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Anghenion Addysgol Arbennig 
Awdurdod Addysg Rhondda Cynon Taf – Darpariaeth ar gyfer 

Anghenion Addysg Arbennig 
Egwyddorion Allweddol  
 
O fewn cyd-destun y datganiad polisi yma, mae'r Awdurdod yn ymroddedig i 

ddilyn yr egwyddorion canlynol ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig. 
 
• Ymrwymiad i’r egwyddor o gynnwys plant mewn addysg brif ffrwd cyn 

belled ag y bo hynny’n gyson â darparu’r addysg arbennig sy’n ofynnol i’r 

plentyn, darparu addysg effeithlon i’r plant sy’n cael eu haddysg ochr yn ochr 

â’r plentyn a chanddo anghenion addysgol arbennig a defnyddio adnoddau yn 

effeithlon. 
 
• Bydd anghenion addysgol arbennig plant, gan gynnwys plant oedran cyn-

ysgol, yn cael eu nodi, eu cofnodi, eu hasesu a'u diwallu mor gynnar â phosibl, a 

byddan nhw'n cael eu hadolygu'n gyson. 
 
• Byddwn ni’n annog rhieni/cynhalwyr i gymryd rhan yn y broses o nodi ac 

asesu anghenion addysgol arbennig eu plentyn. Bydd y rhieni/cynhalwyr yn 

cael eu cynnwys yn y trafodaethau i benderfynu sut a lle mae diwallu anghenion 

addysgol arbennig plentyn, a, lle bo hynny’n briodol, byddwn ni’n ystyried barn 

y plentyn ei hun. Mae’r broses hon yn cynnwys rhoi cyfarwyddyd i 

rieni/cynhalwyr plant a chanddyn nhw anghenion addysgol arbennig ynglŷn â’u 

hawliau statudol, gwaith paratoi cynrychiolaeth y rhieni a’r ffyrdd y gallan nhw 

weithio mewn partneriaeth ag ysgol y plentyn. 
 
• Darpariaeth o gyfleoedd addysgol o ansawdd i bob plentyn a pherson ifanc, a 

chydnabyddiaeth o'u hawl i gyrraedd cwricwlwm yr un mor eang, cytbwys, 

perthnasol a gwahaniaethol. Bydd yr egwyddor yma yn gymwys waeth beth fo'r 

rhyw, hil, angen arbennig neu anabledd. 
 
• Cydnabod y gall plentyn fod ag anghenion addysgol a fydd yn gofyn am 

ddarpariaeth arbennig ar unrhyw adeg. 
 
• Cynnal ystod o wasanaethau canolog i gynorthwyo gyda gwaith asesu a 

darparu ar gyfer plant a chanddyn nhw anghenion addysgol arbennig. Bydd 

adnoddau'r ysgolion lleol yn diwallu anghenion y rhan fwyaf o blant sydd ag 



                    
 

anghenion addysgol arbennig. Serch hynny, rydyn ni'n cydnabod y bydd angen 

adnoddau ychwanegol ar rai plant. 
 
• Cynnal a chadw ystod o wasanaethau canolog i gynorthwyo o ran asesu a 

darparu ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig. 
 
• Cydnabod pwysigrwydd cysylltu effeithiol gydag asiantaethau statudol a 

gwirfoddol, wrth bennu natur anghenion addysgol arbennig plentyn a'r 

ddarpariaeth sydd ei hangen wrth ymateb i'r anghenion yma drwy weithio mewn 

partneriaeth. 
 
• Cydnabod dyletswydd yr Awdurdod yn ei swyddogaeth cynllunio strategol, i 
fonitro ac adolygu darpariaeth addysg arbennig yn rheolaidd. Mae gan Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wasanaeth ar gyfer pennu anghenion 
addysgol arbennig plentyn mor drylwyr a phrydlon ag y bo modd. 
 
• Ar ôl hynny, byddwn ni’n trefnu cymorth heb oedi’n ormodol. Mae ansawdd y 

ddarpariaeth a threfnu staff arbenigol ledled y Fwrdeistref Sirol yn cael ei 

adolygu'n aml. 
 
•Darpariaeth y cyfarwyddyd, cymorth a'r hyfforddiant sydd ar gael i 

Lywodraethwyr, Penaethiaid a staff sy'n ymwneud â'u dyletswyddau a'u 

cyfrifoldebau o ran plant sydd ag anghenion addysgol ychwanegol, gan 

gynnwys anghenion arbennig. 
 
Mae cynnydd pob plentyn sydd ag anghenion addysgol arbennig yn cael ei 

fonitro’n fanwl a'i adolygu o leiaf unwaith y flwyddyn. 
 

 
Disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
 
Mae'r mwyafrif o blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn mynychu 

ysgol brif ffrwd. Fodd bynnag, mae'n bosib y bydd plant sydd ag anghenion 

dysgu sylweddol a chymhleth iawn yn cael cynnig lle mewn Dosbarth Cymorth 

Dysgu o fewn ysgol prif ffrwd neu mewn ysgol arbennig. Mae penderfyniadau 

ynglŷn â lleoliadau arbennig yn cael eu gwneud gan y Gwasanaeth Mynediad a 

Chynhwysiant yn dilyn ymgynghoriad gyda'r rhieni, ysgolion, gweithwyr 

iechyd proffesiynol a gwasanaethau cymorth eraill. 


