
 

 

 

 

 

 

 

 

 

yh ADYaCh d 
I. 1. Llyfryn Gwasanaethau ADYaCh 

Isod mae cyswllt i Lyfryn Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad Gwynedd a Môn ar eich gwefan 

Cydlynwyr:  www.gwynedd.llyw.cymru/cydlynwyradyach  
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys y weledigaeth, disgrifiad byr o bob gwasanaeth o fewn y Tîm Integredig, Manylion yr 
Uwch Reolwyr ac Arweinyddion y Gwasanaethau Unigol, ynghyd â Mynediad at y Gwasanaeth.   
 
Er gwybodaeth dyma’r penodiadau i’r Tîm Rheoli Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad: 
 
Uwch Reolwr Cynhwysiad: Gwern ap Rhisiart: GwernApRhisiart@gwynedd.llyw.cymru  
Uwch Reolwr Anghenion Dysgu Ychwanegol: Dr Einir Thomas: EinirThomas@gwynedd.llyw.cymru 
Prif Seicolegydd Addysgol: Ffion Edwards Ellis: FfionEdwardsEllis@gwynedd.llyw.cymru 
Arweinydd Addysg Gynhwysol: Owain Arwel Davies: OwainArwelDavies@gwynedd.llyw.cymru  
 
 

 
 
 
 

Cylchlythyr  
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad 

Cyfrifoldeb ADY 

(Einir) 

Cyfrifoldeb 

Cynhwysiad (Gwern) 

I SYLW:   PENAETHIAID A CHYDLYNWYR ADYaCh 

Croeso i Rifyn yr Hydref (2017) o Gylchlythyr ADYaCh. Mae llawer o brysurdeb wedi bod dros y 

misoedd diwethaf gyda’r gwaith o aildrefnu staff a swyddogaethau er mwyn prysuro i sefydlu’r 

Gwasanaeth ar gyfer Tymor yr Hydref 2017.  Gobeithir i’r cylchlythyr yma, ynghyd â’r Llyfryn 

Gwasanaeth eich hysbysu o’r prif newidiadau. 

 

Y Tîm Gweinyddol 

mailto:FfionEdwardsEllis@gwynedd.llyw.cymru
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2. Diweddariad 
 

I. Ail-strwythuro’r Staff: 
Mae prosesau recriwtio ac ail-drefnu staff yn parhau i fynd rhagddo. Rhagwelir y bydd mwyafrif y staff wedi eu 
penodi i’w swyddi erbyn Medi 2017. Fe fydd y Timau yn mynychu digwyddiadau anwytho a chyfarfod Tîm ar 
ddechrau’r tymor felly gofynnir i chwi fod yn amyneddgar os byddwch yn ceisio cysylltu gyda’r staff yn ystod y cyfnod 
cychwynnol hwn. 
 

II. Gwefan Cydlynwyr: 
Hoffwn eich atgoffa o’r wefan benodol sydd wedi’i chreu ac yn cael ei diweddaru’n rheolaidd, ac yn cynnwys 
manylion am y pecynnau e ddysgu yn ogystal â linc i’r fersiwn diweddaraf o’r CDU ynghyd â chyfarwyddiadau ar sut 
i’w cwblhau. Mae yno hefyd y dogfennau yn dilyn y Gweithdai Deilliannau. 
 

www.gwynedd.llyw.cymru/cydlynwyradyach 
 
 
 

3. Y newidiadau amlycaf ar gyfer Medi ‘17 
 

ADY Penodol 
Fel rhan o ail strwythuro’r Gwasanaeth ADYaCh Gwynedd a Môn fe fydd Tîm newydd yn cael ei sefydlu - y Tîm 
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) Penodol. Fe fydd y tîm yma yn cynnwys Athrawon Arbenigol ac Cymorthyddion 
Arbenigol ADY Penodol gydag arweiniad hefyd gan Uwch Seicolegydd Addysgol. Fe fydd y Tîm yn eich cynorthwyo i 
dargedu anghenion plant sydd ag anawsterau penodol gyda sgiliau llythrennedd a rhifedd. Byddant yn cynnig: 
 
·         Rhannu adnoddau, arfer dda a phecynnau gwaith parod 
·         Hyfforddiant a modelu 
·         Mewnbwn uniongyrchol ar gyfer grwpiau ac unigolion i gynorthwyo gyda'r gwaith asesu a sgrinio, a darparu 

rhaglenni ymyrraeth benodol. 
 
