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RHAGAIR 
 
 
 
 
 
Mae’r meini prawf dechrau/ymadael hyn wedi cael eu cynhyrchu gan 
Wasanaethau Cynnwys Disgyblion (CD)/AAA Castell-nedd Port Talbot 
mewn ymgynghoriad â gwasanaethau ac asiantaethau eraill er mwyn 
cynorthwyo ysgolion i gyflawni’u cyfrifoldebau o ran nodi, asesu a darparu 
ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig. 
 
Mae’r Côd Ymarfer AAA yn argymell ‘ymateb graddoledig’ tuag at 
ddiwallu anghenion addysgol plant a phobl ifanc lle gall yr ysgolion 
weithredu ar eu pennau eu hunain (Gweithredu Ysgol) neu gall yr ysgol 
weithredu gyda chefnogaeth asiantaethau allanol (Gweithredu Ysgol a 
Mwy).  Yn y lleiafrif o achosion, gall fod angen asesiad statudol a gall hyn 
arwain at ddatganiad anghenion addysgol arbennig.  Ar gyfer y mwyafrif 
llethol o blant a phobl ifanc, gweithredoedd eu hathrawon dosbarth dan 
amgylchiadau cyffredin sy’n allweddol i’w cynorthwyo i wneud cynnydd ac 
i godi lefelau cyflawniad. 
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CYFLWYNIAD 
 

 
Nod Côd Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2002 (Côd Ymarfer AAA) yw 
darparu arweiniad ymarferol ar bolisïau a gweithdrefnau sydd wedi’u llunio i alluogi plant a 
phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA) i gyflawni eu potensial, gael eu cynnwys 
yn llawn yng nghymunedau eu hysgolion a datblygu’n llwyddiannus yn oedolion. 
 
Egwyddorion sylfaenol y Côd yw: 
 
• Dylid diwallu anghenion plentyn ag anghenion addysgol arbennig. 
 
• Fel arfer bydd anghenion addysgol arbennig plant yn cael eu diwallu mewn ysgolion neu 

leoliadau prif ffrwd. 
 
• Dylid ceisio ac ystyried barn y plentyn. 
 
• Mae gan rieni rôl hanfodol i’w chwarae wrth gefnogi addysg eu plentyn. 
 
• Dylai plant ag anghenion addysgol arbennig gael cynnig mynediad llawn i addysg eang, 

gytbwys a pherthnasol yn seiliedig ar y Cwricwlwm Cenedlaethol ac ar gyfer plant cyn 
oedran ysgol y ‘Canlyniadau Dymunol i Ddysgu Plant cyn Oedran Addysg Orfodol’.  

 
 
Arferion a gweithdrefnau hanfodol wrth sicrhau llwyddiant yw: 
 
• Bod diwylliant, arfer, rheolaeth a threfniant adnoddau mewn ysgol neu leoliad fod wedi’u 

dylunio i sicrhau bod anghenion pob plentyn yn cael eu diwallu. 
 
• Dylai AALlau, ysgolion a lleoliadau gydweithio i sicrhau bod anghenion addysgol 

arbennig unrhyw blentyn yn cael eu nodi’n gynnar. 
 
• Dylai AALlau, ysgolion a lleoliadau wneud y defnydd helaethaf o ecsbloetio arfer da a 

gorau wrth ddylunio ymyriadau. 
 
• Dylai’r sawl sy’n gyfrifol am ddarpariaeth addysgol arbennig ystyried dymuniadau’r 

plentyn dan sylw, gan gofio’u hoedran a’u dealltwriaeth. 
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• Bod gweithwyr addysg arbennig proffesiynol yn gweithio mewn partneriaeth â rhieni ac 

yn cadw barn rhieni unigol o ran anghenion penodol eu plant mewn cof. 
 
• Caiff ymyraethau ar gyfer pob plentyn eu hadolygu’n rheolaidd er mwyn asesu eu 

heffaith, cynnydd y plentyn a barn y plentyn, ei athrawon a’i rieni.  
 
• Bod cydweithrediad agos rhwng yr holl asiantaethau sy’n gysylltiedig a cheir ymagwedd 

amlddisgyblaethol tuag at ddatrys materion. 
 
• Rhaid i’r AALlau gynnal asesiadau yn unol â’r terfynau amser penodedig. 
 
• Lle bo AALl yn penderfynu ar anghenion addysgol arbennig plentyn, rhaid i’r 

datganiadau fod yn glir ac yn drwyadl, wedi’u llunio o fewn terfynau amser penodedig, 
manylu ar drefniadau monitro, a chael eu hadolygu’n flynyddol. 

 
 
Ymateb Graddoledig i Anghenion Addysgol Arbennig 
 
Mae Côd Ymarfer AAA yn argymell ymateb graddoledig: 
 
Gweithredu Ysgol: Gall y sbardunau ar gyfer ymyrraeth ar lefel Gweithredu Ysgol fod 

oherwydd pryder athro neu rywun arall, (wedi’i ategu gan dystiolaeth) 
ynghylch plentyn sydd, er gwaethaf derbyn cyfleoedd dysgu 
gwahaniaethol; 

 
• yn gwneud ychydig neu ddim cynnydd hyd yn oed pan fod yr 

ymagweddau dysgu wedi’u targedu’n benodol at y maes gwan a nodir 
yn y plentyn. 

 
• yn dangos arwyddion o gael anhawster wrth ddatblygu sgiliau 

llythrennedd neu rifedd sy’n golygu cyrhaeddiad gwael mewn rhai 
meysydd o’r cwricwlwm 

 
• yn arddangos anawsterau emosiynol neu ymddygiadol parhaus na 

chânt eu gwella gan dechnegau rheoli ymddygiad a ddefnyddir fel 
arfer yn yr ysgol 

 
• â phroblemau synhwyraidd neu gorfforol ac yn parhau i wneud 

ychydig neu ddim cynnydd er gwaethaf darparu offer neu gyngor 
arbenigol gan wasanaeth arbenigol 
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• ag anawsterau cyfathrebu a/neu ryngweithio, ac yn parhau i wneud 
ychydig neu ddim cynnydd er gwaethaf  darparu cwricwlwm 
gwahaniaethol.  

 
Gweithredu Ysgol a Mwy: Gall y sbardunau ar gyfer ymyrraeth ar lefel Gweithredu Ysgol 

a Mwy fodoherwydd bod, y plentyn, er gwaethaf derbyn rhaglen 
unigol a/neu gefnogaeth ddwys dan Gweithredu Ysgol: 

 
• yn parhau i wneud ychydig neu ddim cynnydd mewn meysydd 

arbennig dros gyfnod hir 
 

• yn parhau i weithio ar lefelau’r Cwricwlwm Cenedlaethol sy’n 
sylweddol o is na’r hyn a ddisgwylir gan blant o oedran tebyg 

 
• yn parhau i gael anhawster wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd a 

rhifedd 
 

• ag anawsterau emosiynol neu ymddygiadol sy’n ymyrryd yn 
sylweddol ac yn rheolaidd ar ddysgu’r plentyn ei hun neu ddysgu’r 
grwp dosbarth, er gwaethaf y ffaith bod ganddo raglen rheoli 
ymddygiad unigol 

 
• ag anghenion synhwyraidd neu gorfforol, a bod arno angen offer 

arbenigol ychwanegol neu gyngor rheolaidd neu ymweliadau gan 
wasanaeth arbenigol 

 
• ag anawsterau cyfathrebu neu ryngweithio parhaus sy’n ei atal rhag 

datblygu perthnasau cymdeithasol ac sy’n achosi rhwystrau 
sylweddol rhag dysgu. 

 
 
Asesiad Statudol 
 
Lle gwneir cais i’r ALL am asesiad statudol, bydd y plentyn wedi arddangos achos pryder 
sylweddol.  Bydd yr AALl yn chwilio am dystiolaeth gan yr ysgol bod unrhyw strategaeth 
neu raglen a weithredwyd ar gyfer y plentyn dan sylw wedi parhau am gyfnod rhesymol heb 
lwyddiant a’i bod wedi arbrofi â chynlluniau angen eraill.  Bydd angen gwybodaeth ar yr 
AALl am gynnydd y plentyn dros amser, a byddant hefyd angen dogfennaeth glir am 
anghenion addysgol arbennig y plentyn ac unrhyw weithredoedd a gyflawnwyd i fynd i’r 
afael â’r anghenion hynny, gan gynnwys unrhyw adnoddau neu drefniadau arbennig a 
gyflwynwyd.  Mewn rhai achosion bydd adroddiadau neu gyngor ysgrifenedig gan 
asiantaethau allanol yn bodoli, a dylid eu cynnwys yn y ddogfennaeth.  Bydd pecyn Asesiad 
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Statudol: Ceisiadau Ysgolion Castell-nedd Port Talbot o gymorth i ysgolion wrth baratoi cais 
am Asesiad Statudol.  
 
 
 
Gorffen Cynnal Datganiadau Anghenion Addysgol Arbennig 
 
Mae’r Côd Ymarfer AAA (paragraff 8:117) yn nodi: 
 
“Ar ôl i AALl wneud Datganiad, ni ddylid cymryd yn ganiataol y dylai ei gynnal hyd nes na 
fydd yn gyfrifol bellach am y person ifanc.  Dim ond pan fydd angen y dylid cynnal 
datganiadau”. 
 
Mae’r Côd Ymarfer AAA yn mynd ymlaen i nodi (paragraff 8:119) y gellir gwneud 
penderfyniad i orffen cynnal Datganiad os: 
 
• yw amcanion y Datganiad wedi’u cyflawni 
 
• gellir diwallu anghenion y plentyn yn y dyfodol o fewn adnoddau ysgol brif ffrwd 
 
• nad yw anghenion addysgol arbennig y plentyn bellach yn ei atal rhag dilyn y 

Cwricwlwm Cenedlaethol i raddau sylweddol 
 
• yw’r plentyn wedi cyrraedd man lle nad oes angen goruchwyliaeth oedolyn arno bob 

dydd nac addasu sylweddol ar ddefnyddiau dysgu cyn y gall gymryd rhan lawn yn y 
cwricwlwm 

 
• gall y plentyn ymdopi â rhyngweithio cymdeithasol dyddiol yn yr ysgol 
 
• nad oes gan y plentyn unrhyw anawsterau hunan-gymroth sylweddol sy’n golygu bod 

arno angen mwy o ddarpariaeth nag sydd ar gael fel rheol yn yr ysgol.  
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ANAWSTERAU GWYBYDDIAETH A DYSGU 

 
A: ANAWSTERAU DYSGU CYFFREDINOL 

 
DIFFINIAD 
 
Plant ag anawsterau dysgu cyffredinol yw’r rheiny y mae lefel gyffredinol eu cyrhaeddiad 
academaidd yn is o lawer na lefel cyrhaeddiad eu cyfoedion.  Yn y mwyafrif o achosion 
byddant yn cael trafferth ennill a/neu gadw sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol a bydd 
nifer yn wynebu arafwch lleferydd a iaith.  Gall fod rhai â sgiliau cymdeithasol gwael hefyd 
neu ddangos arwyddion o anawsterau emosiynol ac ymddygiadol.  
 
Mae dogfen Trothwyon AAA (Drafft) (2000) Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn awgrymu y 
gall anawsterau dysgu ddod i’r amlwg mewn gwahanol ffyrdd: 
 
• Lefelau cyrhaeddiad isel yn gyffredinol ym mhob ffurf ar asesu, gan gynnwys, ar gyfer 

plant ifanc, asesiadau llinell sylfaen. 
• Anawsterau wrth gaffael sgiliau (yn bennaf mewn llythrennedd a rhifedd) y seilir llawer o 

ddysgu eraill arnynt mewn ysgolion. 
• Anawsterau wrth ddelio â syniadau haniaethol a chyffredinoli o brofiad. 
• Amrediad o anawsterau cysylltiedig, yn bennaf mewn lleferydd a iaith (yn enwedig ar 

gyfer plant iau) ac mewn datblygiad cymdeithasol ac emosiynol.  
• Anawsterau wrth weithredu’n effeithiol o fewn amgylchedd dysgu’r ystafell ddosbarth. 
 
Ni fyddai’r canlynol, fodd bynnag, yn cael eu cynnwys fel arfer yn y categori anawsterau 
dysgu hwn: 
 
• Diffyg profiadau cyn-ysgol addas y gellir eu hunioni mewn ysgol feithrin ac iau. 
• Diffyg cyfleoedd addysgol e.e. cyfnodau hir o absenoldeb o’r ysgol; 
• Saesneg neu Gymraeg yn iaith ychwanegol.  
• Amgylchiadau cartref neu deuluol anffafriol a allai fod wedi gohirio datblygiad arferol 

dros dro. 
• Plant sy’n tangyflawni am resymau eraill, er enghraifft, anawsterau dysgu penodol.  
 
Gall fod ar blant ag anawsterau dysgu cyffredinol angen rhai, neu bob un, o’r canlynol: 
 
• Trefniadau addysgu hyblyg. 
• Cymorth gyda sgiliau prosesu iaith, cof a rhesymeg. 
• Cymorth a chefnogaeth wrth gaffael sgiliau llythrennedd. 
• Cymorth wrth drefnu a chydlynu Saesneg neu Gymraeg llafar ac ysgrifenedig er mwyn 

cynorthwyo gwybyddiaeth. 
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• Cymorth â sgiliau gosod mewn trefn a threfnu. 
• Cymorth wrth ddatrys problemau a datblygu cysyniadau. 
• Rhaglenni i gynorthwyo datblygu galluoedd echdynnol manwl a bras. 
• Cymorth wrth ddefnyddio termau technegol a syniadau haniaethol.  
• Cymorth wrth ddeall syniadau, cysyniadau a phrofiadau pan na ellir cael gwybodaeth 

drwy brofiadau synhwyraidd neu gorfforol uniongyrchol.  
 
Gan fod plant ag anawsterau addysgol arbennig yn y mwyafrif o ysgolion, dylai pob 
athro/athrawes feddu ar yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth i ddiwallu’u hanghenion. 
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GWEITHREDU YSGOL 

 
Gosodir plentyn ar lefel Gweithredu Ysgol os oes tystiolaeth gofnodedig glir yn dangos bod: 
 
• Gallu dysgu’r plentyn yn sylweddol is na’i gyfoedion ar draws amrywiaeth o gyd-

destunau er gwaethaf gwahaniaethu gwaith o fewn yr ystafell ddosbarth.  Bod asesiad 
llinell sylfaen cychwynnol gan yr athro/athrawes ynghyd â thystiolaeth wedi’i chasglu gan 
y rhieni / gofalwyr, yn cefnogi’r farn bod graddfa dysgu a phwerau cofio’r plentyn yn is 
na rhai ei gyfoedion gan olyarwain at gyrhaeddiad isel.  

 
Yn Gweithredu Ysgol: 
 
• Dylai ysgolion fod wedi trafod eu pryderon â’r rhieni / gofalwyr a dylid nodi eu 

mewnbwn yn y Cynllun Addysg Unigol (CAU). 
 
• Caiff CAU seiliedig ar yr ysgol ei ffurfioli a’i weithredu. Dylai’r CAU gynnwys: 
 
§ Targedau tymor byr ar gyfer y plentyn. 
§ Y strategaethau dysgu i’w ddefnyddio. 
§ Y ddarpariaeth i’w gosod yn ei lle gan yr ysgol.  
§ Pryd mae’r cynllun i’w adolygu. 
§ Canlyniad gweithrediad yr ysgol.  
§ Dylai’r CAU gael ei gefnogi gan raglenni llythrennedd a rhifedd addas. 
 

Bydd profion sy’n cyfeirio at feini prawf a phrofion safonedig*, yn ogystal â chofnodion 
ysgrifenedig yr athrawon dros gyfnod rhesymol yn dystiolaeth ar gyfer adolygiad. 
 
* Rhestrir deunyddiau asesu y gall staff ysgolion eu defnyddio ar gyfer Gweithredu 
Ysgol, Gweithredu Ysgol a Mwy ac Asesiad Statudol yn Atodiad 1. 

 
Bydd y plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol os: 
 
• Yw ef/hi yn dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth 

• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys lleiafswm o 2 
adolygiad yn dangos nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  
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Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn nodi y gellir diffinio cynnydd 
digonol mewn sawl ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 

 
• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  
 
• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 
 
• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen o ran cyrhaeddiad, ond sy’n 

llai na chynnydd y rhan fwyaf o gyfoedion. 
 
• Cyfateb i gyfradd gynnydd flaenorol y disgybl neu’n rhagori ar hynny. 
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm cyfan. 
 
• Dangos gwelliant mewn sgiliau hunan-gymorth, cymdeithasol neu bersonol.  
 
• Dangos gwelliannau yn ymddygiad y disgybl.  
 
• Tebygol o arwain at achredu priodol.  
 
• Tebygol o arwain at gyfle i gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 
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GWEITHREDU YSGOL A MWY 

 
Ystyrir gosod plentyn ar lefel Gweithredu Ysgol a Mwy os oes tystiolaeth gofnodedig glir 
yn sgîl yr ail adolygiad ar lefel Gweithredu Ysgol fod: 
 
• CAUau Gweithredu Ysgol wedi methu â chael effaith ar weithredu’r plentyn er gwaethaf 
     derbyn rhaglen unigol a chefnogaeth ddwys. 
 
• Y plentyn yn parhau i weithio ar lefelau’r Cwricwlwm Cenedlaethol sy’n sylweddol o is 

na’r mwyafrif o blant o’r un oedran ac yn parhau i gael anhawster wrth ddatblygu sgiliau 
llythrennedd a rhifedd, fel y’u mesurwyd gan: 
 
§ Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  
§ Profion sy’n cyfeirio at feini prawf a phrofion safonedig eraill (Gweler Atodiad 1) a 

gynhaliwyd gan staff yr ysgol a/neu asiantaethau allanol.  
§ Asesiadau cofnodedig yr athrawon eu hunain ar waith y plentyn yn y dosbarth, gan 

gynnwys unrhyw broffiliau o waith y plentyn ynghyd â’u hymatebion i raglenni a 
nodwyd mewn CAUau blaenorol.  

 
Gall fod tystiolaeth hefyd o gysylltiad Seicolegydd Addysg a/neu wasanaethau neu 
asiantaethau perthnasol eraill.  

 
(Gweler Tabl 1)   
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Tabl 1 

 
MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER GWEITHREDU YSGOL A MWY 

 
 

Blwyddyn Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

 

 
Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 

Meithrin • Gallu neu ddatblygiad ar broffiliau yn is na 0.75 x 
oedran cronolegol. Er enghraifft, mewn sgiliau 
gwybyddol, iaith a hunan-gymorth. 

 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys Llinell Sylfaen yr 

Ysgol wedi’i chefnogi gan wybodaeth gan bobl 
broffesiynol eraill e.e. Ymwelydd Iechyd. 

Derbyn • Gallu neu ddatblygiad ar broffiliau yn is na 0.75 x 
lefel oedran cronolegol, er enghraifft mewn sgiliau 
gwybyddol, iaith a hunan-gymorth. 

 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys Asesiad Llinell 

Sylfaen Castell-nedd Port Talbot, Rhestr Wirio 
Babanod Bury, Pecyn Diagnostig Mathemateg 
Gynnar, Prawf Cynnydd Darllen, Mathemateg 
NFER, QUEST – Profion Mathemateg a Saesneg a 
gwybodaeth ychwanegol gan bobl broffesiynol 
eraill, e.e., Therapydd Galwedigaethol, Therapydd 
Lleferydd. 
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Tabl 1 
 

MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER GWEITHREDU YSGOL A MWY 
(Parhad) 

 
 

Blwyddyn 1 • Sgorau safonedig yn is na 75 neu is na’r 4edd 
ganradd ar asesu sgiliau gwybyddol, iaith ac 
echdynnol. 

 
• Cyrhaeddiad cyfyngedig neu ddim cyrhaeddiad ar 

raddfeydd llythrennedd a rhifedd safonedig ar gyfer 
Cyfnod Allweddol 1 

 
• Sgorau safonedig is na 75 neu is na’r 4edd ganradd ar 

brofion sgrinio safonedig wedi’u lleoli yn yr ysgol 
ar ddarllen a rhif. 

 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys Rhestr Wirio  

Babanod Bury, Pecyn Diagnostig Mathemateg 
Gynnar, prawf Cynnydd Darllen, Mathemateg 
NFER, Prawf Sgrinio Babanod Canol NFER, 
Mynegai Aston a gwybodaeth ychwanegol gan bobl 
broffesiynol eraill, e.e., Therapydd Galwedigaethol, 
Therapydd Lleferydd. 
 

Blwyddyn 2 ac uwch 
 

• Sgorau safonedig yn is na 75 neu is na’r 4edd 
ganradd ar asesu sgiliau gwybyddol, iaith ac 
echdynnol 

 
• Sgorau safonedig yn is na 75 neu is na’r 4edd 

ganradd ar brofion sgrinio safonedig wedi’u lleoli 
yn yr ysgol ar ddarllen a rhif. Tangyflawni o 
gymharu â’r oedran cronolegol a’r lefel gallu a 
gofnodwyd. 
 

• Gallai’r deunydd asesu gynnwys Set Brawf Asesu 
Ffonolegol, Profion Gallu Gywbyddol CATS, 
Darllen/Mathemateg Grwp NFER, Prawf Darllen 
Suffolk 
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Yn Gweithredu Ysgol a Mwy, felly, dylai ysgolion: 
 
• Drafod eu pryderon â’r rhieni / gofalwyr. 
 
• Ceisio cael mewnbwn gan asiantaethau cefnogi allanol e.e. Ffisiotherapi, Therapi 

Galwedigaethol, Therapi Lleferydd a iaith, Seicoleg Addysg, Staff Ymgynghorol.  
 

Yna gall y gwasanaethau cefnogi allanol hyn roi cyngor ar dargedau newydd a phriodol ar 
gyfer CAU y plentyn ac ar strategaethau atodol.  
 
Dylai’r CAU newydd amlinellu strategaethau ffres ar gyfer cefnogi cynnydd y plentyn. 

 
Dylid gweithredu’r CAU gyhyd â phosib o fewn gosodiad arferol yr ystafell ddosbarth. 

