
Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) 
 
Sut mae Datganiad yn edrych? 
 
Mae'n cynnwys 6 elfen: 
 
Rhan 1 Cyflwyniad: Enw'r plentyn, ei gyfeiriad a'i ddyddiad geni. Iaith 
 cartref y plentyn a'i grefydd. Enw a chyfeiriad(au) rhieni'r plentyn. 
 
Rhan 2 Anghenion Addysgol Arbennig: Manylion am holl  
anghenion addysgol arbennig y plentyn a gafodd eu nodi gan yr Awdurdod 
Addysg Lleol yn ystod yr asesiad statudol, yn ogystal â'r cyngor a gafodd ei roi 
a'i atodi i'r datganiad.  
 
Rhan 3 Darpariaeth Addysgol Arbennig: Y ddarpariaeth addysgol arbennig 
sydd ei hangen er mwyn diwallu anghenion addysgol arbennig y plentyn yn ôl 
yr Awdurdod Addysg Lleol. 
a. Yr amcanion y dylai'r ddarpariaeth addysgol arbennig anelu at eu cyflawni. 
b. Y ddarpariaeth addysgol arbennig sy'n briodol ym marn yr Awdurdod Addysg 
Lleol er mwyn diwallu'r anghenion sydd wedi'u hamlinellu yn Rhan 2 a 
chyflawni'r amcanion. 
c. Y trefniadau a gaiff eu gwneud er mwyn monitro cynnydd wrth gyflawni'r 
amcanion yma, yn enwedig o ran pennu targedau tymor byr ar gyfer cynnydd y 
plentyn ac adolygu ei gynnydd yn rheolaidd. 
 
Rhan 4 Lleoliad: Enw'r ysgol (a math yr ysgol) lle caiff y ddarpariaeth addysgol 
arbennig sydd wedi'i hamlinellu yn Rhan 3 ei gwneud neu drefniadau'r 
Awdurdod Addysg Lleol ar gyfer cynnig y ddarpariaeth mewn man arall heblaw 
ysgol. 
 
Rhan 5 Anghenion sydd ddim yn Addysgol: Holl anghenion perthnasol y 
plentyn sydd ddim yn addysgol sydd wedi'u cytuno gan y gwasanaethau 
iechyd, gwasanaethau cymdeithasol neu asiantaethau eraill a'r Awdurdod 
Addysg Lleol. 
 
Rhan 6 Darpariaeth sydd ddim yn Addysgol: Manylion y ddarpariaeth 
berthnasol sydd ddim yn addysgol sydd ei hangen i ddiwallu anghenion sydd 
ddim yn addysgol y plentyn. Caiff hyn ei gytuno gan y gwasanaethau iechyd 



a/neu'r gwasanaethau cymdeithasol a'r Awdurdod Addysg Lleol, gan gynnwys y 
trefniadau a gafodd eu cytuno ar gyfer y ddarpariaeth. 
 
Bydd gofyn i bob gweithiwr proffesiynol sy'n helpu'r disgybl gyfrannu at 
gynnwys y datganiad.  