Bydd ffocws y gwaith yn canolbwyntio at weithredu tuag at Fframwaith Anawsterau Dysgu Penodol Llywodraeth 
Cymru. 
 
Bydd posib cyfeirio am fewnbwn y Tîm hwn trwy’r Fforymau Ardal yn Nhymor yr Hydref ac mae cyfarwyddyd ynglŷn 
â sut i gyfeirio yn y rhan nesaf o’r newyddlen. Fe fydd y cyfeiriadau sydd wedi eu gyrru i mewn at y Fforwm mwyaf 
diweddar (26.6.17) yn cael eu hystyried, felly nid oes angen i chwi yrru'r rhain i mewn eto. Mae yna hefyd achosion 
sydd wedi eu cyfeirio o’r Panel Cymedroli/Panel Blynyddoedd Cynnar am sylw gan y Tîm. Fe gewch gadarnhad yn 
fuan o’r plant sydd wedi eu derbyn am fewnbwn. 
 
 
Swyddogion Ansawdd ADYaCh 

Fel rydych yn ymwybodol eisoes, fe fydd 4 Swyddog Ansawdd yn cychwyn ar eu gwaith ar ddechrau’r Tymor.  

Y pedair yw: 

Mae gwybodaeth bellach ynglŷn â rôl y Swyddogion o fewn y Llyfryn Gwasanaeth. 

 

Non Samuel 
NonEleriSamuel@gwynedd.llyw.cymru 

Ynys Môn Lora Glynwen Williams 
LoraGlynwenWilliams@gwynedd.llyw.cymru 

Dwyfor 

Haf Roberts 
HafRoberts@gwynedd.llyw.cymru 

Arfon Clare Trappe 
ClareTrappeRoberts@gwynedd.llyw.cymru 

Meirionnydd 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/cydlynwyradyach
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/additional-learning-special-educational-needs/transformation-programme/supporting-policy/specific-learning-difficulties-framework/?lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/additional-learning-special-educational-needs/transformation-programme/supporting-policy/specific-learning-difficulties-framework/?lang=cy
mailto:NonEleriSamuel@gwynedd.llyw.cymru
mailto:LoraGlynwenWilliams@gwynedd.llyw.cymru
mailto:HafRoberts@gwynedd.llyw.cymru
mailto:ClareTrappeRoberts@gwynedd.llyw.cymru
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RHAGRYBUDD - Mae’r 4 yn y broses o drefnu Ffeiriau Gwybodaeth yn ystod mis Tachwedd er 

mwyn codi ymwybyddiaeth rhieni, ysgolion a Llywodraethwyr o’r newidiadau, a’r Gwasanaeth 

newydd. Mwy o wybodaeth i ddilyn. 

 
 
Seicoleg Addysgol 
Fel rydych yn ymwybodol, mae’r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol yn awr yn rhan o dîm Anghenion Dysgu Ychwanegol 
a Chynhwysiad Gwynedd a Môn. Mae’r tabl isod yn rhestru aelodau’r Gwasanaeth er gwybodaeth.   
   

 Swydd a Timau Maes Dalgylchoedd 

Ffion Edwards 
Ellis 

Prif Seicolegydd Addysgol 
Maes Cyfathrebu a Rhyngweithio, ADY Penodol, Synhwyraidd, 
Meddygol/Corfforol, Anghenion Dwys a Chymhleth/Allsirol 
FfionEdwardsEllis@gwynedd.llyw.cymru 

Meirionnydd 

Elenid Glyn Uwch Seicolegydd Addysgol 
Cynhwysiad 
ElenidGlyn@gwynedd.llyw.cymru 

Arfon 

Iona Rees Uwch Seicolegydd Addysgol 
Blynyddoedd Cynnar 
IonaRees@gwynedd.llyw.cymru 