 
Bydd dogfen ‘Trefniadau Cyllid ar gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig / 
Funding Arrangements for Children with Special Educational Needs’ Castell-nedd Port 
Talbot o gymorth i ysgolion nodi lefel y gefnogaeth y gellir ei darparu gan adnoddau 
dirprwyedig. 
 
Bydd plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol a Mwy os: 
 
• Yw’n dangos cynnydd digonol o ganlyniad i ymyrraeth.  
 
• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys lleiafswm o 2 

adolygiad yn dangos nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  
 
Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA yn nodi y gellir diffinio cynnydd digonol mewn sawl 
ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 

 
• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  
 
• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 
 
• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen o ran cyrhaeddiad, ond sy’n 

llai na chynnydd y rhan fwyaf o gyfoedion. 
 
• Cyfateb i gyfradd gynnydd flaenorol y disgybl neu’n rhagori ar hynny. 
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm cyfan. 
 
• Dangos gwelliant mewn sgiliau hunan-gymorth, cymdeithasol neu bersonol.  
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• Dangos gwelliannau yn ymddygiad y disgybl.  
 
• Tebygol o arwain at achredu priodol.  
 
• Tebygol o arwain at gyfle i gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 
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CAIS AM ASESIAD STATUDOL 

 
Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi ynghylch gwneud cais am Asesiad Statudol os oes tystiolaeth 
gofnodedig a chlir o’r canlynol: 
 
• Yn dilyn y camau a gymerwyd gan yr ysgol dan Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol 

a Mwy, nid yw’r plentyn wedi gwneud cynnydd digonol.  
 
• Bod y plentyn yn gweithio ar lefel sy’n sylweddol o is na’r mwyafrif o blant o’r un oedran 

mewn unrhyw un o bynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, fel y mesurwyd gan: 
 
§ Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  
§ Asesiad yr athro/athrawes ei hun o waith ystafell ddosbarth y plentyn. 
§ Tystiolaeth o brofion safonedig sy’n cyfeirio at feini prawf (Gweler Atodiad 1), a 

gynhaliwyd gan staff yr ysgol a/neu asiantaethau allanol.  
 

• Bod tystiolaeth bod y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a/neu asiantaethau allanol perthnasol 
eraill yn gysylltiedig. 

 
• Iddynt geisio cyngor a mewnbwn gan bobl broffesiynol ac iddynt weithredu ar hynny dros 

gyfnod o amser. 
 
• Iddynt ystyried canlyniadau’r CAUau ar lefel Gweithredu Ysgol a Mwy, a weithredwyd 

hyd at yr adeg honno, dros gyfnod o 6 mis o leiaf. 
 
• I adolygiadau rheolaidd ar gynnydd gael eu cynnal gyda chanlyniadau ysgrifenedig gan 

gynnwys targedau a gyflawnwyd a/neu na chyflawnwyd. 
 
• I’r ysgol geisio barn, a chynnwys rhieni / gofalwyr y plentyn ym mhob cam.  Dylai’r 

rhieni / gofalwyr fod wedi cael cyfle llawn i gymryd rhan weithredol wrth gefnogi staff yr 
ysgol wrth weithredu a gwerthuso unrhyw CAU neu raglen ymyrraeth. 

 
Bydd Pecyn ‘Asesiad Statudol: Ceisiadau Ysgolion’ Castell-nedd Port Talbot o gymorth i 
ysgolion wrth baratoi cais am Asesiad Statudol.  
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Tabl 2 
 

MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER ASESIAD STATUDOL 
 

Blwyddyn Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 
 

Meithrin • Gallu neu ddatblygiad ar broffiliau neu’n is na 0.70 
x oedran cronolegol, er enghraifft mewn sgiliau 
dirnadaeth, iaith a hunan-gymorth. 

 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys Llinell Sylfaen yr 

Ysgol, BAS II y Blynyddoedd Cynnar, SOGS, Ruth 
Griffiths, Prawf Iaith Swydd Derby, WPPSI. 

Derbyn • Gallu neu ddatblygiad ar broffiliau ar neu’n is na’r 
oedran cronolegol x 0.70, er enghraifft mewn sgiliau 
dirnadaeth, iaith a hunan-gymorth. 
 

• Gallai’r deunydd asesu gynnwys BPVS, SOGS, 
BAS II y Blynyddoedd Cynnar, Cysyniadau 
Mathemategol Cynnar, Prawf Chwarae Symbolaidd, 
Prawf Babanod Bury, Ruth Griffiths, WPPSI, 
Asesiad Llinell Sylfaen Castell-nedd Port Talbot. 

Blwyddyn 1 • Sgorau safonedig yn is na 70 (hy is na’r 2il ganradd) 
ar brofion galluoedd gywbyddol a weinyddwyd gan 
seicolegwyr addysg. 

 
• Dim cyrhaeddiad mesuradwy ar raddfeydd 

llythrennedd a rhifedd a safonwyd ar gyfer Cyfnod 
Allweddol 1 
 

• Gallu neu ddatblygiad ar broffiliau yn is na’r lefel 4 
blynedd, yn enwedig ym meysydd y sgiliau 
gwybyddol, iaith a hunan-gymorth. 

 
• Sgorau safonedig yn is na 70 (h.y. is na’r 2il 

ganradd) ar brofion sgiliau llythrennedd/rhifedd a 
weinyddwyd gan seicolegydd addysg/ 
athro/athrawes ymgynghorol.  

 
Gallai’r deunydd asesu gynnwys BPVS, SOGS, 
BAS II, Cysyniadau Mathemategol Cynnar, Asesiad 
Llinell Sylfaen Castell-nedd Port Talbot. 
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Tabl 2 

 
MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER ASESIAD STATUDOL (Parhad) 

 
 

Blwyddyn Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 
 

Blwyddyn 2 ac uwch 
 

• Sgorau safonedig yn is na 70 (h.y. is na’r 2il 
ganradd) ar brofion galluoedd gwybyddol a 
weinyddwyd gan seicolegydd addysg.  

 
• Sgorau safonedig yn is na 70 (h.y. is na’r 2il 

ganradd) ar brawf (brofion) sgiliau 
llythrennedd/rhifedd a weinyddwyd gan 
seicolegydd addysg a/neu athro/athrawes 
ymgynghorol.  

 
• Cyniferyddion neu sgorau safonedig yn is na 70 (is 

na’r 2il ganradd) ar brofion sgrinio darllen a rhif 
safonedig wedi’u lleoli yn yr ysgol.  Tangyflawniad 
o gymharu â’r oedran cronolegol a lefel gofnodedig  
y gallu. 

 
• Mewn rhai achosion gallai’r sgorau safonedig fod 

ychydig yn uwch na 70 ond bod y plentyn yn 
arddangos anawsterau datblygu cymdeithasol / 
emosiynol fel y nodwyd â sgôr T o 65 + ar 
raddfeydd mewnoli/allanoli rhestr wirio 
Achenbach. 
 
Gallai’r deunydd asesu gynnwys BAS II, WISC-III, 
BPVS, WORD, WOLD,  WOND, Graddfeydd 
Cyrhaeddiad BAS II  
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MEINI PRAWF YMADAEL/GORFFEN CYNNAL Y DATGANIAD 

 
Ystyrir gorffen cynnal Datganiad os oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn i’r ysgol 
ffurfio, monitro ac adolygu’r CAU ac i lefelau cyrhaeddiad y plentyn wella hyd nes na 
fyddant bellach yn diwallu’r meini prawf ar gyfer Asesiad Statudol. 
 
Bydd AALl CNPT yn unol â’r cyngor a roddwyd yng Nghôd Ymarfer AAA Cymru 2002, yn 
glynu at y canlynol: 

 
   
8.117 Ar ôl i AALl wneud datganiad, ni ddylid cymryd yn ganiataol y dylai ei gynnal hyd 

nes na fydd yn gyfrifol bellach am y person ifanc. Dim ond pan fydd angen y dylid 
cynnal datganiadau. Ond dylai’r AALl ystyried yr holl amgylchiadau’n ofalus ac 
ymgynghori’n agos â’r rhieni cyn penderfynu gorffen cynnal datganiad. 

 
8.118 Cyn y gall yr AALl orffen cynnal datganiad ar gyfer plentyn, mae’n rhaid iddo fod 

o’r farn nad yw’n angenrheidiol ei gynnal bellach. Dylai’r AALl ystyried 
canlyniadau’r adolygiadau blynyddol diweddaraf, a yw amcanion y datganiad wedi’u 
cyflawni ac a ellid diwallu anghenion y plentyn o hyn ymlaen o fewn adnoddau 
ysgolion prif ffrwd yn yr ardal heb fod angen i’r AALl barhau i oruchwylio’r mater. 
Felly, dylai’r AALl bob amser ystyried a fydd cynnydd y plentyn yn cael ei atal neu 
ei wrthdroi heb y ddarpariaeth addysgol arbennig a nodwyd yn y datganiad neu 
ddarpariaeth wedi'i haddasu a oedd yn cyfiawnhau cynnal datganiad, hyd yn oed os 
yw rhai o amcanion y datganiad, neu’r amcanion i gyd, wedi'u cyflawni.  

 
8.119 Gall yr AALl ystyried a yw’r canlynol yn berthnasol neu beidio wrth ystyried a oes 

angen cynnal datganiad: 
 

(a) a yw amcanion y datganiad wedi’u cyflawni 
(b) a ellir diwallu anghenion y plentyn yn y dyfodol o fewn adnoddau ysgol 

brif ffrwd 
(c) a yw anghenion addysgol arbennig y plentyn o’r math fel nad ydynt 

bellach yn ei atal rhag dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol i raddau 
sylweddol 

  (ch)  a yw’r plentyn wedi cyrraedd man lle nad oes angen goruchwyliaeth  
        oedolyn arno bob dydd nac addasu ddefnyddiau dysgu cyn y gall gymryd  
        rhan lawn yn y cwricwlwm  

(d) a all y plentyn ymdopi â rhyngweithio cymdeithasol arferol dyddiol yn 
yr ysgol 

(dd)   a yw’r plentyn heb anawsterau hunan-gymorth sylweddol a fyddai’n    
        golygu bod arno angen mwy o ddarpariaeth nac sydd ar gael fel rheol yn  
        yr ysgol. 
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Er mwyn gorffen Datganiad ar gyfer plentyn ag anawsterau dysgu cyffredinol mae’r meini 
prawf a ganlyn yn berthnasol.  
 
• Nid yw’r anhawster dysgu cyffredinol yn atal datblygiad cymdeithasol nac emosiynol y 

plentyn bellach. 
 
• Nid yw’r anhawster dysgu cyffredinol bellach yn atal mynediad i’r cwricwlwm am fod 

lefelau cyrhaeddiad yn cyfateb neu yn uwch na’r rhai a restrir yn Nhabl 3. 
 

Tabl 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabl 3: Lefelau Cyrhaeddiad lle na fyddai angen datganiad ar y plentyn bellach. 

 
Fel arfer bydd y plentyn yn cael ei osod ar lefel gweithredu ysgol neu weithredu ysgol a mwy 
ar ôl gorffen ei ddatganiad, gall hyn fod wedi cyfnod lle bu lleihad bwriadol a graddol mewn 
cefnogaeth. 
 

Plentyn 5 mlwydd oed sydd â chyraeddiadau sydd ar neu’n uwch na lefel blwyddyn 4  
Plentyn 6 mlwydd oed sydd â chyraeddiadau sydd ar neu’n uwch na lefel plentyn 5 
mlwydd oed 
Plentyn 7 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 1 /cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 5½   
Plentyn 8 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 1 /cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 6½   
Plentyn 9 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 2 /cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 7½  
Plentyn 10 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 2 /cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 8 
Plentyn 11 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 2 /cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 8½   
Plentyn 12 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 8½   
Plentyn 13 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 9  
Plentyn 14 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 9½   
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ANAWSTERAU GWYBYDDIAETH A DYSGU 

 
B: ANAWSTERAU DYSGU PENODOL 

 
DIFFINIAD 
 
Gall plant ag anawsterau dysgu penodol (ADP) (er enghraifft dyslecsia, dyscalciwla, 
dyspracsia) fod ag anawsterau sylweddol wrth ddarllen, ysgrifennu, cofnodi, sillafu, trin 
rhifau neu sgiliau gofodol nad ydynt yn nodweddiadol o’u lefel berfformiad gyffredinol. 
Ffactor allweddol ADP yw’r proffil anghytbwys a arddangosir gan y plentyn. Mae angen 
adnabod clystyrau o anawsterau a chryfderau sy’n cyferbynnu meysydd eraill. Y dybiaeth 
felly, yw bod plant ag ADP yn dangos un neu ddau faes o anhawster penodol iawn gyda’r 
cwricwlwm sgiliau sylfaenol, er y gallai’r anawsterau hyn effeithio ar feysydd eraill sy’n 
dibynnu ar y sgiliau hyn. 
 
Mae dogfen Trothwyon AAA (Drafft) (2000) Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn awgrymu y 
gall anawsterau dysgu penodol ddod i’r amlwg mewn gwahanol ffyrdd: 
 

• Cyraeddiadau isel mewn un neu fwy o feysydd y cwricwlwm, yn enwedig lle gellir 
olrhain hyn at anawsterau mewn rhai agweddau ar sgiliau llythrennedd a/neu rifedd 
gwaelodol. 

• Arwyddion nad yw’r cyrhaeddiad isel yn eang; gallai’r rhain gynnwys: cyraeddiadau 
uwch mewn meysydd eraill o’r cwricwlwm nad ydynt yn pwyso’n drwm ar y meysydd 
gwan; mesurau perfformiad uwch wrth ‘resymu’ neu ‘allu’ nad ydynt yn pwyso’n 
drwm ar feysydd gwan; cyraeddiadau uwch mewn un modd o gofnodi neu gyflwyno 
nac yn y llall (er enghraifft, gwaith llafar yn well na gwaith ysgrifenedig). 

• Anawsterau â sgiliau echdynnol manwl a bras. 
• Anawsterau amlwg â thasgau sy’n ymwneud â galluoedd penodol megis galluoedd rhoi 

pethau mewn trefn, trefnu, galluoedd ffonolegol neu gof tymor byr neu gyflymder 
prosesu. 

• Mewn plant iau yn enwedig, anawsterau iaith megis sgiliau cyfyngedig wrth drafod ar 
lafar neu wrth ddilyn cyfarwyddiadau. 

• Anawsterau neu arafwch amlwg wrth ffurfio cysyniadau, yn enwedig pan fo 
gwybodaeth yn dibynnu ar brofiadau synhwyraidd uniongyrchol.  

• Arwyddion o rwystredigaeth a/neu hunan-barch isel, mewn rhai achosion, i’w gweld ar 
ffurf anawsterau ymddygiadol.  

 
Fel gyda’r mwyafrif o feysydd anhawster, mae anawsterau dysgu penodol ar gontinwwm, 
gydag anghenion bob plentyn bron iawn yn cael eu diwallu o fewn ysgolion prif ffrwd heb 
ddatganiadau.  Bydd y ddarpariaeth yn amrywio o wahaniaethu a chefnogaeth arferol  i 
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ddysgu penodol a strwythurau cefnogol y cytunwyd arnynt mewn ymgynghoriad â 
gwasanaethau arbenigol.  
 
 
Gall fod ar blant ag Anawsterau Dysgu Penodol (ADP) angen rhai, neu bob un, o’r canlynol: 

 
• Trefniadau dysgu hyblyg. 
• Cymorth wrth brosesu sgiliau iaith, cof a rhesymeg. 
• Cymorth a chefnogaeth wrth gaffael sgiliau llythrennedd. 
• Cymorth wrth drefnu a chydlynu Saesneg neu Gymraeg llafar ac ysgrifenedig er mwyn 

cynorthwyo gwybyddiaeth. 
• Cymorth â sgiliau rhoi mewn trefn a threfnu. 
• Cymorth wrth ddatrys problemau a datblygu cysyniadau. 
• Rhaglenni i gynorthwyo wrth wella galluoedd manwl a bras. 
• Cefnogaeth wrth ddefnyddio termau technegol a syniadau haniaethol.  
• Cymorth wrth ddeall syniadau, cysyniadau a phrofiadau pan na ellir cael gwybodaeth 

drwy synhwyrau uniongyrchol profiadau corfforol.  
 
Gan fod plant ag anawsterau addysgol arbennig yn y mwyafrif o ysgolion, dylai pob 
athro/athrawes feddu ar yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth i ddiwallu’u hanghenion. 
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GWEITHREDU YSGOL 

 
Gosodir plentyn ar lefel Gweithredu Ysgol os oes tystiolaeth gofnodedig glir bod:  
 
• Gallu dysgu plentyn yn is na’i gyfoedion ar draws amrywiaeth o gyd-destunau er 

gwaethaf gwahaniaethu gwaith yn yr ystafell ddosbarth.  Bod asesiad llinell sylfaen 
cychwynnol a gynhaliwyd gan athro/athrawes d/ddosbarth y plentyn ynghyd â 
thystiolaeth a gasglwyd gan rieni / gofalwyr yn cefnogi’r farn bod graddfa ddysgu’r 
plentyn a’i bwerau cofio yn is na’i gyfoedion. Teimlir bod anghysondeb rhwng 
cyraeddiadau’r plentyn o fewn gwahanol bynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol.  

 
• Y disgwyliadau rhesymol ar gyfer y plentyn lawer yn uwch na’i gyraeddiadau. 
 
Yn Gweithredu Ysgol: 
 
• Dylai ysgolion fod wedi trafod eu pryderon â rhieni / gofalwyr a dylai eu mewnbwn i’r 

CAU fod wedi ei gofnodi.  
 
• Caiff CAU seiliedig ar yr ysgol ei ffurfioli a’i weithredu.  Dylai’r CAU gynnwys: 

 
§ Targedau tymor byr ar gyfer y plentyn. 
§ Y strategaethau dysgu i’w defnyddio. 
§ Y ddarpariaeth i’w gosod yn ei lle gan yr ysgol.  
§ Pryd mae’r cynllun i’w adolygu. 
§ Canlyniad gweithrediad yr ysgol.  

 
• Mae’r ysgol wedi gweithredu i wneud y cwricwlwm a’r diwrnod ysgol yn hygyrch i’r 

plentyn drwy hysbysu’r holl athrawon o anghenion penodol y plentyn.  Gall hyn gynnwys 
strategaethau megis cynorthwyo plentyn i ddatblygu arferion addas ar gyfer nodi a 
chofnodi gwybodaeth, mabwysiadu polisïau addas gan hyrwyddo’r defnydd o ddyfeisiau 
megis geiriaduron personol, dictaffon a TGCh pan fo’n addas a defnydd effeithiol/priodol 
o gynorthwy-ydd penodedig/Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu. 

 
Bydd profion sy’n cyfeirio at feini prawf a phrofion safonedig*, yn ogystal â chofnodion 
ysgrifenedig yr athrawon dros gyfnod rhesymol yn dystiolaeth ar gyfer adolygiad. 
 
*Rhestrir deunyddiau asesu y gall staff ysgolion eu defnyddio ar gyfer Gweithredu 
Ysgol, Gweithredu Ysgol a Mwy ac Asesiad Statudol yn Atodiad 1. 
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Bydd y plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol os: 
 
• Yw ef/hi yn dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth. 
 
• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys lleiafswm o 2 

adolygiad yn dangos nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  
 

Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn nodi y gellir diffinio cynnydd 
digonol mewn sawl ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 
 

• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  
 
• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 
 
• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen o ran cyrhaeddiad, ond sy’n 

llai na chynnydd y rhan fwyaf o gyfoedion. 
 
• Cyfateb i gyfradd gynnydd flaenorol y disgybl neu’n rhagori ar hynny. 
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm cyfan. 
 
• Dangos gwelliant mewn sgiliau hunan-gymorth, cymdeithasol neu bersonol.  
 
• Dangos gwelliannau yn ymddygiad y disgybl.  
 
• Tebygol o arwain at achredu priodol.  
 
• Tebygol o arwain at gyfle i gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 
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GWEITHREDU YSGOL A MWY 
 

Ystyrir gosod plentyn ar lefel Gweithredu Ysgol a Mwy os oes tystiolaeth gofnodedig glir 
o’r ail adolygiad yn Gweithredu Ysgol: 
 
• CAUau Gweithredu Ysgol wedi methu â chael effaith ar weithredu’r plentyn, er 

gwaethaf derbyn rhaglen unigol a chefnogaeth ddwys. 
 
• Anghysondebau sylweddol rhwng cyraeddiadau mewn gwahanol bynciau craidd y 

Cwricwlwm Cenedlaethol neu o fewn un pwnc craidd, yn enwedig Saesneg/Cymraeg. Er 
enghraifft; mae angen tystiolaeth bod plentyn, o fewn y pynciau craidd Saesneg neu 
Gymraeg, wedi cyrraedd lefelau cyfartaledd uwch mewn Siarad a Gwrando (llafar mewn 
Cymraeg) ond lefelau sylweddol is mewn Darllen a/neu Ysgrifennu.  Bydd angen mesur 
hyn drwy: 
 

? Asesiadau cofnodedig yr athro/athrawes ei hun o waith ystafell ddosbarth y plentyn. 
Dylai hyn gynnwys unrhyw broffiliau o waith y plentyn ac ymatebion i raglenni  a 
nodwyd gan y CAU blaenorol.  Ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 ac uwch dylid casglu 
tystiolaeth ar draws pob maes pwnc gan bob un o athrawon y plentyn. 

? Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  

? Profion sy’n cyfeirio at feini prawf a phrofion safonedig eraill (Atodiad 1). 

? Ar gyfer plentyn Blwyddyn 3 neu uwch mewn Addysg Cymraeg, bydd angen i’r 
ysgol sicrhau bod rhaglen waith wahaniaethol wedi ei darparu yn y Saesneg ynghyd 
â’r Gymraeg. 

 
• Bod yr ysgol wedi archwilio buddion posib, ac wedi sicrhau mynediad i, dechnoleg 

gwybodaeth addas ar gyfer y plentyn, e.e. cyfleusterau prosesu geiriau gan gynnwys offer 
gwirio sillafu. 

