiadau arbennig megis damwain, salwch, neu os yw anhwylder dirywiol yn datblygu’n gyflym, mae’n bosibl na fydd hi’n 

briodol aros hyd nes cwblhau dau adolygiad Cynllun Addysg Unigol ar lefel GY+/GBC+.  

  

Ymateb  

Graddedig  

o Ystyried dadansoddiad o ystod eang o anghenion dysgu (e.e. anghenion cyfathrebu, rhyngweithio cymdeithasol, emosiynol, ymddygiadol, 

corfforol a synhwyraidd) a llunio ymyraethau perthnasol wrth ymgynghori â’r Gwasanaeth Seicoleg Addysg, Gwasanaeth Cynnal Dysgu 

a/neu staff ym maes iechyd.    
o Ystyried dadansoddiad o ffactorau eraill sy’n cyfrannu (e.e. y cartref, yr amgylchedd) a gwaith cynllunio ymyraethau perthnasol.   
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o Llunio Cynlluniau Addysg Unigol / Cynlluniau Chwarae drwy ymgynghori’n fanwl ag asiantaethau allanol (e.e. Gwasanaeth Seicoleg 

Addysg, y Gwasanaeth Cynnal Dysgu, Iechyd) ac yn cynnwys y camau gweithredu y cytunwyd arynt yn ystod ymgynghoriadau a/neu’r 

cyngor a roddwyd gan weithwyr proffesiynol eraill. Dylai CAU gynnwys 3-4 targed a ystyriwyd yn ofalus a manylion ynglŷn â strategaethau 

dysgu, y cymorth a ddarperir, meini prawf llwyddiant a deilliannau. Dylai cynlluniau ategu ac ymhelaethu ar unrhyw Raglen Ymyrraeth 

Arbenigol. 
o Tystiolaeth bod yr athrawon pwnc/dosbarth yn gyfrifol am ddarparu’r Cynllun Addysg Unigol ar y cyd â’r Cydlynydd AAA.  
o Tystiolaeth y bu trafodaethau rhwng yr Athro neu Athrawes Cymwysedig Plant â Nam ar y Golwg, Gweithiwr Arbenigol ar Faterion 

Symudedd, staff yr ysgol a’r rhiant (rhieni) neu'r cynhaliwr (cynhalwyr) i ddatrys materion yn ymwneud â’r nam ar y golwg a symudedd.  
o Mae dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wedi cael eu defnyddio i gefnogi gwaith cynllunio ac ymyraethau.  
o Mae staff addysgu a chymorth wedi cwblhau hyfforddiant cymeradwy ac mae modd iddyn nhw ddangos yr effaith.  
o Defnydd rheolaidd o TGCh arbenigol sy’n addas ar gyfer disgyblion sydd â nam ar y golwg.   
o Tystiolaeth y cafwyd mewnbwn gan Athro neu Athrawes Cymwysedig Plant â Nam ar y Golwg yn unol â meini prawf cymhwysedd 

Rhondda Cynon Taf o ran gallu cael cefnogaeth a bod yr ysgol wedi gweithredu ar y cyngor.   

ANGHENION CORFFOROL A SYNHWYRAIDD (Anawsterau Corfforol a/neu Feddygol): Meini prawf ar gyfer Dechrau Asesiadau Statudol 

  

Mesurau  

  

o Mae gan y disgybl anabledd corfforol cymhleth a/neu ddifrifol a pharhaol neu gyflwr meddygol difrifol sy’n peri rhwystrau sylweddol i 

ddysgu, manteisio ar y cwricwlwm a meithrin cysylltiadau cymdeithasol.   

o Ar ôl addasu’r amgylchedd dysgu, mae’r dysgwr yn parhau i gael trafferth wrth fanteisio ar y cwricwlwm cyfan.   

o Tystiolaeth o anawsterau hunan-gymorth difrifol (e.e. gwisgo, bwydo neu ddefnyddio’r tŷ bach) o’i gymharu â chyfoedion a’r angen 

am gymorth a chefnogaeth ychwanegol.  

o Er cyfleoedd dysgu gwahanol, cynlluniau unigol a chymorth penodol ar lefel GY+/GBC+ mae’r disgybl wedi parhau i weithio drwy’r 

