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1. Gwybodaeth am y ddarpariaeth ADY
Wrth greu’r polisi hwn, ceiswyd cydymffurfio â gofynion y Côd Ymarfer
Newydd yng Nghymru 2002. Edrychir ar y ddogfen hon yn flynyddol yn
nhymor yr Hydref gan ei diwygio yn ôl yr angen. Cyflwynir copi i bob
aelod o’r staff; dau gopi i’r Pennaeth fel bod copi dros ben ar gyfer
rhieni, ymwelwyr neu lywodraethwyr. Cedwir y copi gwreiddiol gan y
Cyd-gysylltydd A.D.Y. Rhoddir copi i’r llywodraethwyr dynodedig ar
gyfer A.D.Y a bydd copi arall yn yr ystafell athrawon os bydd angen
cyfeirio ato.

1.1 Amcanion y Polisi
Egwyddorion
Mae Ysgol y Creuddyn yn anelu at sicrhau cyfle cyfartal cwricwlaidd
a chymdeithasol i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol drwy
gynnig gwersi arferol yn y prif-lif gydag elfen o wahaniaethu a hefyd
drwy dynnu disgyblion allan mewn grwpiau bach i gael cymorth
arbenigol yn y pynciau craidd gan yr Adran ADY.
Mae’r Adran ADY yn anelu at gydweithio’n effeithiol ag asiantaethau
statudol – Awdurdod Addysg Conwy ac eraill perthnasol i’r plentyn a’i
anawsterau, e.e Gwasanaethau Meddygol ac Iechyd, Athrawon
Arbenigol mewn Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Synhwyrau, y
Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad, y Gwasanaethau Cymdeithasol,
CAMHS, SSLIC, Cynhwysiad, Coleg Llandrillo a’r Seicolegwyr
Addysg.
Yn ogystal â’r asiantaethau hyn anelir at weithio’n agos gyda rhieni er
mwyn sicrhau partneriaeth effeithiol i helpu’r plentyn. Gwneir hyn
drwy cyfarfodydd rhieni, adolygiadau, gyrru gwybodaeth am
anawsterau’r plentyn adref gyda chopi o’r Cynllun Addysg Unigol.
Er mwyn sicrhau y gorau i blant A.D.Y yn Ysgol y Creuddyn mae’n
holl bwysig fod ymateb ysgol gyfan yn cael ei weithredu. Mae’r ysgol
yn rhoi pwyslais ar gyfraniad y disgybl ac yn rhoi pob ystyriaeth i’w
barn wrth gynllunio’r ddarpariaeth.

Amcanion
Prif amcanion Ysgol y Creuddyn yw i sicrhau fod cyfundrefn yn bodoli
yn yr ysgol i adnabod yn gynnar y plentyn sydd ag anawsterau a all
fod yn llesteirio ei addysg. Gwneir hyn drwy brofi bob plentyn ar
fynedfa i’r ysgol drwy brofion statudol, e.e “Young’s Parallel Spelling”
a’r WRAT 4 yn Saesneg, Prawf NFER Cymraeg ym Mathemateg a
Prawf Abertawe a Sillafu Glannau Menai yn y Gymraeg. Ar gyfer
asesu gallu gwybyddol mae’r ysgol yn defnyddio’r prawf CAT3.
Cynhelir y profion bob mis Medi.
Cesgli’r gwybodaeth ynghyd gan athrawon ac eraill i sicrhau y ceir y
ddealltwriaeth orau am natur anawsterau’r plentyn a thrwy chofnodi
unrhyw mynegiant o bryder a’i drosglwyddo i’r Cyd-gysylltydd. Mae
system penodol ar gyfer trosglwyddo o’r cynradd yn ei le.
Pan amlygir fod gan blentyn anawsterau bydd yr Adran A.D.Y yn
sicrhau y caiff y ddarpariaeth angenrheidiol ei wneud ar gyfer unrhyw
ddisgybl sydd ag anghenion addysgol arbennig drwy baratoi Cynllun
Addysg Unigol. Penderfynir hefyd os oes angen tynnu plentyn allan
o’r prif lif i gael sylw unigol mewn grwpiau bach yng Nghyfnod
Allweddol 3. Wrth i’r plant symud i Gyfnod Allweddol 4 mae’r grwpiau
yn cael eu galw’n setiau, sydd yn cynnwys plant gydag anghenion,
gan eu bod yn dilyn y cyrsiau TGAU Haen Sylfaenol.
Os oes gan ddisgybl anawsterau dysgu yn Ysgol y Creuddyn anelir
at sicrhau cydweithrediad a chefnogaeth y rhieni ac eraill mewn
perthynas, drwy adnabod natur yr anhawster a darparu gwasanaeth
priodol drwy drafodaethau cyson.