 
Gall tystiolaeth fod hefyd o gynnwys y Seicolegydd Addysg a/neu wasanaethau neu 
asiantaethau perthnasol eraill.  
 
(Gweler Tabl 4) 
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Tabl 4 

MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER GWEITHREDU YSGOL A MWY 
 

Blwyddyn Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 

Derbyn • Tystiolaeth o wendid sylweddol mewn maes 
penodol.  

 
• Tystiolaeth o faes gwan drwy asesiad 

diagnostig. 
 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys asesiad Llinell 

Sylfaen Castell-nedd Port Talbot, Rhestr Wirio 
Babanod Bury, Pecyn Diagnostig Mathemateg 
Gynnar, Prawf Cynnydd Darllen, Mathemateg 
NFER, QUEST – Profion Mathemateg a 
Saesneg a gwybodaeth ychwanegol gan bobl 
broffesiynol eraill, e.e., Therapydd 
Galwedigaethol, Therapydd Lleferydd. 

 
Blwyddyn 1 • Tystiolaeth o wendid sylweddol mewn maes 

penodol o’#r proffil gwybyddol.  
 
• Tystiolaeth o faes gwan drwy asesiad 

diagnostig. 
 
• Cyrhaeddiad lleiafsymiol ar raddfeydd 

llythrennedd neu rifedd wedi’u safoni ar gyfer 
Cyfnod Allweddol 1. 

 
• Tystiolaeth o anghysondeb rhwng cyraeddiadau 

mewn gwahanol bynciau craidd yn y 
Cwricwlwm Cenedlaethol.  

 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys Rhestr Wirio 

Babanod Bury, Pecyn Diagnostig Mathemateg 
Gynnar, Prawf Cynnydd Darllen, Mathemateg 
NFER, Prawf Sgrinio Babanod Canol NFER, 
Mynegai Aston a gwybodaeth ychwanegol gan 
bobl broffesiynol eraill, e.e., Therapydd 
Galwedigaethol, Therapydd Lleferydd. 
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Tabl 4 

 
MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER GWEITHREDU YSGOL A MWY (parhad) 

 
 

Blwyddyn Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 

Blwyddyn 2 ac uwch ? Tystiolaeth o anghysondeb rhwng gallu’r plentyn 
ar lafar a’i allu mewn gweithgareddau aneiriol.  

 
? Tystiolaeth o faes gwan mewn proffil gwybyddol 

penodol sydd fel arall fel y cyfartaledd. 
 
? Cyraeddiadau hwyr ond nid yn is na’r 2il 

ganradd. 
 
? Tystiolaeth o anghysondeb rhwng cyraeddiadau 

mewn gwahanol bynciau craidd yn y 
Cwricwlwm Cenedlaethol.  

 
? Anghysondeb rhwng iaith dderbyn / deall iaith a 

chyrhaeddiad llythrennedd. 
 
? Anghysondeb rhwng sgiliau darllen mecanyddol 

a sgiliau darllen a deall plentyn. 
 
? Gallai’r deunydd asesu gynnwys Set Brawf 

Asesu Ffonolegol, Rhestr Wirio Symudiadau 
ABC, Profion Gallu Gwybyddol CATS, 
Darllen/Mathemateg Grwp NFER, Prawf Darllen 
Suffolk. 

 
Yn Gweithredu Ysgol a Mwy, felly, dylai ysgolion: 
 
• Drafod eu pryderon â’r rheini / gofalwyr. 
 
• Ceisio cael mewnbwn gan asiantaethau cefnogi allanol perthnasol, gan gynnwys 

Ffisiotherapi, Therapi Galwedigaethol, Therapi Lleferydd a Iaith, Seicoleg Addysg a Staff 
Ymgynghorol.  
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Yna gall y gwasanaethau cefnogi allanol hyn roi cyngor ar dargedau newydd a phriodol ar 
gyfer CAU plant ac ar strategaethau atodol.  
 
Dylai’r CAU newydd o ganlyniad osod strategaethau ffres ar gyfer cefnogi cynnydd y 
plentyn. 

 
Dylid gweithredu’r CAU gyhyd â phosibl o fewn gosodiad arferol yr ystafell ddosbarth.  At 
hynny, gellir gweithredu rhaglen ar sail unigol neu grwp bychan. 
 
Bydd dogfen ‘Trefniadau Cyllid ar gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig / 
Funding Arrangements for Children with Special Educational Needs’ Castell-nedd Port 
Talbot o gymorth i ysgolion nodi lefel y gefnogaeth y gellir ei darparu gan adnoddau 
dirprwyedig. 

 
Bydd y plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol a Mwy os: 
 
• Ydyw’n dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth 
 
• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys y lleiafswm o 2 

adolygiad yn nodi nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  
 

 

Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn nodi y gellir diffinio cynnydd 
digonol mewn sawl ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 
 

• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  
 
• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 
 
• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen o ran cyrhaeddiad, ond sy’n 

llai na chynnydd y rhan fwyaf o gyfoedion. 
 
• Cyfateb i gyfradd gynnydd flaenorol y disgybl neu’n rhagori ar hynny. 
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm cyfan. 
 
• Dangos gwelliant mewn sgiliau hunan-gymorth, cymdeithasol neu bersonol.  
 
• Dangos gwelliannau yn ymddygiad y disgybl.  
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• Tebygol o arwain at achredu priodol.  
 
• Tebygol o arwain at gyfle i gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 
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CAIS AM ASESIAD STATUDOL 

 
Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi ynghylch gwneud cais am Asesiad Statudol os oes tystiolaeth 
gofnodedig a chlir o’r canlynol: 
 
• Yn dilyn y camau a gymerwyd gan yr ysgol dan Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol 

a Mwy, nad yw’r plentyn wedi gwneud cynnydd digonol.  
 
• Bod y disgwyliadau ar gyfer y plentyn, fel y nodwyd gan gonsensws ymysg y sawl sydd 

wedi dysgu a/neu ei arsylwi’n agos, yn sylweddol uwch na’i gyraeddiadau fel y’u 
mesurwyd gan Asesiadau a Phrofion y Cwricwlwm Cenedlaethol a/neu ganlyniadau 
profion darllen, sillafu neu fathemateg safonedig. (Gweler Tabl 5). 

 
O.N. mae’r AALl yn ystyried mai lefel gyfwerth â lefel 10 oed mewn darllen mecanyddol 
a/neu sillafu yw lefel y gallu a ddylai roi mynediad i’r mwyafrif o ddeunyddiau perthnasol y 
cwricwlwm. 

 
• Bod tystiolaeth o anghysondebau eithriadol rhwng cyraeddiadau mewn gwahanol bynciau 

craidd yn y Cwricwlwm Cenedlaethol neu o fewn un pwnc craidd, yn fwyaf penodol 
Saesneg/Cymraeg.  Yma, gall fod plentyn sydd ag anawsterau dysgu penodol fod wedi 
cyrraedd lefel gyfartalog neu lefel uchel wrth Siarad a Gwrando – (llafar yn y Gymraeg) 
ond lefelau sylweddol is mewn Darllen a/neu Ysgrifennu. 

 
Ar gyfer plentyn Blwyddyn 3 (ac uwch) mewn addysg Cymraeg, bydd angen i’r ysgol 
sicrhau bod rhaglen wahaniaethol o waith wedi ei darparu yn y Saesneg yn ogystal â’r 
Gymraeg. 

 
• Bod tystiolaeth bod y Gwasanaeth Seicoleg Addysg ac asiantaethau allanol perthnasol 

eraill yn gysylltiedig 
 

• Iddynt geisio cyngor a mewnbwn gan bobl broffesiynol ac iddynt weithredu ar hynny dros 
gyfnod o amser. 

 
• Iddynt ystyried canlyniadau’r CAUau ar lefel Gweithredu Ysgol a Mwy, a weithredwyd 

hyd at yr adeg honno, dros gyfnod o 6 mis o leiaf. 
 

• I adolygiadau rheolaidd ar gynnydd gael eu cynnal gyda chanlyniadau ysgrifenedig gan 
gynnwys targedau a gyflawnwyd a/neu na chyflawnwyd. 
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• I’r ysgol geisio barn, a chynnwys rhieni / gofalwyr y plentyn ym mhob cam.  Dylai’r 
rhieni / gofalwyr fod wedi cael cyfle llawn i gymryd rhan weithredol wrth gefnogi staff yr 
ysgol wrth weithredu a gwerthuso unrhyw CAU neu raglen ymyrraeth. 

 
• Bod tystiolaeth bod yr ysgol: 
 
§ Wedi gweithredu i roi mynediad addas i’r cwricwlwm i’r plentyn drwy wahaniaethu, 

gwaith cartref, cefnogaeth addysgol a bugeiliol.  
§ Archwilio manteision, a lle bo’n addas, diogelu mynediad i T.G. addas. 
§ Lle bo’n addas, wedi gwneud defnydd effeithiol o gynorthwy-ydd cefnogi 

dysgu/oedolyn cynorthwyol.  
 
Bydd pecyn ‘Asesiad Statudol: Ceisiadau Ysgolion’ Castell-nedd Port Talbot o gymorth i 
ysgolion wrth baratoi cais am Asesiad Statudol.  
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Tabl 5 

 
MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER ASESIAD STATUDOL 

 
Blwyddyn Cwricwlwm 

Cenedlaethol 
Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 

Derbyn O ystyried yr ymateb graddedig i anghenion addysgol 
arbennig y plentyn ac o ystyried yr angen am 
ddatblygiad mewn llythrennedd / rhifedd / hallu 
echdynnol, byddai datganiad o Angen Addysgol 
Arbennig yn anaddas ar gyfer ADP yn y Dosbarth 
Derbyn 

Blwyddyn 1 • Tystiolaeth o anghysondeb sylweddol rhwng  
cyniferydd dealltwriaeth (IQ) geiriol a 
pherfformiadol.  

 
• Gwendid sylweddol mewn maes penodol o’r 

proffil gwybyddol.  
 

• Tystiolaeth o anghysondeb rhwng cyrhaeddiad 
mewn gwahanol bynciau craidd yn y 
Cwricwlwm Cenedlaethol.  

 
• Anghysondeb rhwng galluoedd llafar a sgiliau 

sylfaenol 
 

• Dim cyraeddiadau mesuradwy mewn 
graddfeydd llythrennedd a/neu rifedd safonedig 
ar gyfer Cyfnod Allweddol 1. 

 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys BPVS, 

BAS11, Graddfeydd Cyrhaeddiad BAS II, 
WPPSI, WORD, WOND, Set Brawf Asesu 
Ffonolegol, Prawf Darllen Diagnostig, Rhestr 
Wirio Symudiadau ABC a gwybodaeth 
ychwanegol gan bobl broffesiynol eraill, e.e., 
Therapydd Galwedigaethol, Therapydd 
Lleferydd. 
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MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER ASESIAD STATUDOL  (parhad) 

 
 

Blwyddyn Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 

Blwyddyn 2 ac uwch • Tystiolaeth o anghysondeb sylweddol rhwng IQ 
geiriol a pherfformiadol.  

 
• Gwendid sylweddol mewn maes penodol o’r 

proffil gwybyddol.  
 

• Tystiolaeth o anghysondeb rhwng cyrhaeddiad 
mewn gwahanol bynciau craidd yn y 
Cwricwlwm Cenedlaethol.  

 
• Anghysondeb eithriadol rhwng gallu gwybyddol 

a chyraeddiadau. 
 

• Anghysondeb rhwng darllen mecanyddol a 
darllen a deall plentyn. 

 
• Anghysondeb rhwng galluoedd llafar a sgiliau 

sylfaenol 
 

• Gallai’r deunydd asesu gynnwys WISC-III, 
WORD, WOND, WOLD (yn enwedig 
graddfeydd cyrhaeddiad BASII a BASII) Set 
Brawf Asesu Ffonolegol, Rhestr Wirio 
Symudiadau ABC  a gwybodaeth ychwanegol 
gan bobl broffesiynol eraill, e.e., Therapydd 
Galwedigaethol, Therapydd Lleferydd. 
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MEINI PRAWF YMADAEL/GORFFEN CYNNAL Y DATGANIAD 

 
Ystyrir gorffen cynnal Datganiad os oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn i’r ysgol 
ffurfio, monitro ac adolygu’r CAU ac i lefelau cyrhaeddiad y plentyn wella hyd nes na 
fyddant bellach yn diwallu’r meini prawf ar gyfer Asesiad Statudol. 
 
Bydd AALl CNPT, yn unol â’r cyngor a roddwyd yng Nghôd Ymarfer AAA Cymru 2002, yn 
glynu at y canlynol: 

 
   
8.120 Ar ôl i AALl wneud datganiad, ni ddylid cymryd yn ganiataol y dylai ei gynnal hyd 

nes na fydd yn gyfrifol bellach am y person ifanc. Dim ond pan fydd angen y dylid 
cynnal datganiadau. Ond dylai’r AALl ystyried yr holl amgylchiadau’n ofalus ac 
ymgynghori’n agos â’r rhieni cyn penderfynu gorffen cynnal datganiad. 

 
8.121 Cyn y gall yr AALl orffen cynnal datganiad ar gyfer plentyn, mae’n rhaid iddo fod 

o’r farn nad yw’n angenrheidiol ei gynnal bellach. Dylai’r AALl ystyried 
canlyniadau’r adolygiadau blynyddol diweddaraf, a yw amcanion y datganiad wedi’u 
cyflawni ac a ellid diwallu anghenion y plentyn o hyn ymlaen o fewn adnoddau 
ysgolion prif ffrwd yn yr ardal heb fod angen i’r AALl barhau i oruchwylio’r mater. 
Felly, dylai’r AALl bob amser ystyried a fydd cynnydd y plentyn yn cael ei atal neu 
ei wrthdroi heb y ddarpariaeth addysgol arbennig a nodwyd yn y datganiad neu 
ddarpariaeth wedi'i haddasu a oedd yn cyfiawnhau cynnal datganiad, hyd yn oed os 
yw rhai o amcanion y datganiad, neu’r amcanion i gyd, wedi'u cyflawni.  

 
8.122 Gall yr AALl ystyried a yw’r canlynol yn berthnasol neu beidio wrth ystyried a oes 

angen cynnal datganiad: 
 

(a) a yw amcanion y datganiad wedi’u cyflawni 
(b) a ellir diwallu anghenion y plentyn yn y dyfodol o fewn adnoddau ysgol brif 

ffrwd 
(c) a yw anghenion addysgol arbennig y plentyn o’r math fel nad ydynt bellach yn ei 

atal rhag dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol i raddau sylweddol 
(ch)  a yw’r plentyn wedi cyrraedd man lle nad oes angen goruchwyliaeth oedolyn  
        arno bob dydd nac addasu ddefnyddiau dysgu cyn y gall gymryd rhan lawn yn y  
         cwricwlwm  

(d) a all y plentyn ymdopi â rhyngweithio cymdeithasol arferol dyddiol yn yr ysgol 
(dd)  a yw’r plentyn heb anawsterau hunan-gymorth sylweddol a fyddai’n golygu bod 

arno angen mwy o ddarpariaeth nac sydd ar gael fel rheol yn yr ysgol.  
 
 



 

33 

Er mwyn gorffen datganiad ar gyfer plentyn ag ADP mae’r meini prawf canlynol yn 
berthnasol.  
 
• Mae’r anghysondebau rhwng cyraeddiadau mewn pynciau craidd yn y Cwricwlwm 

Cenedlaethol wedi cael eu lleihau. 
 
• Mae’r plentyn yn defnyddio strategaethau i’w alluogi i gael mynediad i’r cwricwlwm er 

gwaethaf anawsterau penodol a allai fod ganddo mewn ymwybyddiaeth ffonolegol, 
cyflymder prosesu, rhoi mewn trefn, cof gweithiol, dirnadaeth weledol a chydlynu. 

 
• Mae’r anawsterau emosiynol ac ymddygiadol sydd weithiau yn gysylltiedig ag 

anawsterau dysgu penodol, gan gynnwys canolbwyntio gwael ac ymddygiad ar dasgau, 
o’r math fel nad ydynt yn atal mynediad yn sylweddol i’r cwricwlwm. 

 
• Gwnaethpwyd cynnydd digonol mewn cyraeddiadau llythrennedd a/neu rifedd sylfaenol 

ers yr adolygiad diwethaf hyd at lefelau sydd yn cyfateb â neu yn uwch na’r rhai a restrir 
yn Nhabl 6. 

 
Tabl 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabl 6: Lefelau Cyrhaeddiad lle na fyddai angen datganiad ar y plentyn bellach. 
 
Fel arfer bydd y plentyn yn cael ei osod ar lefel Gweithredu Ysgol neu Weithredu Ysgol a 
Mwy ar ôl gorffen ei ddatganiad, gall hyn fod wedi cyfnod lle bu lleihad bwriadol a graddol 
mewn cefnogaeth. 
 

 
Plentyn 7 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 5½   
Plentyn 8 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 6½   
Plentyn 9 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 7½  
Plentyn 10 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 8  
Plentyn 11 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 8½  
Plentyn 12 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 8½  
Plentyn 13 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 9  
Plentyn 14 mlwydd oed sy’n gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel blwyddyn 9½  
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ANAWSTERAU GWYBYDDIAETH A DYSGU 

 
C.  ANAWSTERAU DYSGU DIFRIFOL/ DWYS A LLUOSOG 

 
DIFFINIAD 
 
Anawsterau Dysgu Difrifol (ADD) 
 
Bydd plant ag ADD yn gweithredu ar lefel sy’n sylweddol is na lefel eu cyfoedion.  Bydd 
oedi yn eu datblygiad eang ac anawsterau sylweddol mewn meysydd eraill megis nam 
corfforol, synhwyraidd/cymdeithasol, hunan-gymorth, a chyfathrebu.  Byddant yn cael 
anhawster sylweddol cyrchu’r cwricwlwm heb gefnogaeth oedolyn a byddant angen 
mynediad arnynt i amrywiaeth o bobl broffesiynol a therapyddion i ddiwallu eu holl 
anghenion. 
 
Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (ADDLl) 
 
Bydd plant ag ADDLl yn gweithredu ar lefel sy’n sylweddol is na lefel eu cyfoedion a hynny 
yng nghyfnodau cynharaf eu datblygiad.  Byddant yn cael anawsterau eang dwys a lluosog ac 
yn dibynnu ar oedolion ar gyfer pob agwedd o ofalu am eu hunain ac i gael unrhyw fynediad 
i’r cwricwlwm. Bydd angen rhaglen unigol hynod o arbenigol arnynt sydd fel arfer wedi’i 
seilio ar y synhwyrau, ar draws pob maes o’r cwricwlwm. Mae plant sydd ag ADDLl yn 
debygol o fod ag anghenion meddygol ychwanegol.  
 
Lle mae oedi difrifol neu ddwys yn natblygiad plentyn, bydd yr AALl fel arfer â chryn dipyn  
o wybodaeth ar natur ei anawsterau dysgu, yn sgîl asesiadau a gynhaliwyd o oedran ifanc 
iawn.  Gallai plentyn o’r fath fod yn destun Datganiad cyn oedran ysgol statudol ac mae’n 
annhebygol y byddant yn gwneud cynnydd drwy Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol a 
Mwy. 
 
Gall yr anawsterau a ganlyn fod yn arbennig o amlwg mewn disgyblion ag ADD a ADDLl ar 
lefel cyn ysgol: 
 
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac aneiriol cyfyngedig. 
• Gallu cyfyngedig iawn i gyfathrebu dewis. 
• Ychydig neu ddim rhyngweithio cymdeithasol digymell.  
• Anhawster wrth archwilio neu ryngweithio â phobl neu wrthrychau yn annibynnol.  
• Ymwybyddiaeth synhwyraidd gyfyngedig o ran pobl, gwrthrychau a chyd-destunau 

cyfarwydd. 
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Ar gyfer plant hyn ag ADD ac ADDLl gall y canlynol fod yn amlwg: 
 

• Sgiliau hunan-gymorth ac annibynnol gwael.  
• Sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu cyfyngedig. 
 
Gall fod diagnosis o awtistiaeth neu anhwylder mewn sbectrwm awtistig [ASA] rhai plant ag 
ADD ac ADDLl hefyd.  Amcangyfrifodd Adroddiad y Cynllun Awtistiaeth Cenedlaethol i 
Blant, 2003, fod yn agos at 4 o bob 1,000 o blant ag anhawster dysgu difrifol a bod 
awtistiaeth neu ASA ar lawer o’r plant hyn. 
 
Bydd cynllunio gydol oes aml-asiantaeth parhaus mewn partneriaeth â rhieni / gofalwyr yn 
hanfodol i bob plentyn ag ADD/ADDLl. 
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GWEITHREDU YSGOL 
 

GWEITHREDU YSGOL A MWY 
 
Bydd plentyn ag ADD/ADDLl fel arfer wedi ei adnabod yn ifanc, a gellir darparu 
gwybodaeth ar lefel cyn ysgol, gan nodi anawsterau’r plentyn gan asiantaethau Iechyd, 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac asiantaethau cysylltiedig eraill.  Bydd natur eu hanawsterau 
yn gorfodi cyfuno Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol a Mwy. 
 
 
 

CAIS AM ASESIAD STATUDOL 
 
Bydd plentyn ag ADD/ADDLl fel arfer wedi ei adnabod cyn dechrau yn yr ysgol.  O ystyried 
difrifoldeb anawsterau’r plentyn bydd yn annhebygol fod angen tystiolaeth dan Gweithredu 
Ysgol na Gweithredu Ysgol a Mwy er mwyn cefnogi’r cais am Asesiad Statudol.  
 
