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Lle da ni wedi cyrraedd?

• Strategaeth wedi ei lunio ar y cyd ag 

Ynys Môn.

• Cabinet Gwynedd a Phwyllgor Gwaith Ynys 

Môn wedi cymeradwyo’r strategaeth.

• Strwythur staffio wedi ei rannu â staff y 

ddau awdurdod.

• Sylwadau staff yn cael eu hystyried a’i

cynnwys lle’n briodol o fewn y strategaeth

a’r strwythur staffio.



Camau Nesaf

• Penodi’r Tîm Arweinyddiaeth i fod yn

weithredol erbyn Gwanwyn 2017

• Llenwi’r swyddi ar y strwythur gwasanaeth

erbyn 31 Mai 2017

• Y gwasanaeth newydd yn weithredol o’r

cyntaf o Fedi 2017

• Cyngor Gwynedd fydd y cyflogwr



Cyd-destun Cenedlaethol

• Mesur yn cael ei chyfeirio i’r gweithgor

Ionawr 2017

• Cod Ymarfer drafft diwygiedig yn cael ei

ryddhau ar yr un amser.

• Trafodaeth ar yr egwyddorion Mai 2017

• Trafodaeth olaf a phleidlais Hydref 2017

• Cydsyniad Brenhinol Tachwedd 2017



• Rhaid i gyrff llywodraethol ddynodi aelod o’u staff i fod yn 

Gydlynydd a fydd efo cyfrifoldeb dros gydlynu darpariaeth ar 

gyfer dysgwyr efo ADY

• .... fydd yr unigolyn efo’r cyfrifoldeb cyffredinol i sicrhau fod 

gofynion addysgu bob disgybl efo ADY yn cael eu cyfarch. 

Ystyried yng ngolau rolau strategol eraill – felly yn rhan o’r uwch 

dîm rheoli I sicrhau digon o amser - swydd ddim wedi’i chyfuno 

efo unrhyw gyfrifoldebau arall di-gyswllt (tu allan i ddysgu)

Rôl y Cydlynydd – Côd Ymarfer Drafft

www.gwynedd.gov.uk



• Hyrwyddo cynhwysiad o fewn lleoliadau addysgol

• Ffynhonnell o arbenigedd (ADY) drwy ddatblygu sgiliau 
arbenigol a gwybodaeth

• Cyfrannu i ddatblygiad gweithdrefnau – gan gynnwys 
cynllunio cyllidol strategol a chasglu a dehongli data

• Asesiad a’r defnydd o CDU gan ddefnyddio’r dulliau sy’n 
canolbwyntio ar yr unigolion

• Sicrhau'r defnydd priodol o drefniadau’r ALl wrth geisio osgoi 
anghydfod

• Gwella eu dysgu proffesiynol eu hunain drwy gysylltu efo’r 
cydlynwyr eraill er mwyn datblygu a rhannu profiadau ac 
arfer da

Rôl y Cydlynydd – Cyfrifoldebau ychwanegol

www.gwynedd.gov.uk



Model Clwstwr

www.gwynedd.gov.uk



Rôl y Cydlynydd

www.gwynedd.gov.uk

• Treialu rôl Cydlynydd Clwstwr Ionawr 2017

• Un Cydlynydd ar gyfer 1000 – 1200 o blant.

• Person di gyswllt yn weithredol fel

Cydlynydd ADY a Chynhwysiad

• Cyfrifoldeb yn trosglwyddo i’r unigolyn yma

am hyd y peilot.

• Llunio gwerthusiad o’r model

• Argymhellion i’r dyfodol



Symud o Ddatganiadau i CDU

www.gwynedd.gov.uk

• Paratoi ar gyfer y newid deddfwriaethol.

• Sicrhau fod y ddarpariaeth wedi ei chynllunio’n

ofalus ac yn addas i bwrpas

• Cynnwys llais y plentyn a rhieni yn y broses 

gynllunio.

• Lleihau biwrocratiaeth a rhyddhau amser

arbennigwyr i weithio o fewn ysgolion

• Darparu cymorth yn gynt.

• Cymedroli’n fwy miniog



Y Dull Adolygu...

• Defnyddio dulliau Adolygu sy’n

Canolbwyntio ar yr Unigolyn i gwblhau

Cynllun Datblygu Unigol.