Diffiniad o Anghenion Addysgol Arbennig
Mae gan blant anghenion addysgol os oes ganddynt anhawster dysgu
sy’n golygu ei fod yn ofynnol paratoi darpariaeth addysgol arbennig ar
eu cyfer.
Mae gan blentyn anawsterau dysgu:
(a) os ydynt yn cael anhawster i ddysgu sy’n sylweddol fwy na’r
anhawster a gaiff rhan fwyaf o blant yr un oed; neu
(b) os oes ganddynt anabledd sy’n eu hatal neu’n llesteirio rhag
gwneud defnydd o gyfleusterau addysgol o fath a ddarperir yn
gyffredinol i blant o’r un oed mewn ysgolion yn yr ardal yr
awdurdod addysg lleol
(c) os ydynt o dan oed ysgol gorfodol a’u bod yn dod o fewn diffiniad
yn (a) neu (b) uchod neu y byddent yn gwneud hynny pe na wneid
darpariaeth addysgol arbennig ar eu cyfer.
Gweler Adran 312, Deddf Addysg 1996
Rhaid cofio nad ydy problem ymddygiad ar ben ei hun ddim yn golygu
fod gan y plentyn ADY, nac os yw iaith y cartref yn wahanol i iaith yr
ysgol.

1.2 Enw’r Cyd-gysylltydd ADY
Y Cyd-gysylltydd yw: Charlotte Le Comte
1.3 Y Trefniadau ar gyfer cydlynu’r ddarpariaeth
Y Cyd-gysylltydd sy’n gyfrifol am gydlynu’r gwasanaeth o fewn yr
ysgol. Mae’r Cyd-gysylltydd yn atebol i’r Pennaeth.
Cyfrifoldebau’r Cyd-gysylltydd yw:













gweithredu’r polisi ADY a’r Côd Ymarfer o ddydd i ddydd
cydgysylltu â chyd-athrawon a’u cynghori
cydgysylltu’r ddarpariaeth i ddisgyblion ag ADY
cadw cofnodion ADY yr ysgol a goruwchwylio cofnodion pob
disgybl ag ADY yn rheolaidd
cydgysylltu ag asiantaethau cynnal eraill, e.e. addysg, iechyd,
cymdeithasol, gwirfoddol
sicrhau adolygu’r trefniadau’n rheolaidd
bwydo anghenion hyfforddiant i mewn i gynllun datblygu’r
ysgol/trefnu HMS ar gyfer staff
paratoi Cynllun Gwella Adran
aelod o weithgor y Tîm Ymgynwys ac yn Reolwr Llinell a’r
cymorthyddion dosbarth
cynnal Adolygiadau Blynyddol/Rhestr ADY/Cynlluniau
Addysg Unigol
cydweithio gyda Phennaeth yr Adran Gymraeg ar dduliau
addysgu, dysgu ac asesu ar gyfer y grŵp trochi
Sicrhau bod Trefniadau Arbennig ar gyfer arholiadau allanol

