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Egwyddorion allweddol
Mae'r awdurdod lleol yn ymrwymedig i ymagwedd gydweithredol a rhagweithiol at ddarparu cefnogaeth effeithiol ac unigol i ddysgwyr ag anghenion gofal iechyd.

Mae'r awdurdod lleol yn credu: 
	Y dylid cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd yn gywir fel y cânt fynediad llawn at addysg, gan gynnwys teithiau ac addysg gorfforol. 
	Bod rhaid i gyrff llywodraethu sicrhau bod trefniadau ar waith i gefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd. 
	Y dylai cyrff llywodraethu sicrhau bod staff yn ymgynghori â'r gweithwyr proffesiynol perthnasol, y dysgwyr a'r rhieni i sicrhau bod anghenion y dysgwr ag anghenion gofal iechyd yn cael eu deall yn gywir a'u cefnogi'n effeithiol. 
	Y dylai staff ddeall egwyddorion cynhwysiad a gweithio i'w bodloni.
	Y dylid cynllunio gwersi a gweithgareddau mewn modd sy'n caniatáu i bobl ag anghenion gofal iechyd gyfranogi'n llawn. 
	Y dylai staff ddeall eu rôl wrth gefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd ac y dylid darparu hyfforddiant priodol.
	Y dylai staff deimlo'n hyderus eu bod yn gwybod yr hyn y dylid ei wneud mewn argyfwng gofal iechyd. 
	Y dylai staff fod yn ymwybodol o anghenion eu dysgwyr drwy rannu anghenion gofal iechyd y dysgwr unigol yn briodol ac yn gyfreithlon. 
	Y dylid annog a chefnogi dysgwyr, pryd bynnag y bo'n briodol, i gymryd cyfrifoldeb am reoli eu hanghenion gofal iechyd eu hunain.


Gofynion cyfreithiol yr ALl
Mae Adran 175 Deddf Addysg 2002 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu i wneud trefniadau i sicrhau eu bod yn ystyried diogelu a hyrwyddo lles plant yn yr ysgol neu leoliad dysgu arall wrth arfer eu swyddogaethau. Mae hyn yn cynnwys cefnogi plant ag anghenion gofal iechyd.

Wrth gyflawni'r dyletswyddau o dan Adran 175 Deddf Addysg 2002, rhaid i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ystyried yr arweiniad a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru o dan yr adran hon.  

Mae hawl gan bob dysgwr ag anghenion gofal iechyd i dderbyn addysg lawn. Yn ogystal â'r dyletswyddau a amlinellir uchod yn Neddf Addysg 2002, mae’n rhaid ystyried a yw’r dysgwr wedi’i ddiffinio fel person anabl o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Rolau a Chyfrifoldebau
Bydd yr awdurdod lleol yn sicrhau bod darpariaeth addysg ar gael i ddysgwyr, ac yn:
	Sicrhau y gwneir addasiadau rhesymol i sicrhau nad yw plant a phobl ifanc anabl dan anfantais sylweddol o'u cymharu â'u cyfoedion.
	Gwneud trefniadau i hyrwyddo cydweithredu rhwng cyrff neu bobl amrywiol gyda'r nod, ymysg pethau eraill, o wella lles plant mewn perthynas â'u hiechyd corfforol a meddyliol, eu haddysg, eu hyfforddiant a'u hamdden.
	Darparu gwasanaethau cwnsela rhesymol i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed a dysgwyr ym mlwyddyn 6 ysgol gynradd.
	Gweithio gydag ysgolion i sicrhau bod dysgwyr ag anghenion gofal iechyd yn derbyn addysg addas.
	Darparu cefnogaeth, cyngor ac arweiniad, gan gynnwys sut mae diwallu anghenion hyfforddiant staff ysgolion, er mwyn i gyrff llywodraethu sicrhau y gellir cyflwyno'r gefnogaeth a bennir yn y cynllun gofal iechyd unigol yn effeithiol.
	Bydd y broses o roi cynlluniau gofal iechyd ar waith yn cael ei monitro fel rhan o'r gwiriadau iechyd diogelu parhaus/system adolygu gan gymheiriaid sydd ar waith ar hyn o bryd i gynorthwyo ysgolion.  