• Swyddog o’r Awdurdod (Seicolegwyr

Addysg/Athrawon Arbenigol) yn cyd-

hwyluso’r cyfarfodydd Adolygu.

• Bydd y swyddogion yn cysylltu gyda chi i

gynnig dyddiadau ar gyfer yr Adolygiadau.



Pryd?

Gwynedd:

• Nid oes angen dilyn y drefn CDU gyda

Blynyddoedd 11, 12,13.

• Adolygiadau Trosiannol Bl 6 a 9 angen eu cynnal

cyn diwedd Rhagfyr.

• Gweddill Adolygiadau Ysgolion Uwchradd a 

Chynradd Datganoledig i’w cynnal cyn diwedd

Ionawr 2017.

• Y gweddill i’w cynnal o fewn blwyddyn i

ddyddiad yr Adolygiad diwethaf.



Pryd?

Ynys Môn:

• Nid oes angen dilyn trefn CDU gyda Blynyddoedd

6, 11, 12, na 13

• Adolygiad Trosiannol Blwyddyn 9 gwaith papur

i’r CBAAA erbyn 1 o Chwefror, 2017

• Gweddill y datganiadau i’w cynnal o fewn

blwyddyn i ddyddiad yr Adolygiad diwethaf



Paratoi at yr Adolygiadau

• Staff canolog (e.e. Seicolegydd Addysgol /Athro/awes 

Arbenigol) yn cysylltu er mwyn trefnu dyddiadau.

• Darparu gwybodaeth ar gyfer y rhieni.

• Trafod gyda’r plentyn/person ifanc

• Defnyddio’r teclynnau i lunio Proffil Un Tudalen (e.e. Diwrnod 

Da/Diwrnod Gwael, Cylch Perthnasau).

• Cwblhau rhannau o’r CDU sydd yn bosib eu cwblhau (e.e. beth 

sydd yn gweithio a ddim yn gweithio)

• Ystyried beth fydd yn debygol o fod angen cynnwys o fewn y 

Cynllun Gweithredu ar ddiwedd y cyfarfod.



Yn Ystod y Cyfarfod

• Awyrgylch gyfeillgar ac anffurfiol.

• Cynnwys y plentyn/person ifanc a chefnogi’r rhiant.

• Swyddog yr Awdurdod yn cyd-hwyluso a chefnogi’r 

ysgol.

• Trafod dymuniadau rhieni ynglŷn â:
– Cynnal darpariaeth trwy Datganiad 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 â’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).



Yn Dilyn y Cyfarfod

• Cofnodi ar y Cynllun Datblygu Unigol

• Gyrru’r Cynllun Datblygu Unigol, ynghyd ag unrhyw ddogfennau eraill

perthnasol (e.e. Cynllun Cyfathrebu Unigol) yn electroneg i’r cyfeiriad isod

o fewn 6 wythnos:

GweinyddolADYaCH@gwynedd.llyw.cymru

• Yn nodi yn glir yn nhestun yr ebost enw’r ysgol a beth yw’r wybodaeth:

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.



Yn Dilyn y Cyfarfod: Data

• Yn dilyn Adolygiad o blentyn/person ifanc Blwyddyn 5 neu 9 

eleni angen adnabod y 2 brif beth 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.



Stori Sion: Enghraifft

www.gwynedd.gov.uk



Stori Sion: Enghraifft

www.gwynedd.gov.uk



Stori Sion: Enghraifft

www.gwynedd.gov.uk



Stori Sion: Enghraifft



Gwybodaeth Gyffredinol: 

GweinyddolADYaCH@gwynedd.llyw.cymru

• Ar gyfer cyfeiriadau/gwybodaeth i’r Fforymau ADYaCh a’r Panel Cymedroli

• Mae’n hanfodol bod ebyst yn cael eu labelu yn glir fel bod y swyddog

gweinyddol perthnasol yn derbyn a gweithredu ar yr ebost:

Enw’r Ysgol/Enw’r Fforwm neu Banel

Panel Cymedroli – Adolygiad Blynyddol

Panel Cymedroli – Cais CDU 

Fforwm Gwybyddiaeth a Dysgu

Fforwm Cyfathrebu a Rhyngweithio

Fforwm Cynhwysiad ac Ymddygiad

Fforwm Corfforol a Meddygol

Fforwm Nam Synhwyraidd

• Gwybodaeth un plentyn i un ebost am resymau diogelwch

data.