1.4 Trefniadau Mynediad
Wrth dderbyn plant i Ysgol y Creuddyn o’r cynradd, neu o ysgol arall
gwneir nifer o drefniadau o flaen llaw i gasglu unrhyw wybodaeth
perthnasol am anghenion ag anawsterau y plentyn. Bydd y CydGysylltydd ynghyd â’r Cydgysylltydd Cyswllt Cynradd yn:










cydweithio gyda’r asiantaethau cynnal wrth dderbyn plentyn o’r
newydd, e.e., o’r sector cynradd, o ysgol arbennig
mynychu cyfarfodydd swyddogol, fel adolygiadau datganiadau
yn nhymor yr Hydref, e.e. trosglwyddo o’r cynradd i’r uwchradd,
symud o ysgol arbennig
trafod a derbyn gwybodaeth, e.e. symud o ysgol i ysgol
trafod â rhieni mewn nosweithiau arbennig
ymdrin â’r cais mewn dull cadarnhaol ac o fewn yr
amgylchiadau sy’n bodoli o fewn yr ysgol ar yr adeg dan sylw
darparu cefnogaeth sensitif a phriodol er mwyn sicrhau bydd
disgyblion yn cael eu cynnwys yn holl weithgareddau’r ysgol yn
unol a’r ddeddf cydraddoldeb
derbyn gwybodaeth trosglwyddo ar ffurf penodol y Sir

1.5 Arbenigedd ADY ac unrhyw unedau arbennig
Mae staff yr Adran ADY yn dilyn pob cwrs posibl sydd yn ymwneud
ag ADY. Mae’r Cyd-gysylltydd gyda gradd MA mewn ADY o
Brifysgol Bangor ac wedi ennill cymhwyster i addysgu plant dyslecsig
a gydnabyddir gan y “British Dyslexia Association”, Tystysgrif Sgrinio
Syndrom Irlens a chymhwyster Elklan i addysgu disgyblion ag
anawsterau iaith a lleferydd penodol.
Ar adegau mae rhai plant yn cael eu cyfeirio at Marc James am
gyfnodau os oes ganddynt broblemau cynhwysiad.

1.6 Cyfleusterau sy’n gwella mynediad i’r ysgol i ddisgyblion ag
ADY
















offer technoleg gwybodaeth – rhaglenni sillafu, Mathemateg,
prosesu geiriau, rhaglenni cyfrifiadurol
llawlyfr ADY i athrawon
athrawon arbennigol Dyslecsia/Trefniadau Arholiad –Mair Bebb
Jones/ Charlotte Le Comte/Lucy Parry
rhaglenni darllen penodol – Cyfres Clic, Cyfres y Bont, Cyfres y
Canllaw, Badger Reading Books, Dyfal Donc
ystafelloedd arbennig o fewn yr ysgol lle dysgir grwpiau bach
lifft ar gyfer mynediad i gadeiriau olwyn a rampiau
canllawiau ar y waliau
drysau awtomatig
nosweithiau agored ym mis Hydref a Mehefin i rieni sy’n
bwriadu gyrru eu plant i Ysgol y Creuddyn
Rhaglen ar gyfer darpar athrawon ag athrawon newydd
Tîm Cynhwysiad
Anogwr Dysgu ac ystafell cwnsela
Cyrsiau Galwedigaethol Coleg Llandrillo/Penrhos
Cyrsiau datblygiad proffesiynnol i Gymorthyddion dysgu
Gweithgareddau cynhwysiad

2. Gwybodaeth ar adnabod, asesu a darparu ar gyfer
disgyblion ag ADY
Yn Ysgol y Creuddyn yr ydym yn canfod anghenion addysgol yn fuan
drwy:
(a) gael tystiolaeth o arsylwadau ac asesiadau athrawon gan gofio
fod pob athro yn athro ar blant ADY
(b) edrych ar berfformiad y disgyblion yn erbyn disgrifiadau lefel y
Cwricwlwm Cenedlaethol, FFT a’r PAS
(c) sicrhau fod dulliau sgrinio ac asesu safonedig yn hysbus i bob
athro. Defnyddir profion statudol Youngs, Glannau Menai,
Abertawe, London reading, WRAT4, CAT3, NFER Non Verbal,
Ravens SPM
(ch) fod yn agored a pharod i ymateb pan fo rhieni yn mynegi
pryder, pryder y disgybl ei hun neu bryderon gan weithwyr
proffesiynol eraill – disgyblion yn rhoi barn mewn adolygiadau
blynyddol ac yn gosod targedau CAU eu hunain
(d) athrawon yn gallu gwneud cais am gymorth efo gwahaniaethu,
mynegi pryder am ddisgybl drwy’r Fforwm ADY
2.1 Dyrannu adnoddau i ddisgyblion ag ADY