Dylai cyrff llywodraethu oruchwylio'r broses o ddatblygu a rhoi trefniadau ar waith, a ddylai gynnwys: 
	Cydymffurfio â'u dyletswyddau statudol, gan gynnwys y rheiny o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 
	Dyletswydd statudol i hyrwyddo lles dysgwyr.
	Ystyried sut gallant gefnogi dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau, yr wybodaeth a'r gwydnwch emosiynol angenrheidiol i gynnal eu hawliau eu hunain, a hawliau pobl eraill.
	Sicrhau bod rolau a chyfrifoldebau pawb sy'n cymryd rhan yn y trefniadau i gefnogi anghenion gofal iechyd dysgwyr yn glir a bod pawb yn eu deall.
	Gweithio ar y cyd â rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill i ddatblygu trefniadau gofal iechyd er lles gorau'r dysgwr.
	Sicrhau bod gan yr ysgol bolisi gofal iechyd addas a'i fod yn cael ei adolygu'n rheolaidd.
	Datblygu a gweithredu trefniadau effeithiol i gefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd.
	Sicrhau bod prosesau ar waith ar gyfer datblygu, monitro ac adolygu'r trefniadau anghenion gofal iechyd.
	Sicrhau bod y trefniadau yn unol â pholisïau a gweithdrefnau perthnasol eraill, megis iechyd a diogelwch, cymorth cyntaf, asesiadau risg, y Ddeddf Diogelu Data, mesurau diogelu a gweithdrefnau argyfwng.
	Sicrhau bod systemau cadarn ar waith ar gyfer ymdrin ag argyfyngau gofal iechyd a digwyddiadau difrifol, ar gyfer gweithgareddau ar ac oddi ar y safle.
	Sicrhau bod staff sy'n gyfrifol am gefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd yn cael yr hyfforddiant priodol.
	Sicrhau bod yswiriant priodol wedi'i drefnu.


Dylai penaethiaid sicrhau bod trefniadau i ddiwallu anghenion gofal iechyd eu dysgwyr yn cael eu datblygu'n ddigonol a'u rhoi ar waith yn effeithiol drwy wneud y canlynol:
	Gweithio gyda'r corff llywodraethu i sicrhau y cydymffurfir â dyletswyddau statudol, gan gynnwys dyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 
	Sicrhau bod pob parti sy'n cymryd rhan yn deall y trefniadau cytunedig yn llwyr ac yn gweithredu arnynt.
	Sicrhau bod y gefnogaeth a roddir ar waith yn canolbwyntio ar anghenion y dysgwr unigol ac yn eu diwallu, a adwaenir hefyd fel cynllunio sy'n canolbwyntio ar y person.
	Ehangu ymwybyddiaeth o anghenion gofal iechyd ar draws y sefydliad addysg yn unol â hawl y dysgwr i breifatrwydd. Gall hyn gynnwys cefnogaeth, staff arlwyo a chyflenwi, llywodraethwyr, rhieni a dysgwyr eraill.
	Penodi aelod o staff a enwir sy'n gyfrifol am ddysgwyr ag anghenion gofal iechyd.
	Sicrhau bod nifer digonol o staff hyfforddedig ar gael i roi'r trefniadau a nodir yn yr holl gynlluniau iechyd annibynnol ar waith, gan gynnwys cynlluniau wrth gefn ar gyfer argyfyngau ac absenoldeb staff.
	Sicrhau pan fydd dysgwr yn cymryd rhan mewn lleoliad profiad gwaith, neu rywbeth tebyg, y cytunir ar gefnogaeth gofal iechyd addas ac y'i rhoddir ar waith.
	Sicrhau nad yw dysgwyr ag anghenion gofal iechyd yn cael eu heithrio o weithgareddau y byddai ganddynt hawl fel arfer i gymryd rhan ynddynt, heb reswm clir sy'n seiliedig ar dystiolaeth.


Gellir gofyn i unrhyw athro neu aelod o staff yn yr ysgol ddarparu cefnogaeth i ddysgwyr ag anghenion gofal iechyd, gan gynnwys cynorthwyo neu oruchwylio'r broses o roi meddyginiaethau. Rhaid i aelodau o staff dderbyn hyfforddiant addas a chyrraedd lefel ofynnol o gymhwysedd cyn iddynt dderbyn y cyfrifoldeb. Ni ddylai fod gofyn i aelod o staff roi neu oruchwylio rhoi meddyginiaeth oni bai bod hwn yn rhan o’i gontract, ei amodau a’i delerau neu’n gynllun swydd y cytunwyd arno ar y cyd.