Mae’n annhebygol y bydd canlyniadau’r profion safonedig yn addas at y diben o amcangyfrif 
gallu cyffredinol y plentyn sydd ag ADD/ADDLl.  Fel arfer bydd yr wybodaeth yn 
ddatblygol ei natur, yn defnyddio rhestrau gwirio dynodedig, gwybodaeth gan rieni, arsylwi 
cyn ysgol neu ysgol ac asesiad llinell sylfaen, cofnodion cynnydd gan ddefnyddio dulliau 
addysgu wedi’u haddasu a gwybodaeth gan asiantaethau gan cynnwys Gwasanaethau Iechyd 
a Chymdeithasol, er enghraifft yn manylu gofynion offer arbenigol ac ati, yn ychwanegol at 
anghenion meddygol y plentyn.  Dylid defnyddio cymariaethau uniongyrchol ag oedran 
cronolegol y plentyn fel canllaw ar gyfer pob maes datblygu er mwyn creu darlun o’u 
hanghenion. (Gweler tablau 7 a 8). 
 
Fel canllaw cyffredinol, byddai plant ag ADD yn debygol o fod yn gweithredu o leiaf 50% 
yn is na’u hoedran cronolegol a phlant ag ADDLl o leiaf 75% yn is na’u hoedran cronolegol.  
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Tabl 7 

 
MEINI PRAWF AR GYFER ASESIAD STATUDOL 

 
 

ANAWSTERAU DYSGU DIFRIFOL 
 

Oedran Cronolegol Lefel Weithredu 
[oediad  50% o leiaf  ] 

 
2 oed 
3 oed 
4 oed 
5 oed 
6 oed 
                          â   â                                            

 
6 mis – 1 oed 
8 mis – 1½ oed 
1 – 2 oed 
1¼ - 2½ oed 
1½ - 3 oed 
                            â      â 

 
• Bydd plant ag ADD yn gweithredu ar y lefelau uchod yn y mwyafrif neu holl feysydd eu 

datblygiad, h.y. iaith a chyfathrebu, hunan-gymorth, corfforol, synhwyraidd, 
cymdeithasol, gwybyddol.  
 

• Byddai deunyddiau asesu y gellid eu defnyddio i bennu lefel gweithredu plentyn yn 
cynnwys Graddfeydd Ruth Griffith, siartiau Cynllun Gwella Perfformiad (PIP) a’r 
Amserlen Graddfeydd Tyfu. 
 

• Bydd y mwyafrif o blant ag ADD yn cael adnabod yn ifanc, ond gallai fod nifer fach iawn 
o blant y gellid eu cyfeirio am asesiad statudol yn y categori hwn. Mae’r rhain yn blant y 
gallai afiechyd difrifol, trawma etc, fod wedi effeithio’n anwdwyol ar eu datblygiad 
cyffredinol.  
 

• Bydd angen cefnogaeth oedolyn ar blant ag ADD i gael mynediad i gwricwlwm 
gwahaniaethol iawn.  Gallent hefyd arddangos ymddygiad heriol, anafu’u hunain a/neu 
ddiffyg ymwybyddiaeth o berygl ac mae’n bosib y bydd angen mewnbwn a 
goruchwyliaeth ychwanegol gan oedolyn er mwyn sicrhau eu diogelwch eu hunain a 
diogelwch eraill o’u hamgylch. 

 
• Bydd angen peth goruchwyliaeth a chefnogaeth gan oedolyn ar blant ag ADD wrth gynnal 

gweithgareddau’r ystafell ddosbarth. Byddant yn gallu gweithio’n unigol neu mewn 
grwpiau bychan am gyfnodau byr. 

 
• Bydd plant ag ADD yn gweithio ar Lefelau P 4-8 (QCA, 1998). 
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Tabl 8 
 

MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER ASESIAD STATUDOL 
 
 
 

ANAWSTERAU DYSGU DWYS A LLUOSOG 
 

Oedran Cronolegol Lefel Weithredu 
[oediad 75% o leiaf] 

2 oed 
3 oed 
4 oed 
5 oed 
6 oed 
                        â   â        

Llai na 6 mis 
Llai na 8 mis 
Llai na 12 mis 
Llai na 15 mis 
Llai na 18 mis 
                            â         â 

 
 
• Bydd plant ag ADDLl yn gweithredu ar y lefelau uchod yn y mwyafrif neu holl feysydd 

eu datblygiad, h.y. iaith a chyfathrebu, hunan-gymorth, corfforol, synhwyraidd, 
cymdeithasol, gwybyddol.  
 

• Byddai deunyddiau asesu y gellid eu defnyddio i bennu lefel gweithredu plentyn yn 
cynnwys Graddfeydd Ruth Griffiths, Siartiau P.I.P. a’r Amserlen Sgiliau Tyfu.  
 

• Bydd y mwyafrif o blant ag ADDLl yn cael adnabod yn ifanc, ond gallai fod nifer fach 
iawn o blant y gellid eu cyfeirio am asesiad statudol yn y categori hwn. Mae’r rhain yn 
blant y gallai afiechyd difrifol, trawma etc, fod wedi effeithio’n anwdwyol ar eu 
datblygiad cyffredinol.  
 

• Bydd angen cefnogaeth oedolyn ar blant ag ADDLl i gael mynediad i gwricwlwm 
gwahaniaethol iawn.  Gallent hefyd arddangos ymddygiad heriol a/ neu anafu’u hunain, a 
bydd hefyd angen lefel uchel iawn o fewnbwn gan oedolyn arnynt a goruchwyliaeth i 
sicrhau eu diogelwch eu hunain ac eraill.  
 

• Bydd plant ag ADDLl yn dibynnu ar oedolion i gyfarwyddo ac arwain gweithgareddau 
ystafell ddosbarth, a fydd fel arfer yn ymarferol ac yn synhwyraidd eu natur. 
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• Bydd ymwneud â phobl broffesiynol iechyd megis ffisiotherapyddion, therapyddion 
galwedigaethol a therapyddion lleferydd a iaith yn agwedd hanfodol ar raglen ddysgu 
plentyn ag ADDLl. Bydd mynediad i’r therapyddion hyn yn aml, yn ddwys ac ar sail hir 
dymor. 

 
• Gall plant ag ADDLl fod ag amrediad o anghenion meddygol cymhleth a bydd angen 

cymhorthion ac offer arbenigol arnynt. 
 
• Bydd plant ag ADDLl yn gweithredu ar Lefel P 1-3 (QCA, 1998). 

 
 
 

MEINI PRAWF YMADAEL / GORFFEN CYNNAL Y DATGANIAD 

 
Er y dylid ystyried gorffen cynnal Datganiad, mae’n annhebygol, o ystyried natur ddifrifol, 
gymhleth a hir dymor anawsterau dysgu’r plentyn, y bydd y datganiad yn cael ei orffen cyn 
i’r plentyn adael yr ysgol.  
 
Fodd bynnag, gall disgybl sydd yn gweld cynnydd neu waethygiad yn ei ddatblygiad dros 
amser, symud o un categori anhawster dysgu i’r nesaf e.e. o ADD i ADDLl neu fel arall.  
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. 
 

ANAWSTERAU EMOSIYNOL, YMDDYGIADOL A DATBLYGIAD 
CYMDEITHASOL 

 
DIFFINIAD 

 
Mae Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn nodi: 
 
Gall plant a phobl ifanc sy’n arddangos nodweddion anawsterau emosiynol ac ymddygiadol 
(AEY) ymddwyn fel a ganlyn: 
 
• Yn encilgar ac yn ynysig. 
• Yn aflonydd ac yn annymunol.  
• Yn orfywiog ac yn methu â chanolbwyntio. 
• Â sgiliau cymdeithasol anaeddfed. 
• Yn arddangos ymddygiad heriol yn codi o anghenion arbennig cymhleth eraill. 
 
[Dylid nodi bydd ‘Anawsterau Datblygiad Cymdeithasol’ hefyd yn cael ei drin dan gategori 
‘Cyfathrebu a Rhyngweithio’]. 
 
Mae dogfen ACCAC (Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru) ‘Disgyblion 
Heriol: Galluogi Mynediad, Diwallu Anghenion Cwricwlaidd y Disgyblion ag 
Anawsterau Emosiynol ac Ymddygiadol’ (2000) yn pwysleisio bod disgyblion sydd ag 
AEY yn arddangos ymddygiad sy’n herio ysgolion ac athrawon, ond bod yr ymddygiad hwn 
fel arfer o fewn ffiniau normal, er annerbyniol.  Mae AEY ar gontinwwm ac nid yw’n gyflwr 
gydol oes.  Gall fod yn episodaidd yn ystod cyfnod disgybl yn yr ysgol.  Mae disgyblion ag 
AEY yn y lleiafrif; fodd bynnag, maent yn aml yn cymryd rhan anghyfartal o amser yr 
athro/athrawes/ysgol oherwydd yr heriau mae eu hanawsterau yn eu cyflwyno. 
 
Rhaid ystyried ymddygiad yn y cyd-destun y mae’n digwydd. Gall ysgolion ac athrawon 
gyfrannu at broblemau ymddygiad disgyblion yn ddiofal. Gall elfennau strwythur yr ystafell 
ddosbarth, trefniant yr ystafell ddosbarth a rheolaeth yr ystafell ddosbarth gyfrannu at 
broblemau ymddygiad. Gall y ffactorau hyn gynnwys: 
 
• Gosodiad yr ystafell.  
• Arferion ystafell ddosbarth e.e. oedi cyn dechrau gwers. 
• Rheoli pontio. 
• Materion y cwricwlwm. 
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Gall ymddygiad yn aml fod wedi’i gysylltu’n uniongyrchol â’r canlynol: 
 
• Gwersi sydd wedi’u paratoi’n dda ac sy’n symbylu. 
• Gwersi sy’n dechrau ar amser ac wedi’u trefnu’n dda. 
• Arddull yr athro yn cyfateb ag arddull dysgu yr unigolyn neu’r grwp. 
• Nodi anawsterau dysgu’n gynnar. 
• Dehongli iaith corff person ifanc yn addas. 
 
Pan fo athrawon â’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer rheoli’r ystafell ddosbarth a grwpiau’n 
effeithiol, mae problemau ymddygiad yn dod yn llai tebygol.  
 
Er nad perthnasau gwael rhwng rhieni ac ysgolion sy’n achosi problemau ymddygiadol yn y 
lle cyntaf o reidrwydd, gallant gyfrannu ar gynnal neu hyd yn oed waethygu unrhyw 
broblemau ymddygiadol sy’n bodoli.   
 
Gall fod ar blant a phobl ifanc ag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a datblygiad 
cymdeithasol angen rhai, neu bob un, a ganlyn: 
 
• Trefniadau dysgu hyblyg. 
• Cymorth wrth ddatblygu gallu cymdeithasol ac aeddfedrwydd emosiynol.  
• Cymorth wrth addasu i ddisgwyliadau ac arferion yr ysgol.  
• Cymorth wrth gaffael sgiliau rhyngweithio cadarnhaol gyda chyfoedion ac oedolion. 
• Ymagweddau ymddygiadol a gwybyddol arbenigol.  
• Ailsianeli neu ailffocysu i leihau ymddygiad ailadroddus a hunan niweidiol.  
• Darparu systemau dosbarth ac ysgol sy’n rheoli neu’n ceryddu ymddygiad anhydrin neu 

negyddol ac yn annog ymddygiad cadarnhaol.  
• Darparu amgylchedd diogel a chefnogol.  
 
 
Bydd y plentyn neu’r person ifanc yn arddangos amrywiaeth o ymddygiadau ar lefel 
arwyddocaol a gallai gynnwys y canlynol: 
 
• Ar lefel bersonol; dinistrio gwaith ei hun; rhagweld methu tasgau; yn bryderus yn 

barhaus; iselder/hynod o encilgar; chwerwder mawr/dialgarwch neu herfeiddiwch 
barhaus; anafu’i hun, neu ymddygiad obsesiynol; anawsterau sylweddol wrth greu 
cyfeillgarwch gyda chyfoedion neu oedolion mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd addysgol 
gwahanol; dweud celwydd a ffantasïo; ymddygiad eithriadol yn galw am sylw; pryder 
difrifol ac ofn mynychu’r ysgol; ymddygiad rhywiol anaddas. 
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• Ar lefel lafar: gwrthod siarad yn barhaus; bygythiadau eithriadol; torri ar draws yn 
barhaus; hynod o ddadleugar a/neu ymosodol.  

 
• Ar lefel aneiriol: gwrthod yr ysgol; methu â dilyn y rheolau; aflonyddu, distrywioldeb, 

ymladdgarwch neu dreisgar eithriadol.  
 
• Ar lefel sgiliau gwaith: anallu neu amharodrwydd i weithio heb oruchwyliaeth 

uniongyrchol, i ganolbwyntio, i gwblhau tasgau neu ddilyn cyfarwyddiadau. 
 
Bydd angen ystyried arwyddocâd yr ymddygiadau hyn ar gyfer unrhyw blentyn neu berson 
ifanc angen cael  yng nghyd-destun: 
 
• Graddfa anaddasrwydd (yn enwedig o ystyried oedran y plentyn a’r cyd-destun mae’r 

ymddygiad yn digwydd). 
• Amlder yr ymddygiad. 
• Difrifoldeb yr ymddygiad. 
• Hyd amser yr ymddygiad. 
• Dyfalbarhad dros amser. 
• Dadansoddiad clir o weithredu cyffredinol y plentyn. 
 
Yn unol â Chylchlythyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru 3/99 “Cefnogi Disgyblion a 
Chynhwysiad Cymdeithasol”, mae amrywiaeth o strategaethau y dylid eu cyflawni gan 
ysgolion i atal problemau presenoldeb ac ymddygiadol.  Prif egwyddorion gweithredu ataliol 
yw Ymyrraeth Gynnar; Gweithio gyda Rhieni; Gweithio gydag Asiantaethau Eraill, 
Cynnwys Disgyblion; Rheoli Ymddygiad Ystafell Ddosbarth; Mynediad i’r Cwricwlwm; 
Cefnogaeth Astudio; Cynlluniau Mentora; Addysg ac Arweiniad Gyrfaol o Ansawdd Da. 
 
Dylai’r holl staff ystyried Polisi Ymddygiad yr ysgol wrth bennu ymateb addas i anawsterau 
emosiynol ac ymddygiadol plant/pobl ifanc. 
 
Gall fod ar rai plant angen ymyrraeth gan Raglen Cefnogi Bugeilio (RhCB).  Cynhwysir 
canllawiau ynglyn â gweithredu RhCB yn fanwl yng Nghylchlythyr 3/99. Ymyrraeth wedi’i 
seilio yn yr ysgol yw RhCB i gynorthwyo disgyblion unigol i reoli eu hymddygiad yn well. 
Dylai’r RhCB nodi canlyniadau ymddygiadol penodol a realistig i’r plentyn gael gweithio 
tuag atynt. Gweithredir y RhCB yn awtomatig os yw disgybl mewn perygl difrifol o gael ei 
eithrio’n barhaol neu o ymddieithrio. Dylai’r ysgol fod wedi asesu anghenion y disgybl, ac 
wedi mabwysiadu ymateb graddoledig sydd wedi defnyddio’r amrediad eang o arbenigedd 
sydd yn yr ysgol. Dylai cefnogaeth allanol eisoes fod wedi cael ei cheisio. Mae’r RhCB yn ei 
gwneud yn ofynnol i’r ysgol gysylltu â’r darparwyr gwasanaeth a rhaid caniatáu digon o 
amser iddynt ymateb.  
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Gan fod plant ag anawsterau emosiynol, ymddygiadol a datblygiad cymdeithasol yn y 
mwyafrif o ysgolion, dylai pob athro/athrawes feddu ar yr wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth i ddiwallu’u hanghenion.  
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GWEITHREDU YSGOL 

 
Gosodir plentyn ar lefel Gweithredu Ysgol os oes tystiolaeth gofnodedig glir bod: 
 
• Y plentyn yn arddangos anawsterau emosiynol ac ymddygiadol parhaus na chânt eu 

lleddfu gan dechnegau rheoli ymddygiad a gânt eu defnyddio fel arfer yn yr ysgol.  
 
• Samplau o waith y plentyn yn dangos gwaethygiad mewn perfformiad dros amser a/neu 

lefel isel o ymateb i gwricwlwm sydd wedi’i wahaniaethu’n addas. 
 

• Mae adroddiadau ysgrifenedig yr athro dosbarth yn disgrifio gwaethygiad perfformiad y 
plentyn dros amser a/neu ymateb lefel isel i gwricwlwm gwahaniaethol addas. 

 
• Cofnodion digwyddiadau a gedwir gan athrawon a/neu gofnod dyddiol o ymddygiad sy’n 

nodi un neu fwy o’r canlynol: 
 
§ Mae’r plentyn yn encilgar ac yn ynysig. 
§ Mae’r plentyn yn aflonydd ac yn annymunol.  
§ Mae’r plentyn yn orfywiog ac yn methu â chanolbwyntio. 
§ Mae gan y plentyn sgiliau cymdeithasol anaeddfed. 
§ Mae’r plentyn yn arddangos ymddygiad heriol yn codi o anghenion arbennig cymhleth 

eraill. 
 
Yn Gweithredu Ysgol: 
 
• Dylai ysgolion fod wedi trafod eu pryderon â rhieni / gofalwyr a dylai eu mewnbwn i’r 

Cynllun Addysg Unigol (CAU) fod wedi cael ei gofnodi.  
 
• Caiff CAU seiliedig ar yr ysgol ei ffurfioli a’i weithredu.  Dylai’r CAU gynnwys: 
 
§ Targedau tymor byr ar gyfer y plentyn. 
§ Y strategaethau dysgu i’w defnyddio. 
§ Y ddarpariaeth i’w gweithredu mewn lle gan yr ysgol.  
§ Pryd mae’r cynllun i’w adolygu. 
§ Canlyniad gweithrediad yr ysgol.  
§ Dylai’r CAU gael ei gefnogi gan raglenni llythrennedd a rhifedd addas pan fo angen. 

 
• Dylai’r plentyn dderbyn cymorth yn unol â system gofal bugeiliol yr ysgol.  Gall hyn 

gynnwys Rhaglen Cefnogi Bugeiliol (RhCB).  Ni ddylai unrhyw RhCB gymryd lle’r 
CAU.  (Gweler Cylchlythyr 3/99). 
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• Bydd y staff yn cael gwybod am anawsterau’r plentyn a bydd ymagwedd gadarnhaol 
gyson at addasu’r anawsterau hyn yn cael ei gweithredu ar draws yr ysgol.  

 
Bydd profion safonedig a/neu arolygon ymddygiad* ar draws pob maes o’r cwricwlwm a’r 
diwrnod ysgol yn cael eu defnyddio fel tystiolaeth ar gyfer yr adolygiad. 
 
*Rhestrir deunyddiau asesu y gall staff ysgolion eu defnyddio ar gyfer Gweithredu 
Ysgol, Gweithredu Ysgol a Mwy ac Asesiad Statudol yn Atodiad 1 
 
Bydd y plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol os: 
 
• Yw’n dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth. 

 
• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys lleiafswm o 2 

adolygiad yn nodi nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  
 

Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn nodi y gellir diffinio cynnydd 
digonol mewn sawl ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 
 
• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  

 
• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 
 
• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen o ran cyrhaeddiad, ond sy’n 

llai na chynnydd y rhan fwyaf o gyfoedion. 
 
• Cyfateb i gyfradd gynnydd flaenorol y disgybl neu’n rhagori ar hynny. 
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm cyfan. 
 
• Dangos gwelliant mewn sgiliau hunan-gymorth, cymdeithasol neu bersonol.  
 
• Dangos gwelliannau yn ymddygiad y disgybl.  
 
• Tebygol o arwain at achredu priodol.  
 
• Tebygol o arwain at gyfle i gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 
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GWEITHREDU YSGOL A MWY 

 
Ystyrir gosod plentyn ar lefel Gweithredu Ysgol a Mwy os oes tystiolaeth gofnodedig glir 
yn sgîl yr ail arolygiad ar lefel Gweithredu Ysgol bod: 
 
• CAUau Gweithredu Ysgol wedi methu â chael effaith ar weithredu’r plentyn, er 

gwaethaf derbyn rhaglen unigol a chefnogaeth ddwys. 
 

• Mae’r plentyn ag anawsterau emosiynol a/neu ymddygiadol parhaus sy’n ymyrryd yn 
sylweddol ac yn rheolaidd â dysgu’r plentyn a dysgu’r grwp dosbarth er gwaethaf bod â 
CAU ymddygiadol sy’n dystiolaeth oherwydd bod: 

 
§ Adroddiadau/data/samplau o waith yn dangos bod perfformiad addysgol y plentyn 

neu ei gyfoedion yn cael ei effeithio’n ddifrifol ac yn gynyddol gan anawsterau 
emosiynol a/neu ymddygiadol y plentyn, er gwaethaf derbyn cwricwlwm 
gwahaniaethol addas. 

§ Adroddiadau/data/samplau o waith yn dangos bod y plentyn yn ymddiethrio’n 
gynyddol ac yn ddifrifol o dasgau dysgu addas. 

§ Profion safonedig a/neu arolygon o ymddygiad ar draws pob maes o’r cwricwlwm 
a’r diwrnod ysgol wedi’u cynnal gan staff yr ysgol a/neu asiantaethau allanol.  

 
Gall fod tystiolaeth hefyd o gyfranogiad y Seicolegydd Addysg a/neu wasanaethau neu 
asiantaethau perthnasol eraill, e.e. gwerthusiad seiciatrig neu seicolegol diweddar, 
adroddiadau meddygol diweddar. 
 
(Gweler Tabl 1) 
 
Dylid pwysleisio y gall fod canran fechan o ddisgyblion y mae angen lefel uchel o fewnbwn 
arnynt ar fyrder, er gwaethaf y ffaith nad oes cofnod ymddangosiadol o anawsterau 
sylweddol blaenorol, er enghraifft plentyn sydd wedi profi profedigaeth drawmatig yn 
ddiweddar.  Yn y lleiafrif o achosion gellir gosod plentyn yn uniongyrchol ar lefel 
Gweithredu Ysgol a Mwy. 
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Tabl 9 

 
MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER GWEITHREDU YSGOL A MWY 

 
Blwyddyn Cwricwlwm 

Cenedlaethol 
Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 

Meithrin/Derbyn 
 
  

• Adroddiadau/data/samplau o waith yn dangos bod 
perfformiad addysgol y plentyn neu ei gyfoedion yn 
cael ei effeithio’n ddifrifol ac yn gynyddol gan 
anawsterau emosiynol a/neu ymddygiadol y plentyn, er 
gwaethaf derbyn cwricwlwm gwahaniaethol addas. 