Yn yr ysgol hon y dyraniad ADY i’w wario ar adnoddau yw £500.
Defnyddir yr arian i archebu:
*offer arbenigol
*dodrefn arbennig
*profion statudol
*cyrsiau proffesiynol
Anelir i roi cymorth ADY yn bennaf mewn Llythrennedd e.e darllen,
ysgrifennu a sillafu. Mae’r mwyafrif o’r cymorth Mathemateg yn
cael ei wneud mewn grwpiau llai, gwahaniaethol. Mae’r trefniadau
adolygu cynnydd y disgyblion yn gyson ac fe wneir hyn drwy
adolygiadau tymhorol a thrwy drafodaethau manwl rhwng y rhieni
a’r athrawon gan roi pwyslais ar gyfraniad y disgybl.

Adolygiadau ac Ailasesiadau
Yn unol ag 172 (5) o Ddedf Addysg 1993, mae’n ofynnol i’r AALl
adolygu datganiadau yn flynyddol. Mae Rheoliadau Addysg (ADY)
1994 yn darnodi sut i gynnal yr adolygiadau a phwy ddylai gyfrannu
iddynt. Os oes newidiadau sylweddol yn digwydd yn amgylchiadau’r
disgybl cynhelir ail-asesiad. Gall hyn ddilyn adolygiad blynyddol neu
drwy gais gan y rhieni neu’r Pennaeth. Gall y Pennaeth adnewid y
Cwricwlwm Cenedlaethol neu eithrio’r plentyn ohono tra ailasesir y
plentyn am gyfnod o chwe mis.
Adolygir cynnydd y disgyblion pob tymor drwy drafodaethau gyda’r
plentyn, rhieni ac athrawon y plentyn.

2.2 Trefniadau ar gyfer darparu mynediad i ddisgyblion ag ADY i
gwricwlwm eang a chytbwys, gan gynnwys y Cwricwlwm
Cenedlaethol
Bydd y disgyblion yma’n cymysgu’n llwyr gyda’r disgyblion eraill ym
mhob agwedd o’r cwricwlwm. Os cyfyd anawsterau, yna:
(a) rhoi sylw unigol iddynt o fewn y dosbarth
(b) paratoir gwaith unigol iddynt gan yr athrawon dosbarth a gan
yr athrawes ADY
(c) trefnir iddynt gydweithio â phlant eraill
(ch) ymgynghorir gydag asiantaethau cynhaliol
(d) cynhelir trafodaethau gyda rhieni
(dd) llunio’r cynllun addysg unigol i ddisgyblion o fewn cyfnodau
Gweithredu gan yr ysgol, Gweithredu gan yr ysgol a mwy ac ar
gyfer disgyblion sydd ar Ddatganiad.

2.3 Sut y mae disgyblion ag ADY yn cael eu cynnwys
O gyfeirio at gynhwysiad bydd yr ysgol yn darparu cefnogaeth sensitif
a phriodol er mwyn sicrhau y bydd y disgybl yn cael ei gynnwys yn
holl weithgareddau’r ysgol, fel y bo modd. Gweler y Polisi
Cynhwysiad.

2.4 Y meini prawf ar gyfer arfarnu llwyddiant y polisi ADY
O adrodd yn flynyddol i’r rhieni yn yr Adroddiad Blynyddol gall y
Llywodraethwyr gyfeirio at y materion isod. Bydd yn rhaid i’r polisi
ddatgan pa faterion y bydd pwyslais arnynt.












A yw’r polisi’n darparu arweiniad eglur i athrawon yr ysgol?
A oes newidiadau wedi bod yn y polisi dros y flwyddyn? Os
oes, beth ydynt?
Beth oedd dyraniad cyllidol yr ysgol gogyfer ag ADY a sut y
defnyddiwyd y cyllid?
A yw’r trefniadau yn gweithio’n effeithiol?
Sawl plentyn sydd gydag ADY?
Sawl plentyn sydd yn derbyn sylw ychwanegol?
Beth yw datblygiad y disgyblion yma? A yw’n bosibl mesur y
cynnydd yn eu sgiliau?
A oes athrawon wedi bod ar gyrsiau yn y maes?
A oes cyfarfodydd wedi eu trefnu ymysg yr athrawon?
A dderbyniwyd unrhyw sylwadau oddi wrth rieni?
Beth oedd casgliadau unrhyw arolwg allanol o’r ddarpariaeth
ADY? (Gweler Adroddiad Estyn 2011)