Dwyfor 

Llio Rhisiart Seicolegydd Addysgol (Cynhwysiad) 
LlioMairRhisiart@gwynedd.llyw.cymru 

Arfon/ 
Meirionnydd 

Ruth Williams Seicolegydd Addysgol (ADY Penodol/ Synhwyraidd/Corfforol) 
RuthWilliams@gwynedd.llyw.cymru 

Arfon 

Elin Pritchard Seicolegydd Addysgol (Cyfathrebu a Rhyngweithio) 
ElinLlewelynPritchard@gwynedd.llyw.cymru 

Môn 

Lois Pierce-
Jones 

Seicolegydd Addysgol (Cyfathrebu a Rhyngweithio a ADY 
Penodol/ Synhwyraidd/Corfforol) 
LoisPierce-Jones@gwynedd.llyw.cymru 

Môn / 
Meirionnydd 

Eleri Bevan Seicolegydd Addysgol (Cynhwysiad) 
EleriBevan@gwynedd.llyw.cymru 

Cyfnod 
mamolaeth 

Nia Williams Seicolegydd Addysgol (Blynyddoedd Cynnar) 
NiaWilliams@gwynedd.llyw.cymru 

Arfon/ 
Meirionnydd 

Sioned 
Griffiths 

Seicolegydd Addysgol (Blynyddoedd Cynnar) 
SionedGriffiths@gwynedd.llyw.cymru 

Môn / Dwyfor 

 
Fel rhan o sefydlu trefn weithio newydd ar gyfer y Gwasanaeth, sydd yn cyd-fynd gyda strwythur y Gwasanaeth 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad yn ei gyfanrwydd, fe fyddwn yn edrych ar fodelau newydd o gynnig 
gwasanaeth ar lefel dalgylch. 
Fel cam cyntaf byddwn yn cynnig cyfres o weithdai byr ar gyfer eich dalgylchoedd a byddwn yn gwerthfawrogi pe 
byddai Cydlynydd ADYaCh eich ysgol yn gallu mynychu’r sesiwn hwn. Yn ystod y sesiwn byddwn yn rhannu 
gwybodaeth a thrafod beth all y Gwasanaeth gynnig ar gyfer eich dalgylch, ac elfen o gynllunio ar gyfer y Tymor. 
Bydd y Gweithdai yn cael eu cynnal gan Seicolegydd Addysgol eich Dalgylch, yn ogystal ag un arall o’r Tîm. Gweler y 
tabl isod am wybodaeth benodol i’ch Dalgylch. 
 

Dalgylch Seicolegydd Dalgylchol Dyddiad ac amser  Gweithdy Dalgylchol 

Caergybi Lois Pierce-Jones 26 Medi   (10.00-11.30) 

Syr Thomas Jones Sioned Griffiths 4 Hydref   (10.00-11.30) 

Bodedern Elin Pritchard 26 Medi   (1.30-3.00) 

Llangefni Elin Pritchard 27 Medi   (10.30 – 12.00) 

David Hughes Sioned Griffiths 27 Medi   (1.30-3.00) 

Tryfan/Friars Ruth Williams 21 Medi   (10.00-11.30) 

Dyffryn Ogwen Nia Williams 21 Medi   (1.30pm -3.00) 

mailto:FfionEdwardsEllis@gwynedd.llyw.cymru
mailto:ElenidGlyn@gwynedd.llyw.cymru
mailto:IonaRees@gwynedd.llyw.cymru
LlioMairRhisiart@gwynedd.llyw.cymru
mailto:RuthWilliams@gwynedd.llyw.cymru
ElinLlewelynPritchard@gwynedd.llyw.cymru
mailto:LoisPierce-Jones@gwynedd.llyw.cymru
mailto:EleriBevan@gwynedd.llyw.cymru
mailto:NiaWilliams@gwynedd.llyw.cymru
mailto:SionedGriffiths@gwynedd.llyw.cymru
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Syr Hugh Owen Llio Rhisiart 26 Medi   (1.30-3.00) 

Brynrefail Elenid Glyn/ Llio Rhisiart 26 Medi   (9.30-11.00) 

Dyffryn Nantlle Nia Williams 27 Medi   (1.30-3.00) 