Cwricwlwm Cenedlaethol/Y Cyfnod Sylfaen ar lefel llawer is na’r hyn sy’n ddisgwyliedig gan ddisgyblion o oedran tebyg ac mae ar 

ei hôl hi yn sylweddol wrth gaffael sgiliau llythrennedd, rhifedd, hunan-gymorth a sgiliau echddygol manwl a/neu fras.   
o Mae’n bosibl y caiff cyrhaeddiad yn y rhan fwyaf o dasgau a meysydd o’r cwricwlwm ei lesteirio’n ddirfawr oherwydd absenoldeb 

rheolaidd o ganlyniad i natur yr anhawster corfforol a/neu’r angen am therapi rheolaidd.    

o Dylid casglu tystiolaeth o gynnydd annigonol drwy ddadansoddi data asesu.  Dylai hyn amlygu ystod a dwyster yr anawsterau 

mewn cymhariaeth â chyfoedion y disgybl e.e. bod cymharu data normadol megis sgoriau canrannol a safonol dros amser 

(GY/GBC a GY+/GBC+) yn dangos diffyg cynnydd dros amser.   

o Mewn amgylchiadau arbennig megis damwain, salwch, neu os oes anhwylder dirywiol yn datblygu’n gyflym, mae’n bosibl na fydd 

hi’n briodol aros hyd nes cwblhau dau adolygiad Cynllun Addysg Unigol ar lefel GY+/GBC+.  
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Ymateb  

Graddedig  

o Mae’r ysgol wedi gweithredu’r cyngor a gafwyd gan weithwyr proffesiynol ym maes iechyd ac asiantaethau cymorth allanol eraill ac 

mae Cynlluniau Addysg Unigol wedi eu llunio drwy ymgynghori’n fanwl ag asiantaethau allanol. Mae’r CAU yn cynnwys camau 

gweithredu y cytunwyd arnynt yn ystod ymgynghoriadau a/neu gyngor a roddwyd gan weithwyr proffesiynol eraill.  Tystiolaeth o 

ymyraethau yn cynnwys strategaethau, deunyddiau, adnoddau, offer ac/neu addasiadau arbenigol. 
o Mae rhaglenni therapi ar gael ac yn cael eu gweithredu yn yr ysgol.   
o Mae’r ysgol wedi cael hyfforddiant a chyngor priodol gan y Gwasanaethau Cynnal Dysgu ac wedi eu rhoi ar waith.  
o Mae’r ysgol wedi gwneud popeth rhesymol i’w gwneud hi’n haws i ddisgyblion ddysgu yn annibynnol a defnyddio amgylchedd yr 

ysgol. 
o Mae’r ysgol wedi gwneud asesiad risg cyflawn gan gynnwys gweithgareddau y tu allan i’r ysgol.  
o Rhoddwyd gwybod i holl staff am anghenion y disgybl ac mae Cynllun Gofal Iechyd ar waith i sicrhau bod dull cyson yn cael ei 

fabwysiadu.   
o Tystiolaeth bod sawl asiantaeth yn chwarae rhan ac yn cynnig cymorth oherwydd bod anghenion addysgol, cymdeithasol ac iechyd 

yn gorgyffwrdd.    
o Tystiolaeth bod yr athrawon pwnc/dosbarth yn gyfrifol am ddarparu’r Cynllun Addysg Unigol ar y cyd â’r Cydlynydd AAA ac y caiff 

strategaethau eu defnyddio’n gyffredinol ym mhob agwedd ar y cwricwlwm i sicrhau y gall disgyblion fanteisio arno.  
o Caiff disgyblion ag anghenion corfforol fanteisio ar TGCh a TGCh arbenigol addas yn rheolaidd.  
o Mae'r ysgol wedi cwblhau'r Adnodd Hunan-asesu Strategaeth Hygyrchedd. 