2.5 Trefniadau ar gyfer ystyried cwynion am y ddarpariaeth ADY
Gall rhiant sydd â chwyn gysylltu â’r canlynol yn y lle cyntaf:





y cyd-gysylltydd ADY - Charlotte Le Comte
Pennaeth - Meirion Davies
 cynrychiolwyr y rhieni ar y
Llywodraethwyr- Dafydd
Thomas
y Llywodraethwraig/wr penodedig anghenion arbennig

Os nad yw’r ffyrdd yma yn cynnig ateb i’r gwyn yna gall y rhiant
ddilyn y sianelau isod:
Y ddogfen Trefniadau lleol ar gyfer ystyried cwynion a wneir dan
Adran 23 y Ddeddf Diwygio Addysg sydd ar gael yn yr ysgol.

3. Gwybodaeth am bolisïau staffio a phartneriaeth â chyrff
allanol

3.1 Trefniadau’r ysgol ar gyfer hyfforddiant mewn swydd ADY





Dylai’r cyd-gysylltydd adnabod anghenion hyfforddi gan
fwydo i fewn i’r broses o ddatblygu’r ysgol, e.e. Cynllun
Gwella Adran/Ysgol
Bydd aelodau’r Adran ADY yn mynychu cyrsiau a redir gan
yr AALl yn Ffordd Dinerth neu cyrsiau cenedlaethol
Er mwyn hyrwyddo eu gyrfaoedd proffesiynol, mae athrawon
a chymorthyddion presennol yr adran yn fodlon mynychu
cyrsiau a chynhadleddau er mwyn dysgu am y syniadau
ddiweddaraf. Gwneir pob ymdrech o fewn yr adran i rhoi
adborth i’r adrannau eraill ar ôl mynychu cyrsiau drwy
gyfarfodydd neu drwy rhannu dogfennau/gwybodaeth
perthnasol.

Mae’r gwasanaeth cefnogi yn yr Awdurdod ar gael drwy’r cydbwyllgor a thrwy Cynnal. Darperir gwasanaeth gan:
(a) Gwasanaeth Seicoleg Addysg – Lowri Gravell
(b) Swyddog Datganiadau – Ian Davies, Christine Wild
(c) Athrawon ymgynghorol arbenigol – nam ar y golwg, nam ar
y clyw, nam corfforol – Steve Boothsby, Maxine Burns, Lowri
Jones, Gillian Morton, Lowri Jones,Tracy Cresswell, Jan
Backhouse, Patricia King
(ch) Gwasanaethau cymdeithasol
(d) Cwmni Gyrfa Cymru–Ceril Roberts

3.2 Y defnydd a wneir o athrawon a chyfleusterau allanol.
Mae gan yr ysgol dwy chymhorthydd dosbarth ar hyn o bryd, sydd yn
cefnogi dysgu disgyblion unigol a grŵpiau o ddisgyblion yn y
dosbarthiadau prif lif ac yn y coleg. Mae’r gwasanaeth Iaith a
Lleferydd – SSLIC – yn rhoi cymorth i ddau ddisgybl o fewn eu
dosbarthiadau prif lif. Cefnogir yr ysgol gan Tracey Cresswell o’r Tîm
ASA.
Mae’r Fforwm Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cynnwys aelod o
bob adran. Bydd y fforwm yn cyfarfod unwaith y tymor i gychwyn, i
drafod materion ADY.

