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Blynyddoedd Cynnar – Cam A 

 (Camau Gweithredu'r Blynyddoedd Cynnar) 

 

 

 

Amcanion         Cam yr Ymateb Graddedig   Natur Ymyrraeth y 

SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blynyddoedd Cynnar – Cam B 

(Camau Gweithredu'r Blynyddoedd Cynnar a mwy) 

Asesiad Statudol 

Oedran Ysgol – Cam A  

Trafod a Chynllunio 

 

Arolwg o'r Cynllun 

Gweithredu 

Nodiadau a chamau gweithredu i gael eu cofnodi 

gan yr ysgol   

Cam B: Darpariaeth sy'n seiliedig ar yr 

Ysgol 

(Gweithredu gan yr Ysgol) 

Cynllun Addysg Unigol / 
Cynllun Ymddygiad Unigol / 

Adnoddau Cynllunio sy'n 
Canolbwyntio ar yr Unigolyn 

Sicrhau bod targedau yn SMART 
gydag ymyrraeth y disgybl a rhieni. 

 

Ymyrraeth  

Newid 

systematig  
(Ysgol, Athro, 

Rhiant, 

Cymuned) 

Adolygiad 

Cam C: Ymyrraeth Asiantaethau Allanol 

Uniongyrchol 

(Gweithredu gan yr ysgol a mwy) 

Ymyrraeth Asesu Goruchwyliaeth / 

cymorth i staff 

Adolygiad 

Asesiad Statudol  

Cynllun 

Gweithredu  

Amcanion y Cam 

Egluro pryderon.  

Ymchwilio i faterion systematig ac ymchwilio i 

anghenion hyfforddi ac adnoddau.  

Cyfeirio staff ysgolion o ran strategaethau 

cyffredinol, gwybodaeth neu wasanaethau sydd o 

fudd ar yr adeg yma. 

 

Ymyrraeth y SA   
Ymgynghoriad Cychwynnol (yn uniongyrchol, 
dros y ffôn, trwy e-bost) â Phenaethiaid / 
Cydlynwyr Anghenion Addysgol Arbennig 
Ymgynghoriad Grŵp 
Cylchau Datrys (datrys problemau) 
Does dim angen ffurflen atgyfeirio'r Gwasanaeth 
Seicoleg Addysg ar yr adeg yma gan fod pob 

trafodaeth o ran materion systematig yn ddienw) 

Amcanion y Cam 
Sicrhau Llais y Plentyn  
Ymyrraeth y Plentyn / Cydweithio 
Adolygu adnoddau systematig  
Sicrhau ansawdd  
Defnyddio Adnoddau Cynllunio sy'n Canolbwyntio 
ar yr Unigolyn (PCP)  
Ystyried cyfradd cynnydd  
Archwilio i bresenoldeb ysgol ac ymgysylltu mewn 
addysg. 

 

Ymyrraeth y SA  
Ymgynghoriad / cyfarfodydd Carfan o Amgylch y 
Plentyn (TAC) 
Darparu hyfforddiant unigryw i ysgolion. 
Cymorth a chyngor i rieni. 

Goruwchwylio staff i ddatrys problemau a 

phryderon a chynorthwyo wrth adolygu 

strategaethau presennol a datblygiad targedau 

CAU / CYU a hyrwyddo ymyraethau sy'n 

seiliedig ar ysgolion i gyflawni'r targedau yma. 

Ymchwil / Cyngor Polisi 

Amcanion y Cam 

Ymchwilio i angen plentyn unigol/person ifanc yn 

fanwl. 

