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AT SYLW: Rhanddeiliaid Allweddol a Phartïon â Diddordeb 
 

Datganiad Penderfyniad  
 

Cynnig i Sefydlu Darpariaeth Arbenigol i Ddisgyblion Oed 
Uwchradd ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistig (ASA)  

 
Mae penderfynu ar y cynnig hwn yn cydymffurfio â gofynion statudol o dan Ddeddf 
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a Chôd Trefniadaeth Ysgolion 
Llywodraeth Cymru.  
 
Mae'r cynnig hwn wedi bod yn destun ymgynghoriad allanol a ni dderbyniwyd unrhyw 
wrthwynebiadau yn ystod y cyfnod rhybudd statudol.  
 
Ar ôl ystyried y cynnig yn ofalus, ynghyd â chyngor gan Estyn a'r dystiolaeth ategol gan 
swyddogion y cyngor, gwnaed y penderfyniad ar 19 Mawrth 2020 i roi'r cynnig ar waith o 

20 Ebrill 2020. Bydd y penderfyniad yn galluogi'r cyngor i gydymffurfio â'r gofynion 
deddfwriaethol sy'n ofynnol i hwyluso rhoi'r cynnig ar waith. Bydd hyn yn cynorthwyo'r 
cyngor wrth gyflawni ei ddyletswydd i sicrhau addysg effeithlon yn ei ardal. 
 
Wrth ddod i'r penderfyniad hwn, rhoddwyd ystyriaeth i'r canlynol: 
 
Ansawdd a safonau addysg  

 Mae'r cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod darpariaeth addas ar gyfer disgyblion ag 
anghenion addysgol arbennig. 

 Dengys y cynnig a'r dystiolaeth berthnasol y bydd y ddarpariaeth ychwanegol hon ar 
gyfer disgyblion ag anghenion addysgol arbennig, yn cyflwyno canlyniadau ar gyfer 
disgyblion ag anghenion ASA ac yn cynnig darpariaeth sydd o leiaf gyfwerth â'r hyn 
sydd ar gael ar hyn o bryd i'r dysgwyr hynny. Mae Estyn hefyd wedi darparu cyngor a 
sylwadau. 

 Nodwyd bod Ysgol Gyfun Dŵr y Felin yn addas ar gyfer cynnal y ddarpariaeth hon. 
Mae disgyblion, aelodau staff, llywodraethwyr a chymuned yr ysgol wedi dangos 
cefnogaeth i'r cynnig.  
 

Angen am leoedd a'r effaith ar hygyrchedd yr ysgol 

 Dengys y cynnig a'r dystiolaeth ategol bod angen darpariaeth addysgol arbenigol 
ychwanegol yn enwedig ar gyfer y disgyblion hynny ag anghenion ASA.   

 Mae'r cynnig yn ceisio cyfoethogi'r ddarpariaeth a'r gefnogaeth arbenigol sydd eisoes 
ar gael o fewn y Fwrdeistref Sirol.  

 Bydd natur ac amser teithio disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn rhesymol 
ac, o ran hygyrchedd, fydd gan ddisgyblion yr ysgol yr hawl i gymorth teithio o'r 
cartref i'r ysgol os ydynt yn cwrdd â'r gofynion statudol o ran pellter.  

 Nid yw'r ddarpariaeth newydd yn lleihau nifer y lleoedd ar gyfer disgyblion prif ffrwd 
yn yr ysgol gan fod y ddarpariaeth arbenigol yn ychwanegol i niferoedd cyfredol 
disgyblion yn yr ysgol.   

 Nid oes unrhyw newid i'r ddarpariaeth iaith yn yr ysgol.  
 
Adnoddau addysg a goblygiadau ariannol eraill   

 Bydd y ddarpariaeth newydd yn cael ei staffio gan staff arbenigol sy'n addas ar gyfer 
y math o ddisgyblion fydd yn mynychu’r ysgol. Ni fydd y ddarpariaeth newydd yn cael 
effaith andwyol ar gyllideb gyfredol yr ysgol  
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 Bydd y ddarpariaeth yn lliniaru'r pwysau presennol i fodloni'r galw am leoedd i 
ddisgyblion ag anghenion mwy cymhleth, gan osgoi lleoliadau costus posib y tu allan 
i'r sir a chaniatáu cyfleoedd i blant gael mynediad i ddysgu yn eu cymuned leol. 
 
Gwella cyfleoedd cyrhaeddiad addysgol  

 Bydd disgyblion yn y ddarpariaeth arfaethedig yn elwa o gael eu haddysgu gan staff 
arbenigol â phrofiad o weithio gyda disgyblion ag anghenion ASA.   

 Mae posibilrwydd hefyd y gallai disgyblion prif ffrwd ag anghenion ASA elwa o'r 
arbenigedd sydd ar gael.    
 

Dogfennaeth  

Mae adroddiad y Cabinet ynghyd ag atodiadau cysylltiedig sy'n nodi mewn manylder yr 
achos dros roi'r cynnig ar waith i'w gweld wrth ddilyn y ddolen ganlynol 

https://democracy.npt.gov.uk/ieDocSearch.aspx?bcr=1&LLL=1  
 
Rhaglen Strategol Gwella Ysgolion 
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