3.3 Trefniadau ar gyfer partneriaeth â rhieni
Mae Ysgol y Creuddyn yn cydnabod y dylanwad holl bwysig sydd
gan rieni ar gynnydd addysgol eu plant. Er mwyn sicrhau partneriaeth
effeithiol bydd yr ysgol yn annog cydweithrediad gan y rhieni:
i. talu sylw proffesiynol i bryderon rhieni gan sicrhau bod yr ysgol yn
trafod y pryderon gyda’r rhiant am amser rhesymol ac ar yr amser
cyfleus cyntaf
ii. cysylltu â’r rhieni wrth gofrestru’r plentyn ar unrhyw un o’r cyfnodau
gan ofyn am eu barn a’u sylwadau
iii. rhoi lle amlwg i gymorth y rhiant lle bo hynny’n briodol
iv. rhoi sylw proffesiynol i farn y rhieni wrth lunio cynlluniau addysgol
unigol
v. rhannu gwybodaeth am ffynonellau cymorth - SNAP
vi. sicrhau bod y polisi hwn yn ei gyfanrwydd ar gael i’r rhieni ei
ddarllen
vii. cynnwys rhieni mewn adolygiadau rheolaidd ar eu plentyn
viii. darparu adran yn Llyfr yr Ysgol yn trafod ADY.

3.4 Cysylltiadau ag ysgolion prif-lif eraill ac ag ysgolion
arbennig, gan gynnwys y trefniadau pan fydd disgyblion yn
newid neu’n gadael ysgol
Mae gan yr ysgol gysylltiad agos ag ysgolion y dalgylch, (Bodalaw,
Morfa Rhianedd, Llangelynnin, Glan Morfa, Porth y Felin, Maelgwn,
Pencae, Deganwy ac hefyd yr ysgolion sy’n cynnwys y disgyblion
Trochi) ac yn cyfarfod pan fydd disgybl yn:
*symud o ysgol prif-lif i ysgol prif-lif arall, cysylltu am fanylion, cysylltu
â’r Cyd-Bwyllgor ADY
*symud o ysgol gynradd i uwchradd – natur y cyswllt, trosglwyddo
gwybodaeth, mynychu cyfarfodydd adolygu
*symud i ysgol arbennig neu yn ôl i’r prif-lif – natur y cyswllt,
trafodaethau rhwng yr ysgolion a’r Cyd-Bwyllgor ADY
*gadael ysgol – natur y cyfarfodydd, cyswllt a’r Gwasanaeth
Gyrfaoedd Cymru
Yr ydym hefyd yn cydweithio ag ysgolion ac yn cael cyfarfodydd a
hyfforddiant dalgylch/sirol.

3.5 Cysylltiadau â gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, y
gwasanaeth lles addysg a chyrff gwirfoddol
i. Gwasanaethau Iechyd
Mae nyrs yr ysgol, Caren Williams, ar gael i drafod unrhyw materion
meddygol neu personol y disgyblion. Hefyd mae’r meddyg ysgol, Dr
Elin Puw, yn ymweld o leiaf unwaith y flwyddyn a gellir trafod
achosion gyda’r meddyg. Yn ogystal gellir cysylltu’n ffurfiol gyda’r
meddyg, gyda chaniatâd y rheini, i ofyn am wybodaeth berthnasol i
addysg y plentyn.

ii. Gwasanaethau Cymdeithasol

Y pwynt cyswllt cyntaf yw’r Gwasanaeth Lles Addysg er mwyn
cyfeirio’r ysgol tuag at at y man priodol. Gellir ffonio’r
Gwasanaethau Cymdeithasol ar unrhyw adeg os oes pryder
ynghylch plentyn. Mae pob aelod o staff yn cael hyfforddiant
Gwarchod a Diolgelwch Plant. Yr athro dynodedig yw Arwel
Roberts.
iii. Gwasanaeth Lles Addysg
Yn aml mae’r Swyddog Lles yn ymwelydd rheolaidd â’r ysgol a
defnyddir y swyddog i ymweld â chartrefi lle bo angen. Mae’r
gwasanaeth hefyd yn cynnig arweiniad a chymorth gan gyfeirio’r
ysgol at asiantaethau eraill.
iv. Cyrff Gwirfoddol
Cynhwysir rhestr o ffynonellau cymorth yn y ffeil “Anghenion
Addysgol Arbennig - Deddf Addysg 1996”.
v. Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS)
vi. Cwmni Gyrfa Cymru
vii. Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant
viii. Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad/Ymgynwys
viiii. SSLIC- Specific Speech and Language – Maxine
Burns/Lowri Jones
x. ASA – Tracy Cresswell
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Cyd-Gysylltydd ADY