Dylai staff:

	Sicrhau eu bod yn deall polisi a threfniadau anghenion gofal iechyd yr ysgol yn llwyr.
	Sicrhau eu bod yn gwybod pa ddysgwyr sydd ag anghenion gofal iechyd mwy difrifol neu gronig a'u bod yn gyfarwydd â chynlluniau gofal iechyd unigol y dysgwyr hyn, lle y bo'n briodol.
	Sicrhau eu bod yn ymwybodol o arwyddion, symptomau a sbardunau cyflyrau meddygol cyffredin sy'n bygwth bywyd a'r hyn y dylid ei wneud mewn argyfwng.
	Sicrhau eu bod yn deall gweithdrefnau argyfwng yr ysgol yn llwyr a bod yn barod i weithredu mewn argyfwng.
	Sicrhau nad yw dysgwyr ag anghenion gofal iechyd yn cael eu heithrio o weithgareddau y maent am gymryd rhan ynddynt heb reswm clir sy'n seiliedig ar dystiolaeth, gan gynnwys unrhyw deithiau/ymweliadau allanol. 
	Sicrhau eu bod yn gwybod am broblemau bwlio a lles emosiynol dysgwyr ag anghenion gofal iechyd a bod yn barod i ymyrryd yn unol â pholisi'r ysgol.
	Sicrhau y rhoddir gwybod i rieni am sut mae'r angen gofal iechyd yn effeithio ar y dysgwr. Gall hyn gynnwys adrodd am unrhyw ddirywiad, pryderon neu newidiadau i arferion dysgwr neu staff. 


Dylai rhieni a dysgwyr gymryd rhan wrth gynllunio cefnogaeth a rheolaeth anghenion gofal iechyd. Dylai anghenion yr unigolyn fod wrth wraidd penderfyniadau. Dylai rhieni a dysgwyr: 
	Dderbyn diweddariadau ynghylch problemau gofal iechyd/newidiadau sy'n digwydd yn yr ysgol.
	Cymryd rhan wrth greu, datblygu ac adolygu cynllun gofal iechyd unigol.
	Darparu gwybodaeth ddigonol a chyfredol i'r ysgol am anghenion gofal iechyd, gan gynnwys unrhyw arweiniad ar roi meddyginiaethau a/neu driniaeth gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol.
	Lle y bo'n briodol, dylid annog dysgwyr a'u galluogi i reoli eu hanghenion gofal iechyd eu hunain.
	Hysbysu'r ysgol am unrhyw newidiadau, megis math o feddyginiaeth, y dos neu'r dull o'i rhoi.
	Darparu meddyginiaethau perthnasol cyn y dyddiad defnyddio, wedi'u labelu'n gywir â dos ysgrifenedig a chyfarwyddiadau ynghylch sut i'w rhoi.
	Sicrhau y gellir cysylltu ag oedolyn a enwebir ar bob adeg ac y caiff yr holl ffurflenni angenrheidiol eu llenwi a'u llofnodi.


Gall gweithwyr iechyd proffesiynol arbenigol megis meddygon teulu, paediatregwyr, therapyddion iaith a lleferydd, therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion, dietegwyr a nyrsys sy'n arbenigo ym maes diabetes ddarparu cyngor a chefnogaeth ynghylch iechyd hefyd. Yn ogystal, gall cyrff gwirfoddol y trydydd sector ddarparu cyngor a chefnogaeth ymarferol. Gall ymgysylltu'n rhagweithiol â gwasanaethau arbenigol:
	Ddarparu cyngor ar ddatblygu cynlluniau gofal iechyd unigol.
	Cynorthwyo wrth nodi'r hyfforddiant y mae ei angen ar y sefydliad addysg i roi cynlluniau iechyd unigol ar waith yn llwyddiannus.
	Cefnogi staff i roi cynllun gofal iechyd unigol dysgwr ar waith a chydgysylltu â gweithwyr gofal iechyd, gofal cymdeithasol a thrydydd sector proffesiynol eraill


Creu amgylchedd dysgu hygyrch
Mae'r awdurdod lleol a'i gyrff llywodraethu'n ymdrechu i sicrhau bod eu hysgolion yn gynhwysol ac yn hygyrch yn yr ystyr ehangaf i ddysgwyr ag anghenion gofal iechyd. Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

Mynediad corfforol i adeiladau addysg
Yn unol â'u dyletswydd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, bydd gan ysgolion unigol gynllun strategaeth hygyrchedd ysgrifenedig. Bydd y cynllun hwn yn amlinellu'r trefniadau ar gyfer cynyddu i ba raddau y gall dysgwyr anabl fanteisio ar addysg a'r manteision, y cyfleusterau neu'r gwasanaethau y mae'r ysgol yn eu darparu neu'n eu cynnig. 