Glan y Môr Iona Rees 21 Medi   (1.30-3.00) 

Botwnnog Sioned Griffiths 26 Medi   (1.30-3.00) 

Eifionydd Sioned Griffiths 21 Medi   (10.30-12.00) 

Ardudwy Nia Williams 3 Hydref  (1.30-3.00) 

Moelwyn Llio Rhisiart 25 Medi  (1.00-2.30) 

Bro Idris Lois Pierce-Jones 3 Hydref  (10-11.30 neu 1.30-3) 

Berwyn Nia Williams 25 Medi  (10.00-11.30) 

Tywyn Ffion Edwards Ellis 3 Hydref  (10.00-11.30) 

 
 
Mae’r lleoliad i’w gadarnhau gan ein bod yn awyddus i ddefnyddio ystafell o fewn ysgol yn y Dalgylch. Os ydych 
mewn sefyllfa i gynnig defnydd o ystafell yn eich ysgol ar gyfer y sesiwn byddwn yn gwerthfawrogi i chwi gysylltu 
gyda FfionEdwardsEllis@gwynedd.llyw.cymru. 
 
 
Cynnal Ymddygiad 
Fel rhan o ail strwythuro’r Gwasanaeth ADYaCh Gwynedd a Môn fe fydd Timau newydd yn cael ei sefydlu - y Tîm 
Ymyrraeth Gynnar a fydd yn cefnogi ysgolion cynradd yn bennaf (tair Athrawes a thri chymhorthydd arbenigol). Fe 
fydd y Tîm yn eich cynorthwyo i dargedu anghenion plant sydd ag anawsterau ymddygiadol ac emosiynol dwys. 

 
Yn ychwanegol bydd Unedau Cyfeirio Disgyblion (UCD) CA2 a CA3 (Blynyddoedd 5-8), dwy uned ar gyfer ail hanner y 
tymor cyntaf ac Uned ychwanegol erbyn Mis Rhagfyr/Ionawr wedi eu lleoli ym Mlaenau Ffestiniog, Caergybi ac ardal 
Arfon.  Bwriad sylfaenol yr UCD fydd cynnig darpariaeth/ymyrraeth ddwys ar gyfer cefnogi'r disgyblion hynny er 
mwyn eu hail integreiddio o fewn y ddarpariaeth brif lif.  
 
Mi fydd anghenion cynhwysiad CA4 yn cael ei ddarparu gan dîm Pecyn 25 sy’n cael ei arwain gan 
johneifionjones@gwynedd.llyw.cymru . Bydd cost i’r ysgolion am y ddarpariaeth UCD a Phecyn 25 a bydd mynediad 
yn cael eu cyfeirio drwy’r fforymau perthnasol. 
 
 
Diogelu 

GWYBODAETH BWYSIG AM DDIOGELU PLANT MEWN ADDYSG 
 Dros gwyliau’r haf bu i Ffion Rhisiart dderbyn swydd newydd fel Arweinydd Tîm Plant yng Nghyngor Ynys Môn. 
‘Rydym wedi penodi swyddog diogelu newydd, Mrs Delyth Griffiths a fydd yn cychwyn yn ei swydd ddiwedd Hydref. 
  
Yn y cyfamser mae’n bwysig eich bod yn diweddaru eich polisïau i adlewyrchu mae fi fydd yn gweithredu fel yr Uwch 
Swyddog Diogelu hyd ddiwedd mis Hydref.  Mae’n allweddol bwysig hefyd eich bod yn hysbysu eich person 
dynodedig amddiffyn plant. 
  
Ni fyddwn yn darparu hyfforddiant diogelu lefel 1 a 2 dan ar ôl hanner tymor.  Os oes person dynodedig newydd o 
fewn yr ysgol yr ydym yn medru trefnu hyfforddiant ar lefel un i un. 
 