Cyd-weithio Amlasiantaeth  

Gwerthuso cynnydd a chynlluniau presennol  

 

Ymyrraeth y SA  

Ymyrraeth uniongyrchol (cyfarwyddyd rhyngweithio 

fideo (VIG), ymyrraeth sy'n seiliedig ar ddatrysiadau 

(SF), therapi gwybyddol ymddygiadol (CBT), therapi 

cynllunio sy'n canolbwyntio ar unigolion (PCP), 

therapi naratif, cyf-weld ysgogiadol (MI), 

ymwybyddiaeth ofalgar) 

Cydweithio Amlasiantaeth (Clinigau, cyfarfodydd, 

adolygiadau) 

Asesu (gwybyddiaeth, emosiwn, cymdeithasol, 

cymhelliant, presenoldeb) 

Ymchwil Gweithredu / Gwerthuso  

Arsylwi yn yr ystafell ddosbarth 

 

Ymyrraeth y SA  

Ymgynghoriad â'r plentyn, rhieni a phob parti 
perthnasol. Mae'n bosibl y bydd angen cynnal 
asesiad unigol i ddarparu dealltwriaeth 
gynhwysfawr o gryfderau, anawsterau ac 
anghenion plentyn a rhoi cyngor i'r Awdurdod Lleol 
o ran sut orau i fodloni'r anghenion yma. Mae 
modd i'r SA fynychu adolygiadau blynyddol os oes 
angen. 

Amcanion y Cam 
Rhoi cyngor seicolegol statudol i'r 
Awdurdod Lleol er mwyn pennu anghenion 
addysgol arbennig person ifanc a sut orau 
i fodloni'r anghenion yma. 
 

 

Ymyrraeth y Seicolegydd Addysg (Dechrau'n 

Deg neu Seicolegwyr Addysg y Blynyddoedd 

Cynnar) 

Sesiynau galw heibio yn lleoliadau y 

Blynyddoedd Cynnar / ymgynghoriad dros y 

ffôn / cyfarfodydd cyswllt gydag ymwelwyr 

iechyd neu Wasanaeth Chwarae Gwell i drafod 

themau allweddol, materion systematig ac 

anghenion hyfforddi neu achosion unigol 

dienw.  

 
 

 

Ymyrraeth y SA  

Ymgynghoriad / cyfarfodydd Carfan o 

Amgylch y Plentyn gyda rhieni / cynhalwyr a 

phawb dan sylw. Arsylwi'r plentyn. Asesiad 

datblygiadol o'r plentyn. 

 

 

 

Amcanion y Cam 

Egluro pryderon.  

Ymchwilio i faterion systematig ac ymchwilio i 

anghenion hyfforddi ac adnoddau. Cynghori a 

chyfeirio staff lleoliadau / Ymwelwyr Iechyd / 

Gwasanaeth Chwarae Gwell. 

 
 

 

Amcan y Cam 
Rhoi cyngor seicolegol statudol i'r Awdurdod 
Lleol er mwyn pennu anghenion addysgol 
arbennig person ifanc a sut orau i fodloni'r 
anghenion yma. 
 

 

 

 

 

 

Amcan y Cam  

Cynorthwyo wrth egluro cryfderau, 

anawsterau ac anghenion plant unigol a 

gwaith gyda rhieni, staff cyn-ysgol ac 

asiantaethau partner i gynghori ar ddatblygiad 

y proffiliau un dudalen priodol / cynlluniau 

chwarae. 

 

 Ymyrraeth y SA  

Ymgynghoriad â'r plentyn, rhieni a phob parti 

perthnasol. Mae'n bosibl y bydd angen cynnal 

asesiad unigol i ddarparu dealltwriaeth 

gynhwysfawr o gryfderau, anawsterau ac 

anghenion plentyn a rhoi cyngor i'r Awdurdod 

Lleol o ran sut orau i fodloni'r anghenion yma. 

 
 

 

Lluniwyd y Cynllun Gweithredu gan y lleoliad Blynyddoedd Cynnar 

Arolwg o'r Cynllun 

Gweithredu 

Cymorth dwys am gyfnod penodol ar 

gyfer ysgolion lle mae blaenoriaeth 

gwella ysgolion wedi cael ei nodi 

 