Addasiadau rhesymol ‒ cymhorthion cynorthwyol neu wasanaethau
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod dyletswydd ar sefydliadau i wneud 'addasiadau rhesymol' ar gyfer dysgwyr sy'n anabl yn ôl diffiniad y Ddeddf. 


Teithiau dydd ac ymweliadau preswyl
Dylai cyrff llywodraethu sicrhau bod yr ysgol yn cefnogi pob dysgwr ag anghenion gofal iechyd i gymryd rhan mewn teithiau ac ymweliadau. Dylai staff fod yn ymwybodol o'r modd y gall anghenion gofal iechyd dysgwr effeithio ar gyfranogiad a cheisio cynnwys unrhyw addasiadau rhesymol a fyddai'n cynyddu lefel cyfranogiad y dysgwr.

Rhyngweithio cymdeithasol
Dylai cyrff llywodraethu sicrhau y caiff cyfranogiad dysgwyr ag anghenion gofal iechyd ei ystyried yn ddigonol mewn gweithgareddau cymdeithasol strwythuredig a distrwythur, megis yn ystod seibiannau, clwb brecwast, cynyrchiadau, clybiau ar ôl ysgol ac ymweliadau preswyl.  Dylai’r ysgol sicrhau bod pob aelod o staff yn ymwybodol o'r rhwystrau cymdeithasol sy'n effeithio ar ddysgwyr ag anghenion gofal iechyd a sut gall hyn arwain at fwlio ac eithrio cymdeithasol.

Ymarfer corff a gweithgareddau corfforol
Dylai'r ysgol fod yn hollol ymwybodol ei fod yn bwysig bod pob dysgwr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a dylai staff addasu chwaraeon a gweithgareddau eraill i sicrhau eu bod yn hygyrch i bob dysgwr, gan gynnwys clybiau ar ôl ysgol a chwaraeon tîm.

Rheoli bwyd
Pan ddarperir bwyd yn y sefydliad addysg, ystyrir anghenion deietegol dysgwyr, e.e. y rhai sydd â diabetes, clefyd seliag, alergeddau ac anoddefiadau.

Pan fo angen, dylai sefydliadau addysg ddarparu bwydlenni i rieni a dysgwyr ymlaen llaw, gyda rhestrau cyflawn o gynhwysion a gwybodaeth am faeth. Rhaid marcio anoddefiad glwten ac unrhyw anoddefiad neu alergen arall yn glir. 

Rhaid i fwyd a ddarperir ar gyfer teithiau adlewyrchu anghenion deietegol a thriniaeth y dysgwyr sy'n cymryd rhan. Dylai bwyd a ddarperir ar gyfer byrbrydau mewn ystafelloedd dosbarth hefyd ystyried anghenion deietegol a thriniaeth y dysgwyr hyn.

Asesiadau risg
Dylai staff ddeall pan fo angen asesiad risg a bod yn ymwybodol o'r systemau asesu risgiau sydd ar waith. Dylent ystyried cynhwysiad o'r dechrau a chynnwys proses o geisio addasiadau neu weithgareddau gwahanol yn hytrach na darpariaeth ar wahân.
Mae'r strategaeth a'r cynlluniau hyn yn ymdrin â materion sy'n ymwneud â chynyddu cyfranogiad gan ddysgwyr anabl.



Rhannu gwybodaeth
Bydd yr awdurdod lleol yn gweithio gyda chyrff llywodraethu i sicrhau bod trefniadau anghenion gofal iechyd yn cael eu cefnogi gan gyfathrebu clir â staff, rhieni a rhanddeiliaid allweddol eraill er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth yn gyfredol. Bydd angen i drefniadau rhannu gwybodaeth fod yn unol â chyfraith diogelu data a'r GDPR. 

Dylai athrawon, athrawon cyflenwi a staff cefnogi gael mynediad at yr wybodaeth berthnasol am ddysgwyr ag anghenion gofal iechyd, yn enwedig os oes posibilrwydd y ceir argyfwng.

Dylai rhieni a dysgwyr fod yn bartneriaid gweithredol. At y diben hwn, dylai ysgolion sicrhau bod rhieni'n hollol ymwybodol o'r gofal y mae eu plant yn ei dderbyn. Dylid sicrhau hefyd fod rhieni a dysgwyr yn ymwybodol o'u hawliau a'u cyfrifoldebau eu hunain. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, argymhellir y dylai'r ysgol sicrhau bod polisïau anghenion gofal iechyd ar gael yn hwylus ac yn hygyrch ar-lein ac mewn copi caled, ar gais.