 

Nia Kilminster 
NiaKillminster@gwynedd.llyw.cymru  

Anglesey Lora Topliss 
LoraMargaretTopliss@gwynedd.llyw.cymru  

Dwyfor/ 
Meirionydd 

Bethan Page Hughes (Arweinydd Tîm) 
Bethanpagehughes@gwynedd.llyw.cymru 

Arfon 
  

mailto:FfionEdwardsEllis@gwynedd.llyw.cymru
mailto:johneifionjones@gwynedd.llyw.cymru
mailto:NiaKillminster@gwynedd.llyw.cymru
mailto:LoraMargaretTopliss@gwynedd.llyw.cymru
mailto:bethanpagehughes@gwynedd.llyw.cymru
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Cwnsela 
Bydd y Gwasanaeth Cwnsela yn parhau i weithredu ym mhob ysgol uwchradd a blwyddyn 6 cynradd 
ar draws Gwynedd a Môn. Bydd man newidiadau wrth ymateb i restrau aros hir mewn rhai ardaloedd. Mae 
ffurflenni cyfeirio at y gwasanaeth  wedi eu diweddaru ac ar dudalen we Cydlynwyr ADYaCh. Am wybodaeth bellach 
cysylltwch â Wendi Jones, Uwch Gwnselydd e-bost DoraWendiJones@gwynedd.llyw.cymru  
 
 
Y Tîm Gweinyddol 
Gan fod y Cyd Bwyllgor Anghenion Addysgol Arbennig (CBAAA) yn dod i ben ar y 31 Awst 2017, ‘rydym wedi ail 
strwythuro’r holl ddarpariaeth weinyddol. Isod ceir crynodeb o’r swyddi a’r cyfrifoldebau. 

Bydd pob aelod o’r tîm yn cael mynediad i’r e bost:  GweinyddolADYaCH@gwynedd.llyw.cymru  
 

SWYDD CYFRIFOLDEBAU 

Swyddog 
Datganiadau/ 

CDU  

 cydlynu a goruchwylio achosion disgyblion ar gyfer asesiad statudol/ datganiad/ adolygu 
/panel ayyb 

 trafod ceisiadau efo ysgolion yn ôl yr angen 

 gweithredu penderfyniadau paneli cymedroli 
Swyddog 
Gweinyddol 
Datganiad/ CDU  

 atgoffa ysgolion/ derbyn ceisiadau yn unol â rhestr wirio (CDU/ datganiad) 

 trefnu fforymau/ paneli (sicrhau lleoliad/ gwahoddiadau) + mynychu/ cofnodi 

 derbyn ymholiadau dydd i ddydd ynglŷn â gweithdrefnau CDU/ datganiadau 

Cyd lynydd 
Blynyddoedd 
Cynnar  

 cyd-gordio a gweinyddu achosion plant ifanc a gyfeirir gan asiantaethau oherwydd 
tebygolrwydd o fod gydag ADY 

 cyd lynu a gweinyddu fforymau blynyddoedd cynnar 

Swyddog 
Gweinyddol 
Cyllid 

 gwirio gwybodaeth  gyfredol yn erbyn systemau gwybodaeth yn rheolaidd 

 mynychu paneli/ fforymau a chydlynu'r gweithredu ar y penderfyniadau ynglŷn â darpariaeth 
a chyllid 

 sicrhau bod gwybodaeth gywir am newidiadau staffio'n cael eu trosglwyddo’n brydlon i AD  a 
chyfarwyddo cyllid i drosglwyddo arian i gyllidebau ysgolion 

Swyddog 
Gweinyddol 
Cyffredinol ADY a 
Cynhwysiad (dwy 

swydd arwahan) 

 Cefnogi'r gwasanaeth o ran darparu ar gyfer disgyblion  

 Trefniadau -  archebu lleoliadau, cyfarfodydd / hyfforddiant ayyb 

 Galwadau Ffôn - derbyn ymholiadau dydd i ddydd ynglŷn â gweithdrefnau ADY neu 
Gynhwysiad cyffredinol 

 
 
 
 

 

4. System ateb ffôn newydd: 

 
Cysylltu â ni: 
Pan fyddwch yn ffonio'r Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad ar y rhif 01286 679007 o hyn allan 
byddwch yn mynd drwy opsiynau i gyrraedd y person cywir. Yn gyntaf byddwch yn cael eich croesawu drwy ddewis 

Opsiwn 1 i wasanaeth yn y Gymraeg ac Opsiwn 2 i wasanaeth yn Saesneg. 
 