 
• Adroddiadau/data/samplau o waith yn dangos bod y 

plentyn yn ymddieithrio’n ddifrifol ac yn gynyddol o 
dasgau dysgu addas. 

 
• Profion safonedig a/neu arolygon o ymddygiad ar draw 

pob maes o’r cwricwlwm a’r diwrnod ysgol.  
 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys rhestr wirio’r ysgol ei 

hun neu Restr Wirio Cyn-Ysgol NFER-Nelson (2 – 5 
oed), Asesiad Llinell Sylfaen Ysgolion Castell-nedd 
Port Talbot. 

Pob grwp blwyddyn 
 
 
 

• Adroddiadau/data/samplau o waith yn dangos bod 
perfformiad addysgol y plentyn neu ei gyfoedion yn 
cael ei effeithio’n ddifrifol ac yn gynyddol gan 
anawsterau emosiynol a/neu ymddygiadol y plentyn, er 
gwaethaf derbyn cwricwlwm gwahaniaethol addas. 

 
• Adroddiadau/data/samplau o waith yn dangos bod y 

plentyn yn ymddieithrio’n ddifrifol ac yn gynyddol o 
dasgau dysgu addas. 

 
• Profion safonedig a/neu arolygon o ymddygiad ar draw 

pob maes o’r cwricwlwm a’r diwrnod ysgol wedi’u 
cynnal gan staff yr ysgol a/neu asiantaethau allanol.  

 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys rhestr wirio’r ysgol ei 

hun, Toward Better Behaviour neu y ‘System asesu 
ymddygiad disgybl’. 
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Yn Gweithredu Ysgol a Mwy, felly, dylai ysgolion: 
 
• Drafod eu pryderon â’r rhieni/gofalwyr. 
 
• Ceisio cael mewnbwn gan asiantaethau cefnogi allanol e.e. Ffisiotherapi, Therapi 

Galwedigaethol, Therapi Lleferydd a Iaith, Seicoleg Addysg, Staff Ymgynghorol, Clinig 
Plant a Theuluoedd, Cefnogaeth Disgyblion a Rhieni, Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Gwasanaeth Lles Addysg, Tîm Troseddau Ieuenctid. 

 
[O.N. gellir cael cyfeiriadau am asesiad Therapi Galwedigaethol a’r Clinig Plant a Theulu 
drwy wasanaethau Iechyd (e.e. meddyg teulu, meddyg ysgol) a’r Gwasanaeth Seicoleg 
Addysg]. 
 
Yna gall y gwasanaethau cefnogi allanol hyn roi cyngor ar dargedau newydd ac addas ar 
gyfer CAU’r plentyn ac ar strategaethau cysylltiedig. 
 
Dylai’r CAU newydd a ddaw yn sgîl hynny amlinellu strategaethau ffres ar gyfer cefnogi 
cynnydd y plentyn. 
 
Dylid gweithredu’r CAUau gyhyd â phosib o fewn gosodiad arferol yr ystafell ddosbarth. 

 
• Parhau i ddarparu cymorth addas yn unol â system cefnogi bugeiliol yr Ysgol, gan 

gynnwys RhCB, os yn addas. 
 
Bydd dogfen ‘Trefniadau Cyllid ar gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig / 
Funding Arrangements for Children with Special Educational Needs’ Castell-nedd Port 
Talbot o gymorth i ysgolion nodi lefel y gefnogaeth y gellir ei darparu gan adnoddau 
dirprwyedig 
 
Ar gyfer nifer fach o ddisgyblion gellir defnyddio strategaeth amgen dan Gweithredu Ysgol a 
Mwy sef i ysgolion ystyried lleoli plentyn mewn Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD). Trefnir 
UGD yn arbennig i ddarparu addysg i blant sydd o oedran ysgol gorfodol nad ydynt am 
unrhyw gyfnod yn derbyn addysg addas heblaw bod trefniadau o’r fath yn cael eu gwneud ar 
eu cyfer.  Yng Nghyfnod Allweddol 1, 2 a 3 mae hyn yn lleoliad tymor byr o un neu ddau 
dymor er mwyn cynorthwyo’r plentyn fel rhan o strategaeth a gaiff ei rheoli gan yr ysgol   
 
Rhai bod cynlluniau yn eu lle ar gyfer dychwelyd i ysgol y brif ffrwd ar ddechrau’r 
lleoliad yn yr UCD. 
 
Bydd y plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol a Mwy os: 
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• Yw’n dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth. 
 
• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys y lleiafswm o 2 

adolygiad yn nodi nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  
 
Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru yn nodi y gellir diffinio cynnydd digonol o’r 
blaen mewn sawl ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 
 
• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  

 
• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 
 
• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen o ran cyrhaeddiad, ond sy’n 

llai na chynnydd y rhan fwyaf o gyfoedion. 
 
• Cyfateb i gyfradd gynnydd flaenorol y disgybl neu’n rhagori ar hynny. 
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm cyfan. 
 
• Dangos gwelliant mewn sgiliau hunan-gymorth, cymdeithasol neu bersonol.  
 
• Dangos gwelliannau yn ymddygiad y disgybl.  
 
• Tebygol o arwain at achredu priodol.  
 
• Tebygol o arwain at gyfle i gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 
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CAIS AM ASESIAD STATUDOL 

 
Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi ynghylch gwneud cais am Asesiad Statudol os oes tystiolaeth 
gofnodedig a chlir o’r canlynol: 
 
• Yn dilyn camau a gymerwyd gan yr ysgol dan Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol a 

Mwy nad yw’r plentyn wedi gwneud cynnydd digonol.  
 
• Mae’r plentyn yn parhau i fod ag anawsterau emosiynol a/neu ymddygiadol sy’n ymyrryd 

yn sylweddol ac yn rheolaidd â dysgu’r plentyn a dysgu’r grwp dosbarth, er gwaethaf 
meddu ar CAU ymddygiadol sy’n dystiolaeth oherwydd: 

 
? Adroddiadau/data/samplau o waith yn dangos bod perfformiad addysgol y 

plentyn neu ei gyfoedion yn cael ei effeithio’n sylweddol gan anawsterau 
emosiynol a/neu ymddygiadol y plentyn. 

? Adroddiadau/data/samplau o waith yn dangos bod y plentyn yn ymddieithrio’n 
sylweddol o dasgau dysgu addas. 

? Profion safonedig a/neu arolygon o ymddygiad ar draw pob maes o’r 
cwricwlwm a’r diwrnod ysgol wedi’u cynnal gan staff yr ysgol a/neu 
asiantaethau allanol addas (gweler Atodiad 1) 

 
• Bod tystiolaeth bod y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a/neu unrhyw asiantaeth allanol addas 

arall yn gysylltiedig. 
 
• Iddynt geisio cyngor a mewnbwn gan bobl broffesiynol ac iddynt weithredu ar hynny dros 

gyfnod o amser. 
 
• Iddynt ystyried canlyniadau’r CAUau ar lefel Gweithredu Ysgol a Mwy, a weithredwyd 

hyd at yr adeg honno, dros gyfnod o 6 mis o leiaf. 
 
• I adolygiadau rheolaidd ar gynnydd gael eu cynnal gyda chanlyniadau ysgrifenedig gan 

gynnwys targedau a gyflawnwyd a/neu na chyflawnwyd. 
 
• I’r ysgol geisio barn, a chynnwys rhieni / gofalwyr y plentyn ym mhob cam.  Dylai’r 

rhieni / gofalwyr fod wedi cael cyfle llawn i gymryd rhan weithredol wrth gefnogi staff yr 
ysgol wrth weithredu a gwerthuso unrhyw CAU neu raglen ymyrraeth. 

 
Mae pecyn ‘Asesiad Statudol: Cais Ysgolion’ Castell-nedd Port Talbot o gymorth i 
ysgolion wrth baratoi cais am Asesiad Statudol.  
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Tabl 10 
 

MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER ASESIAD STATUDOL  
 

Blwyddyn Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 

Pob Grwp Blwyddyn 
 
 
 

• Anawsterau emosiynol a/neu ymddygiadol 
parhaus sy’n ymyrryd yn sylweddol ac yn 
rheolaidd â dysgu’r plentyn a dysgu’r grwp 
dosbarth. Gall hyn gynnwys un neu fwy o’r 
canlynol: bod yn encilgar, ynysig, aflonydd, 
tarfu, gorfywiog, diffyg canolbwyntio, sgiliau 
cymdeithasol anaeddfed, ymddygiad heriol yn 
codi o anghenion arbennig cymhleth eraill.  

 
• Adroddiadau/data/samplau o waith yn dangos 

bod perfformiad addysgol y plentyn neu ei 
gyfoedion yn cael ei effeithio’n sylweddol gan 
anawsterau emosiynol a/neu ymddygiadol y 
plentyn. 

 
• Adroddiadau/data/samplau o waith yn dangos 

bod y plentyn yn ymddieithrio’n sylweddol o 
dasgau dysgu addas. 

 
• Profion safonedig a/neu arolygon o ymddygiad 

ar draw pob maes o’r cwricwlwm a’r diwrnod 
ysgol wedi’u cynnal gan staff yr ysgol a/neu 
asiantaethau allanol addas (Gweler Atodiad 1) 

 
• Gallai’r deunyddiau asesu gynnwys Rhestr 

Wirio Cyn-Ysgol NFER-Nelson, System asesu 
ymddygiad disgyblion, Rheoli Ymddygiad 
Cadarnhaol (McNamara), Proffil Boxall, Rhestr 
Wirio Ymddygiad Achenbach, Canllawiau 
Addasu Cymdeithasol Bryste (BSAG), Graddfa 
Rhieni ac Athrawon Connors, Rhestr Addasu 
Personol Rogers – diwygiedig (RPAI-R), Proffil 
Asesu Cynradd/Uwchradd. 
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MEINI PRAWF YMADAEL/GORFFEN CYNNAL Y DATGANIAD 

 
Ystyrir gorffen cynnal Datganiad os oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn i’r ysgol 
ffurfio, monitro ac adolygu’r CAU ac i anawsterau emosiynol, ymddygiadol a chymdeithasol 
y plentyn bellach beidio â chyflawni’r meini prawf ar gyfer Asesiad Statudol. 

 
Bydd AALl CNPT yn unol â’r cyngor a roddwyd yng Nghôd Ymarfer AAA Cymru 2002, yn 
glynu at y canlynol: 

 
   
8.123 Ar ôl i AALl wneud datganiad, ni ddylid cymryd yn ganiataol y dylai ei gynnal hyd 

nes na fydd yn gyfrifol bellach am y person ifanc. Dim ond pan fydd angen y dylid 
cynnal datganiadau. Ond dylai’r AALl ystyried yr holl amgylchiadau’n ofalus ac 
ymgynghori’n agos â’r rhieni cyn penderfynu gorffen cynnal datganiad. 

 
8.124 Cyn y gall yr AALl orffen cynnal datganiad ar gyfer plentyn, mae’n rhaid iddo fod 

o’r farn nad yw’n angenrheidiol ei gynnal bellach. Dylai’r AALl ystyried 
canlyniadau’r adolygiadau blynyddol diweddaraf, a yw amcanion y datganiad wedi’u 
cyflawni ac a ellid diwallu anghenion y plentyn o hyn ymlaen o fewn adnoddau 
ysgolion prif ffrwd yn yr ardal heb fod angen i’r AALl barhau i oruchwylio’r mater. 
Felly, dylai’r AALl bob amser ystyried a fydd cynnydd y plentyn yn cael ei atal neu 
ei wrthdroi heb y ddarpariaeth addysgol arbennig a nodwyd yn y datganiad neu 
ddarpariaeth wedi'i haddasu a oedd yn cyfiawnhau cynnal datganiad, hyd yn oed os 
yw rhai o amcanion y datganiad, neu’r amcanion i gyd, wedi'u cyflawni.  

 
8.125 Gall yr AALl ystyried a yw’r canlynol yn berthnasol neu beidio wrth ystyried a oes 

angen cynnal datganiad: 
 

(a)   a yw amcanion y datganiad wedi’u cyflawni 
(b)     a ellir diwallu anghenion y plentyn yn y dyfodol o fewn adnoddau ysgol   
          brif ffrwd 
(c) a yw anghenion addysgol arbennig y plentyn o’r math fel nad ydynt   
         bellach yn ei atal rhag dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol i raddau sylweddol 
(ch)  a yw’r plentyn wedi cyrraedd man lle nad oes angen goruchwyliaeth oedolyn   
         arno bob dydd nac addasu ddefnyddiau dysgu cyn y gall gymryd rhan lawn yn y  
         cwricwlwm  
(d) a all y plentyn ymdopi â rhyngweithio cymdeithasol arferol dyddiol yn yr ysgol 
(dd)   a yw’r plentyn heb anawsterau hunan-gymorth sylweddol a fyddai’n golygu bod  
         arno angen mwy o ddarpariaeth nac sydd ar gael fel rheol yn yr ysgol.  

 
Er mwyn gorffen Datganiad ar gyfer plentyn ag anawsterau emosiynol, ymddygiadol a 
datblygiad cymdeithasol bydd y meini prawf a ganlyn yn berthnasol: 
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• Mae ymddygiad y plentyn wedi lleihau o ran difrifoldeb i’r graddau nad yw bellach yn 

atal ei allu i gael mynediad i’r cwricwlwm yn sylweddol, nac yn atal plant eraill rhag cael 
mynediad i’r cwricwlwm yn sylweddol ychwaith. 

 
• Lefelau hyder a gallu wrth ffurfio perthnasau pwrpasol wedi gwella ac nid yw’r plentyn 

bellach yn dangos ymddygiad ymosodol anaddas tuag at gyfoedion ac nid ydyw bellach 
yn ddifrifol o encilgar. 

 
• Gall y plentyn ymdopi â rhyngweithio cymdeithasol dyddiol, ond gall gael peth anhawster 

dan amgylchiadau arbennig e.e. ymdopi â gwrthdaro, ymateb i adborth negyddol 
 
• Mynychu’r ysgol yn rheolaidd ac yn gallu egluro absenoldeb yn ddigonol.  
 
• Unrhyw arferion bwyta obsesiynol wedi’u datrys. 
 
• Camddefnydd o sylweddau neu alcohol wedi’i ddatrys. 
 
• Mae’r bwlio yn yr ysgol, esgeulustod a/neu drais yn y cartref a/neu anawsterau mawr yn y 

cartref wedi cael eu trin yn effeithiol fel nad ydynt yn rhwystro dysgu yn yr ysgol.  
 
• Mae unrhyw broblemau iechyd meddwl neu gorfforol wedi cael eu trin â thriniaeth addas 

ac nid ydynt bellach yn rhwystr arwyddocaol i ddysgu yn yr ysgol.  
 
• Nid oes gan y plentyn anawsterau sylweddol sy’n atal mynediad i’r cwricwlwm, sef bod y 

lefelau cyrhaeddiad yn cyfateb i neu yn uwch na’r rhai yn Nhabl 11. 
 

O ran y meini prawf uchod, pan fo plentyn yn cael problem yn un o’r meysydd uchod, ond 
nid ydyw’n achosi anhawster sylweddol i ddysgu, gellir gorffen cynnal y datganiad.   
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Tabl 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabl 11: Lefelau Cyrhaeddiad lle na fyddai angen datganiad ar y plentyn bellach. 
 
 
Fel arfer bydd y plentyn yn cael ei osod ar legel GwWeithredu Ysgol neu Weithredu Ysgol a 
Mwy ar ôl gorffen ei ddatganiad, gall hyn fod wedi cyfnod lle bu lleihad bwriadol a graddol 
mewn cefnogaeth. 
 

Plentyn 5 oed sydd â chyraeddiadau ar neu uwch na lefel 4 oed 
Plentyn 6 oed sydd â chyraeddiadau ar neu uwch na lefel plentyn 5 oed 
Plentyn 7 oed yn gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel 5½ oed 
Plentyn 8 oed yn gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel 6½ oed  
Plentyn 9 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 7½ oed 
Plentyn 10 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8 oed 
Plentyn 11 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8½ oed 
Plentyn 12 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8½ oed 
Plentyn 13 oed yn gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel 9 oed 
Plentyn 14 oed yn gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel 9½ oed 
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ANAWSTERAU CYFATHREBU A RHYNGWEITHIO 

A: ANAWSTERAU LLEFERYDD AC IAITH 

DIFFINIAD 
 
Bydd gan blant ag anawsterau lleferydd a iaith wendid yn un, neu’r holl feysydd lleferydd, 
iaith a chyfathrebu.  Bydd yr amrywiaeth o anawsterau yn cynnwys plant sy’n gweld oedi, 
amhariad neu nam yn eu lleferydd a’u hiaith. Ni fydd y plant hyn wedi cyrraedd eu gallu 
disgwyliedig mewn cyfathrebu yn eu hiaith gyntaf a bydd eu dysgu yn cael ei effeithio 
oherwydd hynny. 
 
Mae dogfen Trothwyon AAA (Drafft) (2000) y Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi gall 
anawsterau lleferydd a iaith ddod i’r amlwg yn y ffyrdd a ganlyn: 
 
• Problemau wrth greu lleferydd. 
• Anhawster wrth ganfod geiriau a’u huno mewn iaith ystyrlon a mynegiannol.  
• Problemau wrth gyfathrebu drwy leferydd a ffurfiau eraill ar iaith. 
• Anawsterau neu oedi wrth ddeall neu ymateb i arwyddion geiriol pobl eraill. 
• Anawsterau wrth gaffael a mynegi meddyliau a syniadau. 
• Anhawster wrth ddeall a defnyddio iaith gymdeithasol addas. 
• Rhwystredigaeth a phryderon yn codi yn dilyn methiant i gyfathrebu, gan o bosib arwain 

at anawsterau ymddygiadol amlwg a pherthnasau cymdeithasol a chyda chyfoedion sy’n 
dioddef. 

 
O.N. Nid yw hyn yn eithrio plant ag anawsterau cysylltiedig eraill 
 
Oedi mewn Lleferydd ac Iaith 
 
Gellir diffinio oedi lleferydd a iaith fel plentyn sy’n deall ac yn defnyddio lleferydd a iaith ar 
lefel a gysylltir fel arfer â phlentyn iau, ond gyda’r datblygiad lleferydd a iaith yn dilyn y 
patrwm arferol.  
 
Nam Lleferydd ac Iaith. 
 
Gall nam lleferydd a iaith gael ei ddiffinio fel caffael lleferydd a iaith nad yw’n dilyn patrwm 
datblygiad arferol. Nid yw’n cynnwys plant sy’n methu â datblygu iaith oherwydd anabledd 
meddwl neu gorfforol, byddardod, anhwylder emosiynol neu ddiffyg amgylcheddol.  
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Gall fod ar blant a phobl ifanc sydd ag anawsterau lleferydd a iaith angen rhai, neu bob un, 
o’r canlynol: 
 
• Cwricwlwm gwahaniaethol.  
• Cymorth wrth gaffael, deall a defnyddio iaith. 
• Cymorth wrth ynganu. 
• Cymorth wrth gaffael sgiliau llythrennedd. 
• Cymorth wrth ddefnyddio dulliau cyfathrebu graddol ac amgen. 
• Cymorth wrth ddefnyddio gwahanol ddulliau o gyfathrebu yn hyderus ac yn fedrus at 

amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys sefyllfaoedd ffurfiol.  
• Cymorth wrth drefnu a chydlynu iaith lafar ac ysgrifenedig. 
 

Gan fod plant ag anawsterau lleferydd a iaith yn y mwyafrif o ysgolion, dylai pob 
athro/athrawes feddu ar yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth i gyflawni’u hanghenion 
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GWEITHREDU YSGOL 

 
Gosodir plentyn ar lefel Gweithredu Ysgol os oes tystiolaeth gofnodedig glir wedi’i chofnodi 
bod: 
 
• Sgiliau mynegiannol a/neu iaith dderbyn  plentyn (e.e. cyfathrebu neu ddealltwriaeth 

ynghyd â phroblemau ynganu) ar lefel sy’n sylweddol is na lefel ei gyfoedion.  Teimlir i’r 
anawsterau hyn effeithio ar fynediad y plentyn i’r Cwricwlwm Cenedlaethol a bod angen 
ymyrraeth unigol benodol ar y plentyn er mwyn cael mynediad i ddysgu. 

 
Yn Gweithredu Ysgol 
 
• Dylai ysgolion fod wedi trafod eu pryderon â rhieni / gofalwyr a dylai eu mewnbwn i’r 

Cynllun Addysg Unigol (CAU) fod wedi cael ei gofnodi.  
 
• Dylai’r ysgol gasglu’r holl wybodaeth sydd yn wybyddus am y plentyn a chysylltu ag 

asiantaethau allanol e.e. Gwasanaeth Iechyd Ysgolion, Therapydd Lleferydd a Iaith, 
darparwyr y Blynyddoedd Cynnar, Seicolegwyr Addysg, athrawon 
Peripatetig/Ymgynghorol 

 
• Dylai’r ysgol ffurfioli a gweithredu CAU sy’n targedu anawsterau lleferydd a iaith y 

plentyn, e.e. ehangu geirfa, sgiliau categoreiddio geiriol, rhuglder geiriol, sgiliau 
gwrando’r plentyn. Dylai’r CAU gynnwys: 

 
§ Targedau tymor byr ar gyfer y plentyn. 
§ Y strategaethau dysgu i’w defnyddio. 
§ Y ddarpariaeth i’w gosod yn ei lle gan yr ysgol. 
§ Pryd mae’r cynllun i’w adolygu. 
§ Canlyniad gweithrediad yr ysgol.  

 
Bydd profion sy’n cyfeirio at feini prawf a phrofion safonedig* yn ogystal â chofnodion 
ysgrifenedig yr athro/athrawes dros gyfnod rhesymol yn cael eu trin fel tystiolaeth ar gyfer yr 
adolygiad. 
 