Gweithdrefnau a chadw cofnodion ar gyfer rheoli anghenion gofal iechyd dysgwyr
Mae'r awdurdod lleol yn argymell bod yr holl ysgolion yn creu gweithdrefnau sy'n datgan rolau/cyfrifoldebau'r holl bartïon sy'n rhan o'r broses o nodi, rheoli a diwallu anghenion gofal iechyd. Dylid llenwi cofnodion bob tro y ceir newidiadau i feddyginiaeth neu ddos.

Storio a rhoi meddyginiaeth a chael mynediad at feddyginiaeth a dyfeisiau Cynghorir cyrff llywodraethu i ymgorffori'r arweiniad cynhwysfawr a geir yn nogfen 215/2017 Llywodraeth Cymru, Cefnogi Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd, yn eu polisïau anghenion gofal iechyd unigol mewn perthynas â rheoli meddyginiaethau a dyfeisiau. Hefyd, dylai cyrff llywodraethu a phenaethiaid roi ystyriaeth briodol i bolisi'r ysgol ei hun ar roi meddyginiaeth a dogfen arweiniol 003/2010 Llywodraeth Cymru, 'Mynediad i Addysg a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Meddygol'.

Gweithdrefnau brys
Mae'r awdurdod lleol yn argymell y dylai cyrff llywodraethu sicrhau bod polisi ar waith ar gyfer ymdrin ag argyfyngau. Dylai pob aelod o staff wybod pwy sy'n gyfrifol am y polisi, y swyddogion cymorth cyntaf enwebedig a sut i ymdrin ag anghenion gofal iechyd cyffredin. 


Hyfforddiant
Mae'r awdurdod lleol yn argymell bod cyrff llywodraethu'n sicrhau y darperir yr hyfforddiant priodol i staff sy'n gwirfoddoli neu sydd dan gontract i gefnogi anghenion gofal iechyd dysgwyr. Dylai cyrff llywodraethu sicrhau bod eu polisi wedi amlinellu’n glir sut y caiff nifer sylweddol o aelodau staff eu hadnabod a’u cefnogi. Gall cynlluniau gofal iechyd unigol adlewyrchu anghenion cymhleth sy’n gofyn i aelodau o staff feddu ar wybodaeth a hyfforddiant penodol. Dylai’r hyfforddiant a ddarperir fod yn ddigonol i sicrhau bod staff yn gymwys a chanddynt yr hyder yn eu gallu i gefnogi dysgwyr a bodloni gofynion Cynllun Gofal Iechyd Unigol.

Gall yr holl staff, ni waeth a ydynt wedi gwirfoddoli i gynorthwyo neu gefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd ai peidio, ddod i gysylltiad â dysgwyr ag anghenion gofal iechyd. Felly, mae'r awdurdod lleol yn argymell bod yr holl staff yn meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o gyflyrau cyffredin er mwyn sicrhau eu bod yn cydnabod symptomau ac yn deall pryd dylid ceisio cymorth priodol.

Cludiant Ysgol
Mae dyletswyddau statudol ar awdurdodau lleol, penaethiaid a chyrff llywodraethu o ran dysgwyr sy'n teithio i'r man lle maent yn cael eu haddysg neu eu hyfforddiant. Mae Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol Castell-nedd Port Talbot yn amlinellu'r amgylchiadau pan ddarperir cludiant.

Adolygu polisïau, trefniadau a gweithdrefnau
Bydd yr awdurdod lleol yn adolygu'r polisi hwn o bryd i'w gilydd ac ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi unrhyw arweiniad pellach. Dylai cyrff llywodraethu sicrhau hefyd fod polisïau, trefniadau a gweithdrefnau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd. Caiff ysgolion eu hatgoffa y gall fod angen adolygiadau mynych ar gynlluniau gofal iechyd unigol, gan ddibynnu ar anghenion gofal iechyd unigol – dylai'r fath adolygiadau gynnwys yr holl randdeilaid allweddol.

Trefniadau yswiriant
Mae gan yr awdurdod lleol lefel briodol o yswiriant ar gyfer ei staff sy'n cefnogi anghenion gofal iechyd dysgwyr. Dylai cyrff llywodraethu wirio a oes angen unrhyw yswiriant ychwanegol ar gyfer rhai gweithgareddau, e.e. gweithgareddau oddi ar y safle ar gyfer dysgwyr ag anghenion penodol.