Ar ôl dewis iaith, rydych yn cael y dewis o ba wasanaeth rydych eisiau cysylltu:- 
Opsiwn 1 – Gwasanaeth Cynhwysiad (Uwch Reolwr - Gwern Ap Rhisiart) 

Opsiwn 2 – Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (Uwch Reolwr - Dr Einir Thomas) 

Opsiwn 3 -  Unrhyw Wasanaeth Arall 
 

 

 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/cydlynwyradyach
DoraWendiJones@gwynedd.llyw.cymru%20
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O dan Opsiwn 1 Gwasanaeth Cynhwysiad mae yno 6 dewis :- 

 Gwasanaeth Manylion 

1 DIOGELU Cyngor ar faterion diogelu plant mewn addysg. 

2 PRESENOLDEB Cyngor ar faterion presenoldeb lle nad oes modd trafod yn syth â’r swyddog lles 
addysg lleol 

3 CYNNAL YMDDYGIAD A dewis pellach…. 

 1 YMYRRAETH GYNNAR Tîm Ymyrraeth Gynnar Ymddygiad (cynradd yn bennaf) 

 2 PECYN 25/ PLANT SY’N SÂL Trafod cyfeiriadu posib i’r pecyn yn CA4 

 3 ARALL Unrhyw ymholiad i sylw’r tîm ymddygiad 

4 CWNSELA Cyngor ar gyfeiriadau Cynradd. (Uwchradd i drafod a chwnselydd) 

5 SAESNEG FEL IAITH YCHWANEGOL Cyngor ar gyfeiriadu plant sydd a Chymraeg a Saesneg fel iaith ychwanegol                                       
 

6 ARALL Unrhyw beth nad yw yn 1 – 5 uchod 

 

O dan Opsiwn 2 Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol mae yno 5 dewis:- 

 Gwasanaeth Manylion 

1 SEICOLEG ADDYSGOL Cysylltu gydag aelod o’r tîm Seicoleg Addysg 

2 CYFATHREBU A RHYNGWEITHIO Cyngor ar faterion cefnogi disgyblion ag anghenion anhwylderau iaith a/neu 
cyfathrebu (ASD) 

3 ADY PENODOL, SYNHWYRAIDD A 
MEDDYGOL 

Cefnogaeth i ddisgyblion ag anghenion penodol yn y maes llythrennedd a rhifedd, 
neu anghenion synhwyraidd neu meddygol 

4 SWYDDOGION GWEINYDDOL    
DATGANIADAU A CDU 

Ymholiadau am y broses weinyddol o lunio CDU neu ddatganiad, cyflwyno 
gwybodaeth i fforymau/ paneli ayyb 

5 ARALL Unrhyw beth nad yw yn 1 – 4 uchod 

e m 

or 

 

 yr ‘Ryd. 

5. Trefniadau gweithredol ar gyfer Fforymau / Paneli 

Os yw eich Cydlynydd ADYaCh eich ysgol wedi newid yn ddiweddar mae’n bwysig i chi roi gwybod i ni er mwyn 
sicrhau eu bod yn derbyn negeseuon perthnasol a manylion hyfforddiant. 
AdolygiadADYaCh@gwynedd.llyw.cymru 
 
O Dymor yr Hydref ymlaen fe fydd mynediad at fewnbwn gan y Gwasanaethau o fewn y Tîm Integredig yn digwydd 
trwy Fforymau Ardal yn hytrach na Fforymau fesul maes. Bydd hyn yn hwyluso’r broses o gyfeirio ac yn gwella cyd-
weithio rhwng y Gwasanaethau. Fe fydd eich Fforwm Ardal yn Cyfarfod pob hanner tymor gweler y tabl dyddiadau 
isod.  Fe fydd y Panel Cymedroli yn parhau i drafod achosion sydd yn ddwys a chymhleth ac yn parhau i fod ar lefel 
sirol. Fe fydd angen sicrhau fod unrhyw gais i Fforwm neu Banel yn cael ei gyflwyno pythefnos cyn dyddiad y 
Fforwm/ Panel. Tynnir eich sylw yn garedig na dderbynir ceisiadau hwyr ac fe fydd unrhyw gais sydd yn cael ei 
dderbyn ar ôl y dyddiad cau yn cael ei drosglwyddo i’r Fforwm/ Panel olynol. 