  

Rhoi’r gorau i gynnal datganiad AAA  

 Nid yw’r datganiad AAA y mae awdurdod lleol wedi'i roi yn ddatganiad parhaol ac fe ddylid cynnal adolygiad blynyddol er mwyn 

asesu dichonolrwydd addasu’r datganiad neu roi’r gorau i’w gynnal.  Ymhob achos, galluogi disgyblion i barhau i wneud cynnydd 

digonol ddylai fod y prif nod. Mae rhoi’r gorau i gynnal datganiad AAA yn rhan o’r ymateb graddedig i gefnogi disgybl ag AAA ac ni 

ddylid ei ystyried oni bai y deuir i’r casgliad bod y dewisiadau eraill yn anaddas.   

  

Mewn rhai achosion, fe allai diwygio datganiad AAA i adlewyrchu lleihad mewn cymorth fod o fudd i’r disgybl a’r ysgol. Dylid ystyried 

y dewis hwn dim ond os nad oes unrhyw ddiwygiadau yn cael effaith negyddol ar gynnydd y disgybl.    

  

Dylid ystyried disgyblion yn unigol ac fe ddylid pwyso a mesur holl oblygiadau diwygio neu roi’r gorau i gynnal datganiad AAA yn unol 

â’r meini prawf a amlinellir yn y ddogfen hon.   

  

Os bodlonir y meini prawf yn rhannol, mae’n bosibl y bydd hi’n briodol addasu’r datganiad AAA, ar yr amod y gwneir y penderfyniad 

yn unol â meini prawf unigol y disgybl o ran diddymu’r datganiad. At hyn, mae’n bosibl y bydd gan ddisgyblion fwy nag un math o 

angen arbennig felly mae’n bosibl y bydd setiau gwahanol o feini prawf terfynu yn bodoli.   
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Ym mhob achos, wrth ystyried gwneud unrhyw fath o addasiad i ddatganiad AAA plentyn, dylid ymgynghori’n barhaus â’r 

rhieni/cynhalwyr a chytuno ar hynny gyda’r ALl cyn gwneud penderfyniad terfynol. Mae lleihad mewn cymorth AAA neu ddiddymu 

datganiad AAA yn rhywbeth i'w ddathlu.  

  

Meini prawf terfynu   

Mae Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (t.132) yn dweud hyn am roi’r gorau i gynnal datganiadau AAA:  

  

8:118 Cyn y gall yr AALl roi’r gorau i gynnal datganiad ar gyfer plentyn, mae’n rhaid ei fod o’r farn nad yw’n angenrheidiol ei gynnal 

bellach.  Dylai’r AALl ystyried canlyniadau’r adolygiadau blynyddol diweddaraf, a yw amcanion y datganiad wedi’u cyflawni ac a ellid 

diwallu anghenion y plentyn o hyn ymlaen o adnoddau ysgolion prif ffrwd yn yr ardal heb fod angen i’r AALl barhau i oruchwylio’r 

mater.  Felly, dylai’r AALl bob amser ystyried a fydd cynnydd y plentyn yn cael ei atal neu a fydd yn symud yn ôl yn lle ymlaen heb y 

ddarpariaeth addysgol arbennig a nodwyd yn y datganiad neu ddarpariaeth wedi'u haddasu a oedd yn cyfiawnhau cynnal datganiad, 

hyd yn oed os yw rhai o amcanion y datganiad, neu hyd yn oed yr amcanion i gyd, wedi'u cyflawni.  

  

8:119 Gall yr AALl ystyried a yw’r canlynol yn berthnasol wrth ystyried a oes angen cynnal datganiad:  

a. a yw amcanion y datganiad wedi’u cyflawni;  

b. a ellir diwallu anghenion y plentyn yn y dyfodol o adnoddau ysgol brif ffrwd;  

c. a yw anghenion addysgol arbennig y plentyn o’r fath fel nad ydynt bellach yn ei atal rhag dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol i 

raddau sylweddol;  

ch. a yw’r plentyn wedi cyrraedd sefyllfa lle nad oes angen goruchwyliaeth oedolyn arno bob dydd nac addasu sylweddol ar 

ddefnyddiau dysgu cyn y gall gymryd rhan lawn yn y Cwricwlwm;  

d. a all y plentyn ymdopi â chymdeithasu arferol yn yr ysgol;  

dd. a yw’r plentyn yn rhydd o anawsterau hunan-gymorth sylweddol sy’n golygu bod arno angen mwy o ddarpariaeth nag sydd ar 

gael fel rheol yn yr ysgol.   