*Rhestrir deunyddiau asesu y gall staff ysgolion eu defnyddio ar gyfer Gweithredu 
Ysgol, Gweithredu Ysgol a Mwy a’r Asesiad Statudol eu rhestri yn Atodiad 1. 
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Bydd y plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol os: 
 
• Yw ei sgiliau lleferydd a iaith yn dangos cynnydd digonol o ganlyniad i ymyrraeth. 

 
• oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys y lleiafswm o 2 

adolygiad yn dangos nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol ym maes lleferydd a 
iaith. 

 
Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn disgrifio cynnydd digonol mewn 
sawl ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 
 

• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  

• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 

• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen o ran cyrhaeddiad, ond sy’n 
llai na chynnydd y rhan fwyaf o gyfoedion. 

 
• Cyfateb i gyfradd gynnydd flaenorol y disgybl neu’n rhagori ar hynny. 
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm cyfan. 
 
• Dangos gwelliant mewn sgiliau hunan-gymorth, cymdeithasol neu bersonol.  
 
• Dangos gwelliannau yn ymddygiad y disgybl.  
 
• Tebygol o arwain at achredu priodol.  
 
• Tebygol o arwain at gyfle i gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 

 



 

59 

 

GWEITHREDU YSGOL A MWY 
 
Ystyrir gosod plentyn ar lefel Gweithredu Ysgol a Mwy os oes tystiolaeth gofnodedig glir o 
ail arolygiad Gweithredu Ysgol yn nodi: 
 
• CAUau Gweithredu Ysgol wedi methu â chael effaith ar sgiliau lleferydd a iaith y 

plentyn, er gwaethaf derbyn rhaglen unigol a chefnogaeth ddwys, a chafwyd ychydig neu 
ddim cynnydd dros gyfnod hir (fel arfer o leiaf ddau dymor). 

 
• Bod y plentyn yn parhau i weithio ar lefel Cwricwlwm Cenedlaethol sy’n sylweddol is 

na’r mwyafrif o blant o’r un oedran ac yn parhau i gael anhawster wrth ddatblygu sgiliau 
lleferydd a iaith, fel a fesurwyd gan: 

 
§ Asesiadau Cwricwlwm Cenedlaethol.  
§ Profion sy’n cyfeirio at feini prawf a phrofion safonedig eraill (Gweler Atodiad 1) a 

gynhaliwyd gan staff yr ysgol a/neu asiantaethau allanol.  
§ Asesiadau cofnodedig yr athrawon eu hunain o waith iaith y plentyn, gan gynnwys 

unrhyw broffiliau o waith y plentyn ac ymatebion i raglenni a nodwyd yn y CAU 
blaenorol.  

 
Gall fod tystiolaeth hefyd o gyfranogiad / gysylltiad y Seicolegydd Addysg a/neu 
wasanaethau neu asiantaethau perthnasol eraill.  

 
(Gweler Tabl 12) 
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Tabl 12 

 
MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER GWEITHREDU YSGOL A MWY 

 
Blwyddyn Cwricwlwm 

Cenedlaethol 
Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 

Meithrin  • Datblygiad iaith ar broffiliau ar neu’n is na 
lefel 2 oed. 

 
• Lleferydd fel arfer yn annealladwy i bobl 

anghyfarwydd. 
 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys rhestrau 

gwirio iaith megis ‘Teaching Talking’ a Rhestr 
Wirio Iaith AFASIC, Amserlen Cyfathrebu 
Cyn-Eiriol.  

 
Derbyn • Datblygiad iaith ar broffiliau ar neu yn is na 

lefel 3 oed. 
 
• Lleferydd fel arfer yn annealladwy i bobl 

anghyfarwydd. 
 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys rhestrau 

gwirio iaith megis ‘Teaching Talking’, rhestr 
wirio Babanod Bury, Amserlen Cyfathrebu 
Cyn-Eiriol, Rhestr Wirio Iaith AFASIC, Asesu 
Llinell Sylfaen yr AALl.  
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MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER GWEITHREDU YSGOL A MWY 
(parhad) 

Blwyddyn Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 

Blwyddyn 1 • Cyrhaeddiad cyfyngedig neu anfesuradwy ar 
raddfeydd llythrennedd a rhifedd a safonwyd ar 
gyfer Blwyddyn 1. 

 
• Sgorau safonedig is na 80 neu’n is na’r 10fed 

ganradd ar brofion sgrinio geirfa a iaith 
safonedig yn yr ysgol.  

 
• Lleferydd fel arfer yn annealladwy o bobl 

anghyfarwydd. 
 
• Tystiolaeth o asesiad diagnostig yn yr ysgol, o 

wendid mewn lleferydd a iaith. 
 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys rhestrau 

gwirio iaith megis ‘Teaching Talking’, Rhestr 
Wirio Iaith AFASIC, BPVS. 

Blwyddyn 2 Ac Uwch • Sgorau safonedig is na 80 neu yn is na’r 10fed 
ganradd ar brofion iaith a llafar  

 
• Tystiolaeth o asesiad diagnostig a yn yr ysgol, o 

wendid mewn lleferydd a iaith. 
 
• Tystiolaeth o anghysondeb rhwng cyraeddiadau 

mewn gwahanol bynciau craidd yn y 
Cwricwlwm Cenedlaethol.  

 
• Cynnydd mesuradwy cyfyngedig o ran 

cyraeddiadau safonedig mewn llythrennedd a 
rhifedd ar gyfer y Cyfnod Allweddol.  

 
• Lleferydd fel arfer yn annealladwy i bobl 

anghyfarwydd. 
 
• Gallai’r deunydd asesu gynnwys rhestrau 

gwirio iaith megis BPVS, Rhestr Wirio 
Teaching Talking, Mynegai Aston, Rhestr 
Wirio AFASIC. 
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Yn Gweithredu Ysgol a Mwy, felly, dylai ysgolion: 
 
• Drafod eu pryderon â rhieni / gofalwyr. 

 
• Ceisio cael mewnbwn gan asiantaethau cefnogi allanol e.e. Therapi Lleferydd a iaith, 

Seicoleg Addysg, Staff Ymgynghorol.  
 
Yna gall y gwasanaethau cefnogi allanol roi ycngor ar dargedau newydd a phriodol ar gyfer 
CAU’r plentyn ac ar strategaethau atodol.  
 
Dylai’r CAU newydd a ddaw o hynny amlinellu strategaethau ffres ar gyfer cefnogi cynnydd 
y plentyn, e.e. y trefniant ar gyfer gweithredu rhaglen iaith neu strategaethau wedi’u targedu 
at ddatblygu sgiliau cyfathrebu cymdeithasol y plentyn. 
 
Dylai’r CAU gael ei weithredu gyhyd â phosib mewn sefyllfa ystafell ddosbarth arferol.  
 
Bydd dogfen ‘Trefniadau Cyllid ar gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig / 
Funding Arrangements for Children with Special Educational Needs’ Castell-nedd Port 
Talbot o gymorth i ysgolion nodi lefel y gefnogaeth y gellir ei ddarparu gan adnoddau 
dirprwyedig. 

 
Bydd plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol a Mwy os: 

 
• Yw’n dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth. 
 
• Ceir tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys y lleiafswm o 2 

adolygiad yn nodi nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  
 
Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn disgrifio cynnydd digonol mewn 
sawl ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 
 

• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl. 

• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 

• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen o ran cyrhaeddiad, ond sy’n 
llai na chynnydd y rhan fwyaf o gyfoedion. 

 
• Cyfateb i gyfradd gynnydd flaenorol y disgybl neu’n rhagori ar hynny. 
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm cyfan. 
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• Dangos gwelliant mewn sgiliau hunan-gymorth, cymdeithasol neu bersonol.  
 
• Dangos gwelliannau yn ymddygiad y disgybl.  
 
• Tebygol o arwain at achredu priodol.  
 
• Tebygol o arwain at gyfle i gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 
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CAIS AM ASESIAD STATUDOL 

 
Tra bydd y mwyafrif o anawsterau lleferydd a iaith wedi cael eu nodi cyn i’r plentyn 
ddechrau yn yr ysgol gallai asesiad pellach drwy Weithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol a 
Mwy dynnu sylw at broblemau parhaus y plentyn a allai fynnu bod angen darpariaeth 
arbenigol ac angen hir dymor. 
 
Ar gyfer rhai plant, bydd anawsterau lleferydd a iaith yn rhan o anhawster dysgu cyffredinol 
neu yn cyfrannu at neu’n ffurfio anhawster dysgu penodol.  Ystyrir cynnal Asesiad 
Statudol ar gyfer y plant hynny yn ôl y meini prawf ar gyfer anawsterau dysgu cyffredinol 
neu anawsterau dysgu penodol.  
 
Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi ynghylch gwneud cais am Asesiad Statudol os oes 
tystiolaeth gofnodedig glir: 
 

• I gamau’r ysgol dan Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol a Mwy fethu â chael effaith 
sylweddol ar ddatblygiad lleferydd a iaith yr plentyn - byddai hyn yn cynnwys dulliau 
creu mynediad i’r cwricwlwm ar gyfer y plentyn drwy wahaniaethu, adnoddau, gwaith 
cartref (lle bo’n addas), cefnogaeth addysgol a bugeiliol.  

 
• Bod y plentyn yn gweithio ar lefel sy’n sylweddol is na’r mwyafrif o blant o’r un oedran 

mewn unrhyw un o bynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, fel a fesurwyd gan: 
 
§ Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  
§ Asesiad cofnodedig yr athro/athrawes ei hun o waith ystafell ddosbarth y plentyn. 
§ Tystiolaeth o brofion safonedig sy’n cyfeirio at feini prawf (Gweler Atodiad 1) a 

gynhaliwyd gan staff yr ysgol a /neu asiantaethau allanol.  
 
• I asesiad amlddisgyblaethol o anghenion y plentyn gael ei gynnal sy’n nodi anawsterau 

lleferydd a iaith fel prif faes angen addysgol y plentyn.  Bydd hyn yn cynnwys asesiad gan 
Seicolegydd Addysg a Therapydd Lleferydd a Iaith.  Gall fod adroddiad gan 
Athro/Athrawes Lleferydd a Iaith arbenigol ar gael hefyd. 

 
• Mae’r anawsterau lleferydd a/neu iaith yn amharu’n ddifrifol ar y cynnydd o fewn y 

Cwricwlwm Cenedlaethol, eu gallu i gymryd rhan mewn gweithgareddau ystafell 
ddosbarth penodol neu gymryd rhan mewn agweddau ar fywyd ysgol.  

 
• Iddynt geisio cael cyngor a mewnbwn gan bobl broffesiynol ac iddynt weithredu ar hynny 

dros gyfnod o amser. 
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• Iddynt ystyried canlyniadau’r CAUau yn Gweithredu Ysgol a Mwy, a weithredwyd yn yr 
adeg honno, dros gyfnod o 6 mis o leiaf. 

 
• I adolygiadau rheolaidd ar gynnydd gael eu cynnal gyda chanlyniadau ysgrifenedig gan 

gynnwys targedau a gyflawnwyd a/neu na chyflawnwyd. 
 
• I’r ysgol geisio barn, a chynnwys rhieni / gofalwyr y plentyn ym mhob cam.  Dylai’r 

rhieni / gofalwyr fod wedi cael cyfle llawn i gymryd rhan gweithredol wrth gefnogi staff 
yr ysgol wrth weithredu a gwerthuso unrhyw CAU neu raglen ymyrraeth. 

 
Bydd ‘Asesiad Statudol : Ceisiadau Ysgolion’ Castell-nedd Port Talbot o gymorth i 
ysgolion wrth baratoi cais am Asesiad Statudol.  
 
O.N. Ni ellir adrodd ar rai anawsterau iaith mewn canraddau neu fel gwahaniaeth mewn 
misoedd o’r arferol naill ai am nad oes dulliau penodol ar gael (fel defnydd iaith) neu am fod 
iaith y plentyn yn anhrefnus mewn modd na ellir ei ddisgrifio’n ddigonol drwy arferion 
datblygol arferol.  Yn y fath achosion, dylai samplau iaith gael eu dadansoddi a dylid 
dogfennu ymddygiad iaith cyffredinol y plentyn, gyda gwyriadau mewn cyd-destunau 
amrywiol, i nodi difrifoldeb. 
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Tabl 13 

 
MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER ASESIAD STATUDOL 

 
Blwyddyn Cwricwlwm 

Cenedlaethol 
Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 

Pob Grwp Blwyddyn • Anhawster neu nam penodol difrifol yn effeithio ar 
un neu fwy o’r meysydd canlynol: iaith fynegiannol, 
dealltwriaeth, ffonoleg, cystrawen, semanteg, 
pragmateg ac ynganu. 

 
• Gallu aneiriol fel arfer o fewn yr ystod gyfartalog 

neu uwch. 
 
• Sgorau safonedig is na’r 5ed ganradd ar y mwyafrif o 

brofion gallu llafar neu iaith. 
 
• Tystiolaeth o anghysondeb sylweddol rhwng 

cyraeddiadau mewn gwahanol bynciau craidd yn y 
Cwricwlwm Cendlaethol.  

 
• Cynnydd mesuradwy cyfyngedig mewn 

cyraeddiadau safonedig mewn llythrennedd a 
rhifedd ar gyfer ei G/Chyfnod Allweddol.  

 
• Gallai deunyddiau asesu gynnwys BPVS, BAS II, 

WISC III, CELF, Reynell, TROG, WOLD, Asesiad 
Strwythur Cystrawennol De Tyneside, Prawf Action 
Picture Renfrew, Prawf Canfod Geiriau Renfrew, 
Prawf Gwybodaeth Geiriau, Graddfa Iaith Cyn-
Ysgol, WORD, Revised Neale Analysis, Prawf Iaith 
Pragmatig, Proffil Pragmatig, Profion Glannau 
Menai, Asesiad Deall a Mynegi.  
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MEINI PRAWF YMADAEL/GORFFEN CYNNAL Y DATGANIAD 

 
Ystyrir gorffen cynnal Datganiad os oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn i’r ysgol 
ffurfio, monitro ac adolygu’r CAU ac i lefelau cyrhaeddiad y plentyn wella hyd nes na 
fyddant bellach yn diwallu meini prawf ar gyfer Asesiad Statudol. 
 
Bydd AALl CNPT yn unol â’r cyngor a roddwyd yng Nghôd Ymarfer AAA Cymru 2002, yn 
glynu at y canlynol: 

 
   
8.126 Ar ôl i AALl wneud datganiad, ni ddylid cymryd yn ganiataol y dylai ei gynnal hyd 

nes na fydd yn gyfrifol bellach am y person ifanc. Dim ond pan fydd angen y dylid 
cynnal datganiadau. Ond dylai’r AALl ystyried yr holl amgylchiadau’n ofalus ac 
ymgynghori’n agos â’r rhieni cyn penderfynu gorffen cynnal datganiad. 

 
8.127 Cyn y gall yr AALl orffen cynnal datganiad ar gyfer plentyn, mae’n rhaid iddo fod 

o’r farn nad yw’n angenrheidiol ei gynnal bellach. Dylai’r AALl ystyried 
canlyniadau’r adolygiadau blynyddol diweddaraf, a yw amcanion y datganiad wedi’u 
cyflawni ac a ellid diwallu anghenion y plentyn o hyn ymlaen o fewn adnoddau 
ysgolion prif ffrwd yn yr ardal heb fod angen i’r AALl barhau i oruchwylio’r mater. 
Felly, dylai’r AALl bob amser ystyried a fydd cynnydd y plentyn yn cael ei atal neu 
ei wrthdroi heb y ddarpariaeth addysgol arbennig a nodwyd yn y datganiad neu 
ddarpariaeth wedi'i haddasu a oedd yn cyfiawnhau cynnal datganiad, hyd yn oed os 
yw rhai o amcanion y datganiad, neu’r amcanion i gyd, wedi'u cyflawni.  

 
8.128 Gall yr AALl ystyried a yw’r canlynol yn berthnasol neu beidio wrth ystyried a oes 

angen cynnal datganiad: 
 

 (a)  a yw amcanion y datganiad wedi’u cyflawni 
(b)  a ellir diwallu anghenion y plentyn yn y dyfodol o fewn adnoddau ysgol brif 
          ffrwd 
(c) a yw anghenion addysgol arbennig y plentyn o’r math fel nad ydynt bellach yn 
         ei atal rhag dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol i raddau sylweddol 

(ch)    a yw’r plentyn wedi cyrraedd man lle nad oes angen goruchwyliaeth 
       oedolyn arno bob dydd nac addasu ddefnyddiau dysgu cyn y gall gymryd 
       rhan lawn yn y cwricwlwm 

(d) a all y plentyn ymdopi â rhyngweithio cymdeithasol arferol dyddiol yn yr ysgol 
           (dd)   a yw’r plentyn heb anawsterau hunan-gymorth sylweddol a fyddai’n 

       golygu bod arno angen mwy o ddarpariaeth nac sydd ar gael fel rheol yn  yr   
       ysgol. 
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Er mwyn gorffen Datganiad ar gyfer disgybl ag anawsterau lleferydd a iaith bydd y 
meini prawf a ganlyn yn berthnasol: 
 
• Datblygiad iaith fynegiannol a/neu dderbyn wedi gwella hyd nes ei fod o fewn yr 

ystod gyfartalog ar gyfer oedran y plentyn, wedi’i ddiffinio fel lefel nad yw’n fwy 
nag un gwyriad safonedig yn is na’r norm ar gyfer yr ystod oedran. 

 
• Mae’r plentyn wedi datblygu sgiliau rhyngweithio cymdeithasol sy’n ei alluogi i 

ffurfio peth perthnasau pwrpasol ag oedolion a chyfoedion. 
 
• Nid yw anawsterau lleferydd a iaith plentyn bellach yn atal mynediad yn sylweddol 

i’r Cwricwlwm Cenedlaethol, sef bod y cyraeddiadau yn cyfateb i neu yn uwch na’r 
rhai a restrir yn Nhabl 14. 

 
Tabl 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabl 14: Lefelau Cyrhaeddiad lle na fyddai angen datganiad ar y plentyn bellach. 
 
Fel arfer bydd y plentyn yn cael ei osod ar lefel Gweithredu Ysgol neu Weithredu Ysgol a 
mwy ar ôl gorffen ei ddatganiad, gall hyn fod wedi cyfnod lle bu lleihad bwriadol a graddol 
mewn cefnogaeth. 

Plentyn 5 oed sydd â chyraeddiadau sydd ar neu yn uwch na lefel 4 oed 
Plentyn 6 oed sydd â chyraeddiadau sydd ar neu yn uwch na lefel plentyn 5 oed 
Plentyn 7 oed yn gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel 5½ oed 
Plentyn 8 oed yn gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel 6½ oed 
Plentyn 9 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 7½ oed 
Plentyn 10 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8 oed 
Plentyn 11 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8½ oed 
Plentyn 12 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8½ oed 
Plentyn 13 oed yn gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel 9 oed 
Plentyn 14 oed yn gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel 9½ oed 
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ANAWSTERAU CYFATHREBU A RHYNGWEITHIO 
 

B:  ANHWYLDERAU SBECTRWM AWTISTIG 
 
DIFFINIAD 
 
Mae dogfen Trothwy AAA (Drafft) (2000) y Cynulliad Cenedlaethol yn nodi bod 
anhwylderau sbectrwm awtistig (ASA) yn cael eu nodweddi gan driawd o amhariadau mewn 
ymwybyddiaeth gymdeithasol, cyfathrebu cymdeithasol a meddwl dychmygus.  Gallant 
arddangos eu hunain mewn ffyrdd gwahanol: 
 
• Anawsterau wrth ymgyfarwyddo â sefyllfaoedd cymdeithasol ac ymateb i giwiau 

amgylcheddol arferol.  
• Tystiolaeth o agendâu personol yn ymddangos nad ydynt yn cydgordio â 

chyfarwyddiadau oedolion. 
• Tuedd i encilio rhag sefyllfaoedd cymdeithasol a goddefoldeb  a diffyg blaengaredd. 
• Rhyngweithio cymdeithasol ataliedig, llai ac anaddas yn ymestyn i ymddygiad hynod o 

fyfîol heb ymwybyddiaeth o anghenion nac emosiynau pobl eraill.  
• Defnydd diffygiol ar iaith, naill ai iaith fynegiannol neu dderbyn; gall hyn gynnwys goslef 

anarferol, dehongliadau llythrennol a chymalau mympwyol a allai ymestyn i ffurfiau mwy 
mynegiannol rhyfedd a mynegiant cyfyngedig, gan leihau’r potensial am gyfathrebu dwy 
ffordd. 

• Cyfyngiadau mewn gweithgareddau cyfoedion mynegiannol neu greadigol yn ymestyn i 
ddiddordebau obsesiynol neu weithgareddau ailadroddus. 

• Gwrthwynebu newid. 
• Meddwl a/neu ymddygiad anhyblyg. 
 
Mae ASA yn effeithio ar fwy o wrywod na benywod a’r raddfa gyffredinol yw o leiaf 60 i 
bob 10,000 plentyn dan 8 mlwydd oed (Adroddiad y Cynllun Awtistiaeth Cenedlaethol ar 
gyfer Plant, 2003).  Gall yr amhariadau sylfaenol ddigwydd mewn graddfeydd difrifoldeb 
amrywiol.  Mae bron i 4 o bob 1,000 o blant ag anabledd dysgu difrifol a bydd llawer o’r 
plant hyn ag awtistiaeth neu ASA.  Mae gan oddeutu 25 ym mhob 1,000 o blant ychwanegol 
anhawster dysgu cymedrol a bydd ar lawer o’r rhain ASA hefyd.  Fel gyda anhwylderau 
datblygol eraill, gall fod ar blant ag ASA anghenion addysgol arbennig eraill.  
 
