
Rhestr Wirio Cydlynwyr 

- cynnal Adolygiad ‘Datganiad’ mewn dull sy’n 

canolbwyntio ar yr unigolyn 2016 -17 
 

 Cyn yr Adolygiad  

1 Mynychu fforwm Cydlynwyr  

2 Bydd Swyddog o’r awdurdod lleol (Seicolegydd neu athro/awes arbenigol yn cysylltu efo’r 

ysgol i gynnig dyddiad/amser a lleoliad yr Adolygiad 
 

3 Yr ysgol yn gyrru gwahoddiad i bawb sydd angen mynychu’r Adolygiad (rhaid sicrhau bod y 

teulu yn derbyn y Pecyn Gwybodaeth) 
 

4 Rhaid paratoi ar gyfer cyfarfod Adolygiad sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Oes unrhyw 

wybodaeth eisoes ar gael a ddylid ei ddefnyddio? 
 

5 Angen gofyn i bawb sy’n mynychu’r Adolygiad i baratoi  

6 Paratoi ar gyfer yr Adolygiad efo’r plentyn/ person ifanc: 

- Ydy’n nhw’n hapus efo pwy sydd yn cael gwahoddiad? 

- Ydy’n nhw’n gwybod beth i’w ddisgwyl yn yr Adolygiad? 

- Sut gall y disgybl fod yng nghanol y broses? 

- Ydych chi wedi creu proffil un tudalen - a rhannau perthnasol o’r CDU? 

- Ydych chi wedi meddwl am y cynllun gweithredu? 

 

7 Gwirio pwy fydd yn mynychu/ ddim yn gallu mynychu (angen sicrhau gwybodaeth gan 

weithwyr proffesiynol sydd ddim yn mynychu) 
 

8 Trefnu ystafell addas ac unrhyw offer rydych angen e.e. byrddau arddangos/ papur/ beiros/ 

cerddoriaeth/ taflunydd/ gliniadur fel yr angen. Cynnig lluniaeth? 
 

 

 Yn ystod y Cyfarfod/ Adolygiad 
 

1 Angen sicrhau awyrgylch gyfeillgar ac anffurfiol  

2 Croesawu pawb – bydd swyddog o’r awdurdod yn cyd-hwyluso a chefnogi’r ysgol drwy’r 

Adolygiad 
 

3 Pawb i gyflwyno eu hunain gan nodi perthynas efo’r plentyn/ person ifanc (hwylusydd i 

gofnodi hyn i gyd ac ychwanegu unrhyw ymddiheuriadau) 
 

4 Gofyn i bawb be maen nhw’n ei hoffi a’i edmygu am …………. (hwylusydd i gofnodi hyn ar y 

bwrdd arddangos 
 

5 Angen egluro penawdau’r adolygiad  

6 Gwahodd pobl i gyfrannu i’r penawdau (efallai rhoi cerddoriaeth ymlaen cynnig paned?)  

7 Cychwyn efo dyheadau?  

8 Dathlu be sy’n gweithio?  

9 Gofyn a yw’r wybodaeth o dan be sy’n bwysig i……. ? a Sut i gefnogi ……? Unai’n  gweithio 

NEU ddim yn gweithio. (Os oes 'na bethau sydd ddim yn gweithio angen eu symud i’r 

pennawd Beth sydd ddim yn gweithio? 

 

10 Gwahodd pobl i flaenoriaethu’r wybodaeth gan ddefnyddio 3 sticer dot - o dan y penawdau 

- Be sy’n gweithio?/ Be sydd ddim yn gweithio?/ Pwysig ar gyfer y dyfodol?/ Cwestiynau i’w 

hateb. 

 

11 Datblygu deilliannau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn (gweler Rhestr wirio ar gyfer datblygu 

deilliannau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn) – bydd y swyddog o’r awdurdod lleol yn eich 
 

���� 



arwain efo hyn 

12 Lluniwch Gynllun Gweithredu i gyflwyno’r ddarpariaeth a’r targedau – bydd swyddog yr 

awdurdod ar gael i’ch arwain drwy hyn ond yr ysgol fydd efo’r cyfrifoldeb tros y Cynllun 

Gweithredu sy’n cael ei gynnig 

 

13 Gwiriwch a yw pawb yn glir pwy fydd yn darparu beth, a pha bryd caiff ei gyflwyno  

14 Gwiriwch a yw’r targedau’n benodol, yn fesuradwy ac yn atebol a’u bod yn cefnogi’r 

plentyn/ person ifanc i gyflawni ei ddeilliannau 
 

15 Angen trafod a chofnodi dymuniadau rhieni ynglŷn â: 

- Cynnal darpariaeth trwy Ddatganiad a Chynllun Datblygu Unigol ar y cyd? 

- Cynnal darpariaeth trwy Gynllun Datblygu Unigol yn unig? 

- Os yw’r rhiant yn dymuno i’r Panel ystyried parhau a’r Datganiad bydd angen cwblhau 

tudalen 4/5 o’r Ffurflen Adolygu Datganiad (er mwyn hysbysu o addasiadau sydd angen 

eu gwneud i’r Datganiad). 

 

16 Angen sicrhau fod pawb wedi llofnodi unrhyw ddogfennau perthnasol yn ôl yr angen  

17 Egluro mai’r Panel Cymedroli fydd yn cadarnhau cynnwys y CDU a’r Cynllun Gweithredu gan 

gadarnhau dyddiad/ manylion pellach ynglŷn â hyn. 
 

 

 Yn dilyn yr Adolygiad 
 

1 Cofnodi ar y Cynllun Datblygu Unigol  

2 Anfon manylion yr Adolygiad Blynyddol yn electroneg i’r cyfeiriad e bost yma o fewn 6 

wythnos - GweinyddolADYaCh@gwynedd.llyw.cymru angen cynnwys: 

- CDU (pdf) a’r Cynllun Gweithredu (taenlen Excel) 

- Adroddiadau/ cyfraniadau ychwanegol e.e. Cynllun cyfathrebu Unigol) 

- Tud. 4 a 5 o’r Ffurflen Adolygu Datganiad (Os yw’r rhieni yn dymuno i barhau i gynnal y 

datganiad) 

- Angen nodi yn glir yn nhestun yr ebost enw’r ysgol a beth yw’r wybodaeth e.e. Ysgol 

Tanybont/Adolygiad Blynyddol 

- Gwybodaeth un disgybl i’w yrru ar y tro, neu wedi ei rannu mewn ffolderi ar wahân er 

mwyn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei storio yn ddiogel. 

 

3 Yn dilyn Adolygiad o blentyn/ person ifanc ym mlwyddyn 5 neu 9 eleni bydd angen 

adnabod y 2 brif beth maent wedi’u hamlygu o ran:  

- be sy’n gweithio i’r plentyn/ person ifanc? / be sydd ddim yn gweithio? / be sy’n 

bwysig ar gyfer y dyfodol?  

Bydd posib gwneud hyn drwy gwblhau ffurflen (Syml) drwy ddefnyddio’r linc isod: 

https://arolwg.gwynedd.gov.uk/index.php?sid=37133&lang=cy 

Bydd y data yma yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynllunio Gweithdai “Gweithio efo’n gilydd 

ar gyfer newid” a fyddwn yn ei gynnal tua mis Mai 2017. 

 

4 Aros Cadarnhad o’r ddarpariaeth newydd  

 