  

Dylid ystyried yr uchod fel cyd-destun cyffredinol wrth ystyried pa un a ddylid addasu neu roi’r gorau i gynnal datganiad AAA. Yn 

gyffredinol bydd yr ALl yn ystyried:  

• Y cynnydd a wnaed o’i gymharu â’r amcanion  

• A yw’r disgybl yn gwneud yn well na’r meini prawf trothwy statudol yn y lleoliad addysgol   

• A oes modd cynnig y ddarpariaeth AAA sydd ei hangen er mwyn i’r disgybl barhau i wneud cynnydd digonol drwy’r ddarpariaeth 

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy (GA+) neu ddarpariaeth Gweithredu gan yr Ysgol (GA). 
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• A oes angen unrhyw ddarpariaeth AAA  

  

Ar ôl canfod, drwy asesu a monitro, bod y disgybl wedi bodloni’r meini prawf terfynu uchod ac wedi dangos cynnydd digonol cyson, 

dylid ystyried pa un a ddylid terfynu’r datganiad AAA ai peidio.  

  

Yn ei hanfod, dylid penderfynu pa un ai i addasu neu derfynu datganiad AAA fesul disgybl unigol, gan roi sylw penodol i sicrhau bod 

y disgybl yn parhau i wneud cynnydd digonol. Dylid canolbwyntio hefyd ar ymateb graddedig, cynllunio, ymgynghori a monitro 

parhaus.    
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Atodiad 1: Tabl o Nodweddion Disgyblion a Meini Prawf Cyrhaeddiad 

  

Blwyddyn  Sgoriau safonol  Sgôr 

canraddol  
Y Cyfnod Sylfaen/Cwricwlwm Cenedlaethol  

Meithrin/Derbyn  62  1  datblygiad 60% ar ei hôl hi (e.e. oed cronolegol/OC o 48 mis = tystiolaeth fod 

datblygiad 28 mis ar ei hôl hi; OC o 36 mis = tystiolaeth fod datblygiad 21 mis ar ei 

hôl hi)  

Bl. 1  62  1  ≤  P lefel 3 (h.y. yn gweithio tuag at lefel 1).   

Gweithio o fewn Cyfnod Sylfaen 1 gan ddilyn 2 adolygiad ar lefel GY+.  

Bl. 2  62  1  P lefel 4 neu weithio o fewn Cyfnod Sylfaen 1 gan ddilyn 2 adolygiad ar lefel GY+.  

Bl. 3  62  1  P Lefel 5 neu Ddeilliant Cyfnod Sylfaen 1/2   

Gweithio tuag at Lefel 1 yn y Cwricwlwm gan ddilyn 2 adolygiad ar lefel GY+  

Bl. 4  62  1  P lefel 5/6 neu Ddeilliant Cyfnod Sylfaen 2  

Gweithio tuag at Lefel 1 gan ddilyn 2 adolygiad ar lefel GY+  

Bl. 5  62  1  P Lefel 6  neu Ddeilliant Cyfnod Sylfaen 2/3  

Gweithio tuag at Lefel 1 gan ddilyn 2 adolygiad ar lefel GY+  

Bl. 6  62  1  P lefel 7 neu Ddeilliant Cyfnod Sylfaen 3/4  

Gweithio tuag at Lefel 1 gan ddilyn 2 adolygiad ar lefel GY+  

Bl.7  62  1  P Lefel 8 neu Ddeilliant Cyfnod Sylfaen 4  

Gweithio ar Lefel 1 gan ddilyn 2 adolygiad ar lefel GY+  

Bl. 8  62  1  Gweithio ar Lefel 1/2 gan ddilyn 2 adolygiad ar lefel GY+  

Bl. 9  62  1  Gweithio ar Lefel 2 gan ddilyn 2 adolygiad ar lefel GY+  

Bl. 10   62  1  Gweithio ar Lefel 2 gan ddilyn 2 adolygiad ar lefel GY+  

Bl. 11  62  1  Gweithio ar Lefel 2/3 gan ddilyn 2 adolygiad ar lefel GY+  

Bl. 12  62  1  Gweithio ar Lefel 3 gan ddilyn 2 adolygiad ar lefel GY+  

  

 