Mae Syndrom Asperger yn gyflwr y credir iddo fod o fewn y sbectrwm awtistiaeth.  Mae’r 
rheiny â Syndrom Asperger yn aml yn meddu ar allu cyfartalog neu uwch na’r cyfartaledd ac 
yn meddu ar sgiliau iaith da.  Fodd bynnag, maent hefyd yn dangos namau yn y 3 maes sef 
cyfathrebu cymdeithasol, rhyngweithio cymdeithasol a dychymyg cymdeithasol. Gall hefyd 
fod arnynt broblemau ychwanegol wrth drefnu a chydsymud echdynnol.  
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Efallai na fydd pryderon am blant fwy abl, neu’r rhai sydd â Syndrom Asperger, yn datblygu 
hyd nes i’r plant wynebu galw cymdeithasol trymach amgylchedd yr ysgol.  Yn wir cyn 
dechrau yn yr ysgol, gall rhai fod wedi cael eu hystyried ar y blaen o ran eu datblygiad 
oherwydd eu diddordebau arbennig a’u geirfa gynamserol.  
 
Gall amhariadau fod yn benodol, megis methu â deall defnyddio trosiadau. 
 
Dim ond drwy asesiad amlasiantaeth manwl y gellir adnabod plant sydd â chyflyrau ar y 
sbectrwm awtistiaeth yn.  Fodd bynnag, nid yw diagnosis o ASA bob amser yn awgrymu 
anghenion addysgol arbennig sydd mor gymhleth a difrifol fel bo’n rhaid sicrhau darpariaeth 
gan yr AALl.  
 
Gall fod ar blant ag ASA angen rhai, neu bob un, o’r canlynol: 
 
• Trefniadau dysgu hyblyg. 
• Cymorth wrth gaffael, deall a defnyddio iaith. 
• Cymorth wrth gaffael sgiliau llythrennedd. 
• Cymorth wrth ddefnyddio gwahanol ddulliau o gyfathrebu’n hyderus ac yn alluog ar gyfer 

amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys sefyllfaoedd ffurfiol.  
• Cymorth wrth drefnu a chydlynu iaith lafar ac ysgrifenedig. 
• Cefnogaeth wrth wneud yn iawn am effaith yr anhawster cyfathrebu mewn Saesneg neu 

Gymraeg fel iaith ychwanegol.  
• Cymorth wrth fynegi, deall a defnyddio eu hiaith eu hunain, lle nad Saesneg neu Gymraeg 

yw’r iaith gyntaf. 
• Cefnogaeth i gynorthwyo’u hintegreiddio cymdeithasol â chyfoedion, o fewn a thu allan 

i’r ystafell ddosbarth. 
 
Gan y bydd ar un adeg, blant ag anhwylderau sbectrwm awtistig yn y mwyafrif o 
ysgolion, dylai pob athro/athrawes feddu ar yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth i 
gyflawni’u hanghenion 
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GWEITHREDU YSGOL 

 
Gellir gosod plentyn ar lefel Gweithredu Ysgol os oes pryderon ynghylch eu perfformiad 
ym mhob un o’r meysydd a ganlyn:  
 
• Ymwybyddiaeth/Rhyngweithio Cymdeithasol 
 

Er enghraifft: 
 
§ Mae’r plentyn yn cydymffurfio â phrociau a rhywfaint o addasu i’r cwricwlwm ac 

amgylchedd yr ystafell ddosbarth. 
§ Mae’r plentyn yn dangos diddordeb parhaus â gwrthrychau/patrwm diddordebau 

cyfyngedig. 
§ Nid yw’r plentyn yn datblygu ymwybyddiaeth gymdeithasol addas. 
 

• Cyfathrebu Cymdeithasol ac Iaith 
 
Er enghraifft: 

 
§ Nid yw’r plentyn yn datblygu perthnasau â chyfoedion. 
§ Mae peth pryder ynghylch defnydd y plentyn o iaith o ran cynnydd mewn meysydd 

datblygiad eraill ac ymateb llythrennol i gyfathrebu llafar. 
§ Mae anhawster o ran iaith dderbyn. 

 
• Dychymyg ac Anhyblygrwydd Meddwl 
 

Er enghraifft: 
 
§ Mynegir peth pryderon ynghylch chwarae symbolaidd ymysg plant iau a gallu plant 

hyn i ddeall symbolaeth mewn llenyddiaeth. 
§ Gall fod chwarae cyfyngedig â chyfoedion. 
§ Mae peth pryder ynghylch gallu’r plentyn i weld pethau o safbwynt person arall.  
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Yn Gweithredu Ysgol: 
 
• Dylai ysgolion fod wedi trafod eu pryderon â rhieni / gofalwyr a dylai eu mewnbwn i’r 

Cynllun Addysg Unigol (CAU) fod wedi cael ei gofnodi.  
 
• Caiff CAU seiliedig ar yr ysgol ei ffurfioli a’i weithredu. Dylai’r CAU gynnwys: 
 
§ Targedau tymor byr ar gyfer y plentyn. 
§ Y strategaethau dysgu i’w defnyddio. 
§ Y ddarpariaeth i’w gosod yn ei lle gan yr ysgol.  
§ Pryd mae’r cynllun i’w adolygu. 
§ Canlyniad gweithrediad yr ysgol.  

 
Bydd profion sy’n cyfeirio at feini prawf a phrofion safonedig* yn ogystal â chofnodion 
ysgrifenedig yr athro/athrawes dros gyfnod rhesymol yn cael eu trin fel tystiolaeth ar gyfer yr 
arolygiad. 
 
*Rhestrir deunyddiau asesu y gall staff ysgolion eu defnyddio ar gyfer Gweithredu 

Ysgol, Gweithredu Ysgol a Mwy ac Asesiad Statudol yn Atodiad 1. 
 
Bydd y plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol os: 
 
• Yw’n dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth. 
 
• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys y lleiafswm o 2 

adolygiad yn dangos nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  
 
Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn nodi y gellir diffinio cynnydd 
digonol mewn sawl ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 
 
• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  
 
• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 
 
• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen cyrhaeddiad, ond sy’n llai 

na chynnydd y rhan fwyaf o’r cyfoedion. 
 
• Yn cyfateb neu yn well na graddfa gynnydd flaenorol y disgybl.  
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm cyfan. 
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• Arddangos gwelliant mewn sgiliau hunan-gymorth, cymdeithasol neu bersonol.  
 
• Yn arddangos gwelliannau yn ymddygiad y plentyn. 
 
• Tebygol o arwain at achredu priodol.  
 
• Tebygol o arwain at gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu gyflogaeth. 
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GWEITHREDU YSGOL A MWY 

 
Ystyrir gosod plentyn dan Gweithredu Ysgol a Mwy os oes tystiolaeth gofnodedig glir o’r 
ail adolygiad yn Gweithredu Ysgol bod: 
 
• CAUau Gweithredu Ysgol wedi methu â chael effaith ar sgiliau cyfathrebu a 

rhyngweithio’r plentyn, er gwaethaf derbyn rhaglen unigol a chefnogaeth ddwys. 
 
• Y plentyn yn gallu cymryd rhan yn y mwyafrif o agweddau ystafelloedd dosbarth arferol 

ond yn cael peth anhawster wrth ddilyn cyfarwyddiadau, arferion ystafell ddosbarth ac 
wrth gadw sylw ar dasg. 

 
• Y plentyn yn dangos dibyniaeth ar gefnogaeth athro/athrawes ac mae angen strwythuro 

gweithgareddau’n ofalus er mwyn ei alluogi i gymryd rhan yn llwyddiannus mewn gwaith 
grwp a/neu weithgareddau cymdeithasol.  

 
• Y plentyn yn dangos tuedd i ddangos ymddygiad obsesiynol a/neu iaith anaddas sy’n 

debygol o olygu bod y plentyn yn colli ffrindiau neu’n tynnu sylw staff dysgu. 
 
• Y plentyn yn gwneud cynnydd o fewn y cwricwlwm, ond mae hyn yn fwy mewn rhai 

meysydd nac eraill oherwydd anawsterau ag agweddau penodol ar ddysgu megis 
ysgrifennu, iaith neu weithgareddau ymarferol.  

 
Byddai’n angenrheidiol cael tystiolaeth gofnodedig glir o ran cynnydd y plentyn ym mhob un 
o’r meysydd a ganlyn: 
 
• Ymwybyddiaeth/Rhyngweithio Cymdeithasol 
 

Er enghraifft: 
 
§ Mae’r plentyn yn dangos anhawster clir wrth ymateb i sefyllfaoedd cymdeithasol a 

chyfarwyddydiadau gan oedolyn.  Ceir diffyg cytbwysedd cymdeithasol ac emosiynol.  
§ Mae’r plentyn yn dangos patrymau ymddygiad cyfyngedig, ailadroddus ac ystrydebol.  

Ceir glynu anhyblyg ymddangosiadol i arferion anweithredol penodol.  
§ Mae’r plentyn yn ymddangos ei fod yn cael anhawster deall rheolau bywyd 

cyffredinol.  
§ Tuedda’r plentyn i ymddwyn yn aflonydd. 
§ Mae’r plentyn yn dangos llai o ymwybyddiaeth o berygl.  
§ Mae angen ymagweddau cynlluniedig i alluogi’r plentyn i aros o fewn y grwp 

dosbarth, datblygir CAUau penodol i leihau ar yr aflonyddu. 
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• Cyfathrebu Cymdeithasol ac Iaith 
 

Er enghraifft: 
 
§ Mae’r plentyn yn cael anhawster rhyngweithio â chyfoedion a defnyddio iaith i 

gyfathrebu yng nghyd-destun patrwm datblygol y plentyn. 
§ Mae’r plentyn yn tueddu i ynysu’i hun. 
§ Gall y plentyn dangos llai o ymwybyddiaeth o anghenion ac emosiynau pobl eraill.  
§ Lle mae rhyngweithio cymdeithasol i’w weld yn datblygu, gall fod yn fyfîol ac wedi’i 

gyfyngu i ffocws diddordeb y plentyn. 
§ Mae’r plentyn yn dehongli iaith yn llythrennol sy’n arwain at gamddealltwriaeth. 
§ Mae’r plentyn yn cael anhawster ag agweddau mwy haniaethol ar iaith neu gysyniadau 

ieithyddol.  
§ Mae’r plentyn yn dangos defnydd cyfyngedig o iaith fynegiannol ee yn siarad am 

ddiddordebau obsesiynol, yn ailadrodd darnau o fideos neu straeon, yn defnyddio 
cwestiynau neu ymadroddion ailadroddus. 

§ Mae’r plentyn yn dangos amhariad sylweddol yn ei allu i ddechrau, cynnal neu orffen 
sgwrs ag eraill yn briodol.  

 
• Dychymyg ac Anhyblygrwydd Meddwl 
 

Er enghraifft: 
 
§ Mae’r plentyn yn dangos nodweddion sydd wedi’u datblygu i raddau llai mewn 

chwarae symbolaidd llai a chwarae dychmygol.  
§ Mae gan y plentyn ddiddordebau obsesiynol mewn gwrthrychau neu deganau penodol.  
§ Mae’r plentyn yn arddangos adegau o allu, cof da, gwybodaeth gynamserol o rifau, 

llythrennau, siapiau ac ati.  
 
Yng nghyd-destun patrwm datblygu’r plentyn, gall fod yna anallu i ddangos empathi neu 
ragweld a deall ymateb emosiynol eraill.  
 
(Gweler Tabl 15 – byddai angen i blentyn ddiwallu rhai neu bob un o’r datganiadau meini 
prawf ym mhob adran oedran) 
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Tabl 15 
 

MEINI PRAWF MYNEDIAD AR GYFER GWEITHREDU YSGOL A MWY 
 

Blwyddyn Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 

Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 
1 

• Amhariad sylweddol ym meysydd 
ymwybyddiaeth gymdeithasol, cyfathrebu 
cymdeithasol a meddwl dychmygol fel 
aseswyd gan seicolegydd addysg 
/therapydd lleferydd a iaith / paediatregydd 
a/neu asiantaeth arall sy’n gysylltiedig. 

• Oedi sylweddol mewn meysydd datblygu is 
na 0.75 x oedran cronolegol, er enghraifft, 
mewn iaith wybyddol, dderbyn a 
mynegiannol, sgiliau cymdeithasol a hunan-
gymorth. 

• Gallai’r deunyddiau asesu gynnwys  
Amserlen Sgiliau Tyfu, Rhestr Wirio Iaith 
AFASIC, Asesiad Llinell Sylfaenol, Rhestr 
Wirio Cyfathrebu Cymdeithasol (Cumine et 
al 1998), Teaching Talking, Proffil 
Pragmateg. 

Blwyddyn 2 ac uwch • Amhariad sylweddol ym meysydd 
ymwybyddiaeth gymdeithasol, cyfathrebu 
cymdeithasol a meddwl dychmygol fel 
aseswyd gan seicolegydd addysg / 
therapydd lleferydd a iaith / paediatregydd 
a/neu asiantaeth arall sy’n gysylltiedig. 

• Cynnydd cyfyngedig mewn cyraeddiadau 
safonedig mewn llythrennedd a rhifedd ar 
gyfer eu Cyfnod Allweddol.  

• Gallu neu ddatblygiad ar broffiliau ar neu’n 
is na’r 4edd ganradd (neu SS 74) yn enwedig 
yn y meysydd gwybyddol, iaith, sgiliau 
cymdeithasol a hunan-gymorth. 

• Gallai’r deunyddiau asesu gynnwys   
Proffil Pragmateg, Rhestr Wirio Cyfathrebu 

Cymdeithasol (Cumine et al 1998), 
Teaching Talking. 
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Yn Gweithredu Ysgol a Mwy, felly, dylai ysgolion: 
 
• Drafod eu pryderon â’r rhieni / gofalwyr. 
 
• Ceisio cael mewnbwn gan asiantaethau cefnogi allanol. Dylai hyn gynnwys cais am 

asesiad gan y Gwasanaeth Therapi Lleferydd a Iaith, y Gwasanaeth Seicoleg Addysg ac 
unrhyw wasanaeth(au) perthnasol arall. 

 
Gall y gwasanaethau cefnogi allanol hyn roi cyngor ar dargedau newydd a phriodol ar gyfer 
CAU’r plentyn ac ar strategaethau atodol.  
 
Dylai’r CAU newydd a ddaw o hynny amlinellu strategaethau ffres ar gyfer cefnogi cynnydd 
y plentyn. 
 
Dylai’r CAU gael ei weithredu gyhyd â phosib mewn sefyllfa ystafell ddosbarth arferol.  
 
Bydd dogfen ‘Trefniadau Cyllid ar gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig / 
Funding Arrangements for Children with Special Education Needs’ Castell-nedd Port 
Talbot o fudd i ysgolion wrth nodi lefel y gefnogaeth y gellir ei darparu drwy adnoddau 
dirprwyol.  

 
Bydd y plentyn yn gadael Gweithredu Ysgol a Mwy os: 
 
• Ydyw ef/hi yn dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth. 
 
• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys y lleiafswm o 2 

adolygiad yn nodi nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  
 
Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn disgrifio cynnydd digonol mewn 
sawl modd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 
 
• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  

• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 

• Debyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen cyrhaeddiad, ond yn is na’r 

mwyafrif o gyfoedion. 

• Yn cyfateb neu yn well na graddfa gynnydd flaenorol y disgybl.  

• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm cyfan. 

• Arddangos gwelliant mewn sgiliau hunan-gymorth, cymdeithasol neu bersonol.  
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• Yn arddangos gwelliannau yn ymddygiad y plentyn. 

• Yn debygol o arwain at achrediad addas. 

• Yn debygol o arwain at gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 
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CAIS AM ASESIAD STATUDOL 

 
Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi ynghylch gwneud cais am Asesiad Statudol os oes tystiolaeth 
gofnodedig a chlir o’r plentyn yn profi: 
 
• Bod anawsterau sylweddol wrth ddilyn cyfarwyddiadau, arferion ystafell ddosbarth ac 

wrth gadw sylw ar dasg sy’n ei gwneud yn amhosib iddo gymryd rhan yn y mwyafrif o 
weithgareddau ystafell ddosbarth arferol heb strwythur lefel uchel a chefnogaeth gan 
oedolyn. 

 
• Bod lefel uchel o ymddygiad annodweddiadol (obsesiynol, heriol a/neu encilgar). 
 
• Bod lefel uchel o ddefnydd amhriodol o iaith, anawsterau wrth efelychu a rheoli 

echdynnol, ymatebion anarferol i brofiadau synhwyraidd ac arwyddion o drallod neu 
aflonyddu emosiynol heb achos amlwg. 

 
• Bod lefel uchel o ymddygiad anaddas yn arwain at ynysu cymdeithasol a gwrthodiad gan 

gyfoedion. 
 
• Bod ychydig neu ddim cynnydd o fewn y cwricwlwm heblaw efallai mewn meysydd 

penodol iawn o gryfder. 
 
• (Gweler Tabl 16 – Byddai angen i blentyn gyflawni un neu fwy o’r datganiadau meini 

prawf ym mhob adran). 
 

Byddai’r plentyn hefyd yn llai tebygol o gael anawsterau ym mhob un o’r meysydd a ganlyn: 
 
• Ymwybyddiaeth/Rhyngweithio Cymdeithasol 
 

Er enghraifft: 
 
§ Mae’r plentyn yn cael anawsterau sylweddol wrth ymateb i sefyllfaoedd cymdeithasol 

a chyfarwyddiadau gan oedolyn. 
§ Mae diffyg dwyochredd cymdeithasol ac emosiynol sylweddol.  
§ Mae’r plentyn yn dangos nodweddion glynu anhyblyg i arferion ac ymddygiad 

penodol, anweithredol.  
§ Mae’r plentyn yn dangos gweithrediadau/nodweddion ystrydebol ac ailadroddus. 
§ Mae’r plentyn yn dangos patrymau ymddygiad cyfyngedig sy’n anarferol naill ai o ran 

eu dwyster neu eu ffocws. 
§ Nid oes gan y plentyn fawr neu ddim ymwybyddiaeth o berygl.  
§ Mae’r plentyn yn dangos pegynnau eithafol o weithgarwch ac anweithgarwch. 
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§ Mae’r plentyn yn dangos ymddygiad aflonyddgar. 
§ Ni all y plentyn gymryd rhan lawn mewn agweddau penodol ar gwricwlwm yr ysgol 

heb oruchwyliaeth oedolyn agos a/neu addasu deunyddiau a’r amgylchedd dysgu yn 
sylweddol.  

 
• Cyfathrebu Cymdeithasol ac Iaith  

 
Er enghraifft: 

 
§ Mae gan y plentyn sgiliau cyfathrebu cymdeithasol diffygiol difrifol,  diffyg amlwg 

wrth ddefnyddio a deall ymddygiad aneiriol megis edrych lygad i lygad, mynegiant yr 
wyneb, osgo ac ystumiau corfforol i reoleiddio rhyngweithio cymdeithasol.   

§ Mae’r plentyn yn araf wrth ddatblygu iaith lafar neu mae diffyg llwyr heb ddewis 
amgen cydadferol.  

§ Mae’r plentyn yn arddangos iaith ystrydebol ac ailadroddus nad yw’n cydymffurfio â 
rheolau sgyrsiol.  

§ Mae angen i oedolion addasu eu dull cyfathrebu, er enghraifft prociaeth weledol ac 
arferion arwyddedig. 

 
• Dychymyg ac Anhyblygrwydd Meddwl 
 

Er enghraifft: 
 
§ Mae’r plentyn yn methu â chwarae gweithgareddau digymell ffug amrywiol neu 

chwarae sy’n dechrau’n gymdeithasol i lefel ddatblygol, er bod modd efelychu rhai 
sefyllfaoedd dychmygol e.e. copïo fideos neu gartwnau, ar eu pen eu hunain yn aml. 

§ Mae’r plentyn yn dangos diffyg ymddygiad digymell wrth geisio rhannu pleser 
diddordebau neu gyflawniadau â phobl eraill.  

§ Anhawster wrth drefnu’r hunan o ran gofod anstrwythuredig (e.e. cofleidio perimedr y 
maes chwarae, neuaddau). 

§ Yn methu â delio â newid neu sefyllfaoedd heb strwythur, hyd yn oed y rhai mae’r 
plant yn eu mwynhau, megis teithiau ysgol.  

 
Bydd hefyd angen tystiolaeth gofnodedig glir: 

 
§ Iddynt weithredu i wneud y cwricwlwm addas yn hygyrch i’r plentyn. 
§ Iddynt weithredu i gyflawni anghenion bugeiliol y plentyn ac, os oes angen,  iddynt 

geisio cael cyngor priodol er mwyn diwallu unrhyw anghenion cymdeithasol, 
emosiynol neu ymddygiadol.  

§ Yn dilyn camau’r ysgol dan Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol a Mwy nid yw’r 
plentyn wedi gwneud cynnydd digonol. 
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§ Bod tystiolaeth bod y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a/neu asiantaethau allanol 
perthnasol eraill yn gysylltiedig. 

§ Iddynt geisio cael cyngor a mewnbwn gan bobl broffesiynol ac iddynt weithredu ar 
hynny dros gyfnod o amser. 

§ Iddynt ystyried canlyniadau’r CAUau ar lefel Gweithredu Ysgol a Mwy, a 
weithredwyd tan yr adeg honno, dros gyfnod o 6 mis o leiaf. 

§ I adolygiadau rheolaidd ar gynnydd gael eu cynnal gyda chanlyniadau ysgrifenedig 
gan gynnwys targedau a gyflawnwyd a/neu na chyflawnwyd. 

§ I’r ysgol geisio barn y rhieni a’r gofalwyr y plentyn ym mhob cam.  Dylai’r rhieni / 
gofalwyr fod wedi cael cyfle llawn i gymryd rhan weithredol wrth gefnogi staff yr 
ysgol wrth weithredu a gwerthuso unrhyw CAU neu raglen ymyrraeth. 

 
Bydd pecyn ‘Asesiad Statudol: Ceisiadau Ysgolion’ Castell-nedd Port Talbot o gymorth i 
ysgolion wrth baratoi cais am Asesiad Statudol.  
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Tabl 16 

 
MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER ASESIAD STATUDOL 

 
O.N. gallai plant fodloni un neu fwy o’r canlyniadau asesu neu sgrinio a restrir yn y tabl isod 
 

Blwyddyn 
Cwricwlwm 
Cenedlaethol 

Canlyniadau Asesu neu Sgrinio 
 

Meithrin, Derbyn a 
Blwyddyn 1 

• Nam sylweddol mewn meysydd ymwybyddiaeth 
gymdeithasol a meddwl dychmygol fel yr aseswyd 
gan rai neu bob un o’r bobl broffesiynol a ganlyn: 

 
− Athro/athrawes d/ddosbarth a/neu Athro 

Peripatetig 
− Seicolegydd Addysg 
− Therapydd Lleferydd a Iaith 
− Paediatregydd a/neu arbenigwr mewn 

CAMHS 
− Therapydd Galwedigaethol 
 

Gall adroddiadau hefyd fod ar gael gan Ffisiotherapydd, 
Tîm Gofal Plant Anabl a staff darpariaeth cyn ysgol.  
 