Cwynion
Os nad yw dysgwr neu riant yn fodlon ar drefniadau gofal iechyd yr ysgol, mae ganddo'r hawl i gyflwyno cwyn dan weithdrefn gwynion yr ysgol unigol, sydd ar gael drwy wefan yr ysgol neu'n uniongyrchol o swyddfa'r ysgol.

Os yw'r gŵyn yn ymwneud â chydraddoldeb neu anabledd, yna mae gan y dysgwr neu'r rhiant yr hawl i gyflwyno her i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru.

Gellir dod o hyd i'r weithdrefn ar gyfer gwneud cwyn yn erbyn yr awdurdod lleol ar wefan Castell-nedd Port Talbot neu fel arall gellir anfon copi caled o'r polisi cwynion ar gais.

Cynlluniau gofal iechyd unigol
Mae cynlluniau gofal iechyd unigol yn nodi pa gefnogaeth y mae ei hangen ar y dysgwr. Nid oes rhaid iddynt fod yn hir nac yn gymhleth. Dylai cyrff llywodraethu sicrhau bod eu polisi anghenion gofal iechyd yn cynnwys gwybodaeth am bwy sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am ddatblygu’r Cynlluniau Gofal Iechyd Unigol. Mae cynlluniau gofal iechyd unigol yn hanfodol pan geir anghenion gofal iechyd cymhleth, newidiol a thymor hir neu pan fo risg uchel y bydd angen ymyriad brys. Fodd bynnag, nid oes rhaid i bob dysgwr ag anghenion gofal iechyd gael cynllun gofal iechyd unigol a dylai fod prosesau ar waith i benderfynu pa ymyriadau sydd fwyaf priodol.

Mae'r awdurdod lleol yn argymell y dylai ysgolion ddilyn y broses ar gyfer ystyried a chreu cynlluniau gofal iechyd unigol sy'n cael ei hamlinellu yn nogfen 215/2017 Llywodraeth Cymru, 'Cefnogi Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd'. Mae'r ddogfen yn cynnwys diagram defnyddiol (t23) a fydd yn cynorthwyo gyda nodi a oes angen cynllun gofal iechyd unigol.

Arfer annerbyniol
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot o'r farn nad yw'n arfer derbyniol i:
	Atal dysgwr rhag dod i sefydliad addysg o ganlyniad i'w angen gofal iechyd, oni bai y byddai'n debygol o beri niwed i'r dysgwr neu eraill petai'n dod.
	Atal dysgwr rhag cael mynediad hawdd i'w feddyginiaeth, a'i atal rhag cymryd ei feddyginiaeth pan fo angen.
	Rhagdybio bod angen yr un driniaeth ar bob dysgwr â'r un cyflwr.
	Anwybyddu barn y dysgwr neu ei rieni, neu anwybyddu tystiolaeth neu farn ynghylch gofal iechyd (er y gellir holi am y farn hon a cheisio barn ychwanegol heb oedi).
	Anfon dysgwyr ag anghenion gofal iechyd adref yn aml neu eu hatal rhag aros am weithgareddau arferol, gan gynnwys cinio, oni bai y nodir hyn yn benodol yn y cynllun gofal iechyd unigol.
	Anfon dysgwr sy'n mynd yn sâl neu y mae angen cymorth arno i ystafell feddygol neu brif swyddfa ar ei ben ei hun neu gyda rhywun heb y gallu i'w fonitro'n iawn.
	Gofyn am addasiadau neu amser ychwanegol i ddysgwr yn hwyr yn y broses. Dylid cyflwyno cais am y rhain mewn da bryd.
	Atal dysgwyr rhag yfed, bwyta neu gymryd seibiannau i fynd i'r toiledau neu seibiannau eraill pryd bynnag y bo eu hangen er mwyn rheoli eu hanghenion gofal iechyd yn effeithiol.
	Disgwyl neu beri i riant roi'r gorau i weithio neu ymrwymiadau eraill oherwydd bod y sefydliad addysg methu cefnogi anghenion gofal iechyd dysgwr.
	Atal neu greu rhwystrau diangen i gyfranogiad dysgwr mewn unrhyw agwedd ar ei addysg, gan gynnwys teithiau, e.e. drwy ofyn i riant ddod gyda'r dysgwr.