 
 

PWYSIG - I ysgolion cynradd Gwynedd yn unig  
Bydd pob disgybl yn derbyn Adolygiad o’i ddarpariaeth 3* erbyn 15 Rhagfyr 2017 a bydd y Swyddogion Ansawdd 
yn cysylltu gyda chi i drefnu’r adolygiad. 
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Dyddiadau Fforymau a Phaneli Cymedroli Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Er gwybodaeth:   M = Môn  G = Gwynedd 

MIS Dyddiad cau 
ceisiadau (4yp) 

Dyddiad 
FFORWM 

Dyddiad cau 
ceisiadau (4yp) 

Dyddiad PANEL Adolygiadau 
Datganiadau a CDU 

awd. Blynyddol  

MEDI    
27.9.17 - G 

13.9.17 - M 
19.9.17 - G 

 

HYDREF   11.10.17 - M 11.10.17 - G 
25.10.17 - M 

 

TACHWEDD 10.11.17  G a M 21.11.17 – M 
22.11.17 - G 

29.11.17 – G a M   

RHAGFYR    13.12.17 G a M 15.12.17 –  
Bl. 6, 11, 12, 13 

IONAWR 23.1.18  G a M   10.1.18 – M 
24.1.18 - G 

 

CHWEFROR  5.2.18 – M 
6.2.18 - G 

  9.2.18 
Bl. 9 a 10 

MAWRTH 23.3.18  G a M  6.3.18 – G a M 20.3.18 – G a M 23.3.18 
Bl. 3, 4, 5, 8 

EBRILL  9.4.18 – M 
10.4.18 - G 

9.4.18 – G a M 23.4.18 – G a M 20.4.18 
Bl. 2, 1 a CS 

MAI 25.5.18 - M  21.5.18 – G a M 6.6.18 – G a M  

MEHEFIN 6.6.18 - G 8.6.18 – M 
20.6.18 - G 

   

 
 

Dyddiadau Fforymau Ymddygiad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yn hytrach na defnyddio’r Ffurflenni Cais amrywiol at Feysydd Amrywiol gofynnir i chwi ddefnyddio’r templed 
Cynllun Datblygu Unigol ar gyfer gwneud cais i Fforwm neu Banel. Mae’r tabl isod yn crynhoi’r defnydd o CDU. 
Gofynnwn i bawb gadw mor agos â phosib i’r templed cyfredol ar gyfer y proffil un tudalen a’r Cynllun Datblygu 
Unigol (CDU). Mae copi diweddaraf ar gael ar y wefan cydlynwyr (gweler uchod).  
 
Darpariaeth  Dull casglu Gwybodaeth Cynllun 

gweithredu 

Gweithredu Ysgol - 
CDU Ysgol 

Proffil un tudalen  CAU/ CDU 

Gweithredu Ysgol a Mwy – 
CDU Ysgol 

Proffil un tudalen i’r mwyafrif, elfen o CDU (copi yn yr ysgol) CAU/ CDU 

CDU Fforwm Creu ac anfon CDU llawn at yr awdurdod, ynghyd â thystiolaeth 
lawn. 

CDU 

CDU Awdurdod Creu ac anfon CDU llawn at yr awdurdod, ynghyd â thystiolaeth 
lawn. 
Os yw’r disgybl yn parhau ar Ddatganiad yna bydd angen cwblhau 
tudalen 4 a 5 o’r Ffurflen Adolygu Datganiadau yn ogystal 

CDU 

 Dyddiad Cau Ceisiadau Fforwm Dyddiad y Fforwm 

Fforwm Ymddygiad Arfon 20.9.17 26.9.17 

Fforwm Ymddygiad 
Meirion/Dwyfor 

20.9.17 27.3.17 

Fforwm Ymddygiad Ynys Mon 25.10.17 8.11.17 

Fforwm Ymddygiad Arfon 20.11.17 27.11.17 

Fforwm Ymddygiad 
Meirion/Dwyfor 

20.11.17 28.11.17 

Fforwm Ymddygiad Ynys Môn 28.11.17 5.12.17 
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Gofynnir i chwi barhau i yrru CDU (ynghyd ac unrhyw adroddiadau cefndirol) sydd yn geisiadau i 
Fforwm neu Banel at y cyfeiriad isod, gan 

 Nodi yn glir yn nhestun yr e-bost enw’r ysgol, beth yw’r wybodaeth ac os mai CDU Fforwm neu CDU 
Awdurdod ydyw. E.e. Ysgol Tanybont/ Adolygiad Blynyddol/ CDU Fforwm 

 gynnwys tystiolaeth lawn, adroddiadau perthnasol, Taflen Simms ar gyfer presenoldeb y disgybl am y 3 mis 
diwethaf; Map Darpariaeth ADY a Chynhwysiad a Map Strwythur Staffio yr ysgol ar gyfer pob cais 

 yrru’r Cynllun Datblygu Unigol, ynghyd ag unrhyw ddogfennau eraill perthnasol (e.e. Cynllun Cyfathrebu 
Unigol) yn electroneg i’r cyfeiriad isod  

 yrru un e-bost ar gyfer un plentyn er mwyn sicrhau diogelwch data. 

 Gofynnir i chi ymgynghori gyda’ch Swyddog Ansawdd ar gyfer dyddiadau adolygu’r Datganiadau a CDU  

Awdurdod a disgwylir y bydd y Swyddogion Ansawdd yn bresennol yn adolygiadau Bl 2, 5, 6, 10 a 11 

GweinyddolADYaCH@gwynedd.llyw.cymru 
 

Bydd y Staff Gweinyddol sydd yn derbyn y ceisiadau yn defnyddio rhestr wirio i sicrhau fod yr wybodaeth sydd yn 
angenrheidiol yn gyflawn mewn unrhyw gais. Bydd Swyddogion Datganiadau/CDU a’r Swyddogion Ansawdd ADYaCh 
hefyd yn dilyn prosesau gwirio ansawdd er mwyn sicrhau fod Fforymau a Phaneli yn trafod achosion addas. 
 
Adolygu Datganiadau a CDU Awdurdod - Byddwn yn anfon allan calendr adolygu'r achosion hyn ym mis Medi a 
gofynnwn yn garedig i chi gadw at yr amserlen 
 

PWYSIG - ni dderbynnir unrhyw achosion i'r Panel Cymedroli ar ôl 30 Ebrill, 2018 
 
 

 

6. Peilot – Cydlynydd Clwstwr 

Mewn ymateb i’r her fydd yn wynebu cydlynwyr anghenion dysgu ychwanegol i’r dyfodol bu i ni gytuno i beilota 
cydlynydd ar gyfer dau glwstwr, Botwnnog a Bodedern. 
 
Mae peilot Botwnnog yn weithredol ers mis Ebrill gyda Judith Owen yn weithredol fel cydlynydd i’r clwstwr sydd yn 
cynnwys ysgol uwchradd a 7 ysgol gynradd. 
 
Mae peilot Bodedern yn cychwyn fis Medi gyda Heather Roberts yn arwain ar y gwaith ar draws y clwstwr. 
Yr ydym yn gwerthuso’r cynllun wrth i ni fynd ymlaen ac fe fyddwn yn llunio gwerthusiad llawn cyn diwedd y 
flwyddyn ariannol. 
 
 
 

7. Gwybodaeth bellach: 

Gweithdai Deilliannau: 
 

Diolch yn fawr i’r Cydlynwyr a wnaeth fynychu’r Gweithdai CDU/Deilliannau yn ystod Hanner Tymor yr Haf. Roedd 
eich sylwadau yn ddefnyddiol dros ben, a byddant yn cael eu defnyddio wrth gynllunio Gweithdai pellach. 
 
Bydd crynodeb o’r adborth a’r prif faterion yn cael ei rannu efo chi ar y wefan yma ym mis Medi. 

mailto:GweinyddolADYaCH@gwynedd.llyw.cymru