• Oedi sylweddol mewn un neu fwy o’r meysydd 

datblygu, e.e. sgiliau gwybyddol, iaith, cymdeithasol, 
helpu’r hunan. 

• Sgiliau cyn-llythrennedd a chyn-rhifedd ar neu yn is 
na’r lefel llinell sylfaenol/sylfaen. 

• Proffil sgiliau/diffygion anarferol, e.e. sgiliau 
cymdeithasol ac echdynnol wedi datblygu’n wael 
iawn tra bod gwybodaeth gyffredinol, sgiliau darllen 
neu eirfa yn llawer uwch na’r oedran 
cronolegol/meddyliol.  
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Tabl 16 
 

MEINI PRAWF DECHRAU AR GYFER ASESIAD STATUDOL (parhad) 
 
 

Blwyddyn 2 ac uwch • Nam sylweddol mewn meysydd ymwybyddiaeth 
gymdeithasol, cyfathrebu cymdeithasol a meddwl 
dychmygol fel yr aseswyd gan rai neu bob uno’r bobl 
broffesiynol a ganlyn: 

 
− Athro/athrawes d/ddosbarth a/neu Athro 

Peripatetig 
− Seicolegydd Addysg 
− Therapydd Lleferydd a Iaith 
− Paediatregydd a/neu arbenigwr mewn 

CAMHS 
− Therapydd Galwedigaethol 

 
Gall adroddiadau hefyd fod ar gael gan Ffisiotherapydd, 
Tîm Gofal Plant Anabl a staff darpariaeth cyn-ysgol. 
 
Proffil sgiliau/diffygion anarferol, e.e. sgiliau 
cymdeithasol ac echdynnol wedi datblygu’n wael iawn 
tra bod gwybodaeth gyffredinol, sgiliau darllen neu eirfa 
yn llawer uwch na’r oedran cronolegol/meddyliol.  
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MEINI PRAWF YMADAEL/GORFFEN CYNNAL Y DATGANIAD 

 
Ystyrir gorffen cynnal Datganiad os oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn i’r ysgol 
ffurfio, monitro ac adolygu’r CAU ac i lefelau cyrhaeddiad y plentyn wella hyd nes na 
fyddant bellach yn diwallu’r meini prawf ar gyfer Asesiad Statudol. 
 
Bydd AALl CNPT yn unol â’r cyngor a roddwyd yng Nghôd Ymarfer AAA Cymru 2002, yn 
glynu at y canlynol: 

 
   
8.129 Ar ôl i AALl wneud datganiad, ni ddylid cymryd yn ganiataol y dylai ei gynnal hyd 

nes na fydd yn gyfrifol bellach am y person ifanc. Dim ond pan fydd angen y dylid 
cynnal datganiadau. Ond dylai’r AALl ystyried yr holl amgylchiadau’n ofalus ac 
ymgynghori’n agos â’r rhieni cyn penderfynu gorffen cynnal datganiad. 

 
8.130 Cyn y gall yr AALl orffen cynnal datganiad ar gyfer plentyn, mae’n rhaid iddo fod 

o’r farn nad yw’n angenrheidiol ei gynnal bellach. Dylai’r AALl ystyried 
canlyniadau’r adolygiadau blynyddol diweddaraf, a yw amcanion y datganiad wedi’u 
cyflawni ac a ellid diwallu anghenion y plentyn o hyn ymlaen o fewn adnoddau 
ysgolion prif ffrwd yn yr ardal heb fod angen i’r AALl barhau i oruchwylio’r mater. 
Felly, dylai’r AALl bob amser ystyried a fydd cynnydd y plentyn yn cael ei atal neu 
ei wrthdroi heb y ddarpariaeth addysgol arbennig a nodwyd yn y datganiad neu 
ddarpariaeth wedi'i haddasu a oedd yn cyfiawnhau cynnal datganiad, hyd yn oed os 
yw rhai o amcanion y datganiad, neu’r amcanion i gyd, wedi'u cyflawni. 

 
8.131 Gall yr AALl ystyried a yw’r canlynol yn berthnasol neu beidio wrth ystyried a oes 

angen cynnal datganiad: 
 

(a) a yw amcanion y datganiad wedi’u cyflawni 
(b) a ellir diwallu anghenion y plentyn yn y dyfodol o fewn adnoddau ysgol brif  
 ffrwd  
(c) a yw anghenion addysgol arbennig y plentyn o’r math fel nad ydynt bellach yn  
 ei atal rhag dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol i raddau sylweddol 
(ch) a yw’r plentyn wedi cyrraedd man lle nad oes angen goruchwyliaeth oedolyn 

arno bob dydd nac addasu ddefnyddiau dysgu cyn y gall gymryd rhan lawn yn y 
cwricwlwm  

(d) a all y plentyn ymdopi â rhyngweithio cymdeithasol arferol dyddiol yn yr ysgol 
  (dd) a yw’r plentyn heb anawsterau hunan-gymorth sylweddol a fyddai’n golygu bod  
  arno angen mwy o ddarpariaeth nac sydd ar gael fel rheol yn yr ysgol 
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Er y dylid ystyried gorffen datganiad, ar y pegwn mwyaf difrifol a chymhleth o’r sbectrwm 
awtistiaeth mae’n annhebygol y bydd y datganiad yn cael ei orffen cyn i’r plentyn adael 
ysgol. 
 
I ddiweddu Datganiad ar gyfer disgybl ag anawsterau sbectrwm awtistiaeth bydd y meini 
prawf a ganlyn yn berthnasol: 
 
• Nid yw’r anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu bellach yn rhwystro mynediad i’r 

cwricwlwm. 
 
• Gall y plentyn ymdopi â rhyngweithio cymdeithasol dyddiol, ond gallai rhai gael peth 

anhawster dan amgylchiadau penodol e.e. ymdopi â newidiadau mewn arfer, ymateb i 
wrthdaro neu waith grwp. 

 
• Mae lefelau cyrhaeddiad y plentyn yn cyfateb i neu yn uwch na’r rhai a restrir yn 

Nhabl 17. 
 

 
Tabl 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabl 17: Lefelau Cyrhaeddiad lle na fyddai angen datganiad ar y plentyn bellach. 
 
Fel arfer bydd y plentyn yn cael ei osod ar lefel gweithredu ysgol neu weithredu ysgol a mwy 
ar ôl gorffen ei ddatganiad, gall hyn fod wedi cyfnod lle bu lleihad bwriadol a graddol mewn 
cefnogaeth. 
 

Plentyn 5 oed sydd â chyraeddiadau sydd ar neu yn uwch na lefel 4  
Plentyn 6 oed sydd â chyraeddiadau sydd ar neu yn uwch na lefel plentyn 5 oed 
Plentyn 7 oed yn gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel 5½ oed 
Plentyn 8 oed yn gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel 6½ oed 
Plentyn 9 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 7½ oed 
Plentyn 10 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8 oed 
Plentyn 11 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8½ oed 
Plentyn 12 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8½ oed 
Plentyn 13 oed yn gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel 9 oed 
Plentyn 14 oed yn gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel 9½ oed 
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ANAWSTERAU SYNHWYRAIDD A CHORFFOROL 

 
A: NAM AR Y CLYW 

 
 
DIFFINIAD 
 
Mae Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn nodi bod namau ar y clyw yn amrywio o’r mwyaf 
dwys a pharhaol i lefelau colli clyw is, a all fod dros dro.  Gallant hefyd fod yn unochrol 
neu’n ddwyochrol ac yn medru bod yn anwadal.  Gall colli clyw fod yn synwyrnerfol, 
trawsgludol neu gymysg. 
 
Mae’r categori colli clyw yn dibynnu ar lefel trothwy desibel y gall plentyn ei glywed: 
 
CATEGORI COLLI CLYW    TROTHWY dB  
 

YSGAFN      20 - 40 
CYMEDROL     40 - 55 
CYM – DIFRIFOL    55 -70 
DIFRIFOL      70 - 90 
DWYS      >90 

 
(O’r Comprehensive Dictionary of Audiology) 
 
Gall namau ar y clyw ddod yn amlwg yn y ffyrdd a ganlyn: 
  
• Newidiadau mewn meysydd perfformiad academaidd penodol, newidiadau cyweiraidd 

mewn lleferydd, methiant cynyddol i ymateb i giwiau geiriol neu geisiadau cynyddol am 
ailadrodd cyfarwyddiadau; 

• Newidiadau corfforol megis rhedlif parhaus o’r clustiau, troi’r pen er mwyhau’r 
mewnbwn clywedol, ymdrechion gormodol i ffocysu ar wyneb yr athro pan gaiff 
cyfarwyddiadau eu rhoi; 

• Dibyniaeth gynyddol ar gyfoedion ar gyfer deall neu ailadrodd cyfarwyddiadau; 
• Arwyddion o rwystredigaeth gyda’u hunain neu ag eraill gan arwain at broblemau 

emosiynol ac ymddygiadol na nodwyd o’r blaen ac sydd heb achos amlwg. 
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Mae’n bosibl i arbenigwyr asesu a mesur graddau colli clyw plentyn ac mewn sawl achos 
bydd hyn wedi cael ei wneud cyn i’r plentyn gyrraedd oedran ysgol statudol.  Bydd pob 
plentyn â chymorth clywed boed yn unochrol neu ddwyochrol, yn cael ei gyfeirio at y 
Gwasanaeth Nam ar y Clyw gan y Gwasanaethau Clywedeg.  Bydd angen i’r plant hyn 
dderbyn asesiad o’u clyw yn yr ystafell ddosbarth. 
 
Pan fo plentyn â nam dwys neu ddifrifol ar y clyw, bydd yr AALl fel arfer â gwybodaeth 
sylweddol am natur y nam, a gafwyd drwy asesiadau a gynhaliwyd yn ifanc iawn.  Gall 
plentyn o’r fath fod â Datganiad cyn oedran ysgol statudol a byddant yn annhebygol o fynd 
drwy sianelu Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol a Mwy. 
 
Nid lefel colli clyw yn unig fodd bynnag sy’n pennu lefel anhawster plant a phobl ifanc yn yr 
ysgol.  Rhaid ei osod ochr yn ochr â dangosyddion eraill sydd yn perthyn yn fwy 
uniongyrchol i’r ystafell ddosbarth.  
 
Gall fod ar blant sydd â nam ar y clyw angen un neu bob un o’r canlynol: 
 
• Trefniadau dysgu hyblyg. 
• Cyflyru acwstig addas. 
• Addasiadau i amgylchedd ffisegol yr ysgol.  
• Addasiadau i arferion a gweithdrefnau’r ysgol.  
• Mynediad at ffurfiau amgen neu estynedig o gyfathrebu. 
• Mynediad i wahanol systemau mwyhau sain. 
• Mynediad i bob maes o’r cwricwlwm drwy gymhorthion neu offer arbenigol.  
• Cefnogaeth arbenigol reolaidd ac aml.  
 
Gan y bydd plant â diffygion clywedol yn y mwyafrif o ysgolion, ar ryw adeg, dylai pob 
athro/athrawes feddu ar yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth i gyflawni’u hanghenion. 
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GWEITHREDU YSGOL 

 
Gosodir plentyn ar lefel Gweithredu Ysgol os oes tystiolaeth, yn dilyn asesiad clywedegol, 
wedi cael ei nodi â nam ysgafn-cymedrol ar y clyw a gall, at hynny, gael yr anawsterau a 
ganlyn: 
 
• Yn clywed eu henw a chyfarwyddiadau syml (yn enwedig lle ceir ciwiau sefyllfaol) ond 

nid llawer mwy. 
 
• Yn camddeall neu anwybyddu cyfarwyddiadau neu’n gofyn am ailadrodd yn aml.  
 
• Yn gwylio wynebau yn agos (Gall plentyn â nam ar y clyw eithaf ysgafn ddibynnu ar 

wylio wyneb siaradwr er mwyn deall lleferydd yn llwyr). 
 
• Yn gofyn am gymorth gan ddisgyblion nesaf atynt yn aml.  
 
• Yn amharod i siarad yn rhydd e.e. yn nodio’r pen neu ei ysgwyd yn hytrach na dweud “ie” 

neu “na”. 
 
• Yn siarad yn dawel iawn (Weithiau gall hyn ddigwydd gydag achosion o golli clyw 

dargludol lle mae eu llais eu hunain yn ymddangos yn uchel iawn iddynt hwy). 
 
• Yn ymddangos heb ddiddordeb. 
 
• Yn ymddangos yn encilgar mewn byd personol a phreifat. 
 
• Yn pallu talu sylw. 
 
• Yn arddangos problemau ymddygiadol a chymhwysiad cymdeithasol gwael.  
 
• Yn cyflwyno ymddygiad trafferthus ac aflonyddgar yn yr ystafell ddosbarth (Gall plentyn 

sydd yn methu â chlywed yn dda geisio osgoi diflastod drwy darfu ar ddisgyblion eraill). 
 
• Arafwch â sgiliau allweddol.  
 
• Sgôr isel mewn gwaith arddweud a rhifo llafar yn y pen ond canlyniadau da mewn 

meysydd eraill.  
 
• Annwyd a chatâr parhaus. 
 
• Cwyno am bigyn clust. 
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• Rhedlif o’r clustiau. 
 
• Nam ar y lleferydd. 
 
Yn Gweithredu Ysgol: 
 
• Dylai ysgolion fod wedi trafod eu pryderon â rhieni / gofalwyr a dylai eu mewnbwn i’r 

Cynllun Addysg Unigol (CAU) fod wedi cael ei gofnodi. 
 
• Mae monitro o leiaf yn flynyddol gan y Gwasanaeth Nam ar y Clyw. 
 
Caiff CAU seiliedig ar yr ysgol ei ffurfioli a’i weithredu.  Dylai’r CAU gynnwys: 
 
§ Targedau tymor byr ar gyfer y plentyn. 
§ Y strategaethau dysgu i’w defnyddio. 
§ Y ddarpariaeth i’w gosod yn ei lle gan yr ysgol.  
§ Pryd mae’r cynllun i’w adolygu. 
§ Canlyniad gweithrediad yr ysgol.  

 
Bydd profion sy’n cyfeirio at feini prawf a phrofion safonedig* yn ogystal â chofnodion 
ysgrifenedig yr athro/athrawes dros gyfnod rhesymol yn cael eu trin fel tystiolaeth ar gyfer yr 
adolygiad.  
 
*Mae deunyddiau asesu y gall staff ysgolion eu defnyddio ar gyfer Gweithredu Ysgol, 
Gweithredu Ysgol a Mwy a’r Asesiad Statudol eu rhestri yn Atodiad 1. 
 
Bydd y plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol os: 
 
• Yw’n dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth. 

 
• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys lleiafswm o 2 

arolygiad yn dangos nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  
 
• Oes asesiad clyw yn cadarnhau bod y lefelau clyw wedi gwella’n sylweddol.  
 
Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn nodi y gellir diffinio cynnydd 
digonol mewn sawl ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 
 
• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  

• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 
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• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen cyrhaeddiad, ond yn is na’r 

mwyafrif o gyfoedion. 

• Yn cyfateb neu yn well na graddfa gynnydd flaenorol y disgybl.  

• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm llawn. 

• Arddangos gwelliant mewn sgiliau helpu’u hunain, cymdeithasol neu bersonol.  

• Yn arddangos gwelliannau yn ymddygiad y plentyn. 

• Yn debygol o arwain at achredu priodol.  

• Yn debygol o arwain at gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 

 

Mae’n hollbwysig bod unrhyw fanylion am golli clyw yn cael eu trosglwyddo i’r 

ysgolion/staff newydd hyd yn oed os yw’r plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol.  
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GWEITHREDU YSGOL A MWY 
 

Ystyrir gosod plentyn dan Gweithredu Ysgol a Mwy os oes tystiolaeth clywedegol bod nam 
ar glyw y plentyn o leiaf yn gymedrol ei natur ac os oes tystiolaeth gofnodedig a chlir o’r ail 
arolygiad yn Gweithredu Ysgol bod: 
 
• CAUau Gweithredu Ysgol wedi methu â chael effaith ar weithredu’r plentyn, er 

gwaethaf derbyn rhaglen unigol a chefnogaeth ddwys. 
 
• At hynny mae’r plentyn: 
 

? Yn dangos anawsterau sylweddol gydag agweddau ar ddysgu a / neu ddatblygiad yn 
ymwneud â sgiliau iaith / llafar – geirfa gyfyngedig, cystrawen anaeddfed a lefelau is 
o eglurder lleferydd. 

? Yn gallu arwain at ymddygiad cymdeithasol / emosiynol anaddas. 
? Efallai bod angen mwyhad ychwanegol drwy declyn cymorth clyw radio, a ddarperir 

gan y Gwasanaeth Ymgynghorol Addysgol ar gyfer y sawl sydd â Nam ar y Clyw. 
? Angen cefnogaeth ychwanegol reolaidd gan y Gwasanaeth Ymgynghorol Addysgol.  
? Angen addasiadau anffurfio l angenrheidiol mewn asesiadau. 
? Efallai bod angen dulliau cyfathrebu estynedig ar gyfer cyfathrebu er enghraifft; iaith 

arwyddion. 
 
Byddai’r dystiolaeth yn cynnwys: 
 
• Y plentyn yn dod yn gynyddol wahanol o ran lefelau cyrhaeddiad o’i gymharu â 

chyfoedion sy’n clywed yn iawn. 
 
• Y plentyn ag ychydig neu ddim hyder wrth geisio cyflawni’r tasgau a osodir. 
 
• Asesiad o iaith y plentyn ar brofion asesu safonedig yn canfod bod oedi arno / bod diffyg 

trefn. 
 
• Bod angen cefnogaeth ychwanegol ar y plentyn ym mhob agwedd ar gyfathrebu. 
 
• Y plentyn yn gynyddol yn defnyddio strategaethau ychwanegol i hwyluso cyfathrebu 

a/neu gael mynediad i’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  
 
• Y plentyn yn dangos problemau dysgu a rhyngweithio cynyddol.  
 
Yn Gweithredu Ysgol a Mwy, felly, dylai ysgolion: 



 

92 

 
• Drafod eu pryderon â’r rheini/gofalwyr. 
 
• Geisio cael mewnbwn gan asiantaethau cefnogi allanol e.e. Staff Ymgynghorol, Seicoleg 

Addysg, Therapi Lleferydd a Iaith. 
 
Gall y gwasanaethau cefnogi allanol hyn roi cyngor ar dargedau newydd a phriodol ar gyfer 
CAU’r plentyn ac ar strategaethau atodol.  

 
Dylai’r CAU newydd a ddaw o hynny amlinellu strategaethau ffres ar gyfer cefnogi cynnydd 
y plentyn. 

 
Dylaid gweithredu’r CAU gyhyd â phosib mewn sefyllfa ystafell ddosbarth arferol.  
 
Bydd dogfen ‘Trefniadau Cyllid ar Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig / Funding 
Arrangements for Children with Special Educational Needs’ Castell-nedd Port Talbot o 
gymorth i ysgolion nodi lefel y gefnogaeth y gellir ei ddarparu gan adnoddau dirprwyedig. 

 
Bydd y plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol a Mwy os: 
 
• Ydyw ef/hi yn dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth. 
 
• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys y lleiafswm o 2 

adolygiad yn nodi nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  
 
• Oes asesiad clywedegol yn cadarnhau bod y lefelau clywed wedi gwella’n sylweddol.  

Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn nodi y gellir diffinio cynnydd 
digonol mewn sawl modd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 

 
• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  
 
• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag ehangu. 
 
• Debyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen cyrhaeddiad, ond yn is na’r 

mwyafrif o gyfoedion. 
 
• Yn cyfateb neu yn well na graddfa gynnydd flaenorol y disgybl.  
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm cyfan. 
 
• Arddangos gwelliant mewn sgiliau helpu’u hunain, cymdeithasol neu bersonol.  
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• Yn arddangos gwelliannau yn ymddygiad y plentyn. 
• Yn debygol o arwain at achrediad addas. 
 
• Yn debygol o arwain at gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 
 

Bydd angen monitro’r plant hyn o leiaf yn flynyddol gan y Gwasanaeth Nam ar y Clyw.  
Byddant hefyd angen trefniadau penodol yn yr ystafell ddosbarth ac maent felly yn 
annhebygol o gael eu gosod ar lefel is na Gweithredu Ysgol.  
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CAIS AM ASESIAD STATUDOL 

 
Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi ynghylch gwneud cais am Asesiad Statudol os oes tystiolaeth 
glywedol fod nam cymedrol – difrifol o leiaf ar glyw’r plentyn ac, at hynny: 
 
• Yn dilyn camau a gymerwyd gan yr ysgol dan Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol a 

Mwy, yn nodi nad yw’r plentyn wedi gwneud cynnydd digonol.  
 
• Mae’r plentyn yn gweithio ar lefel sy’n sylweddol is na’r mwyafrif o blant o’r un oedran 

yn unrhyw un o bynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, fel y mesurwyd gan: 
 
§ Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  
§ Asesiad cofnodedig yr athro/athrawes ei hun o waith ystafell ddosbarth y plentyn. 
§ Tystiolaeth o brofion sy’n cyfeirio at feini prawf a phrofion safonedig (Gweler Atodiad 

1), a gynhaliwyd gan staff yr ysgol a/neu asiantaethau allanol.  
 
• Gall y plentyn fod wedi cael ei nodi ag oedi amlwg mewn lleferydd ac iaith. 
 
• Gall y plentyn fod yn rhannol ddibynnol ar iaith arwyddion. 
 
• Gall y plentyn fod ag anawsterau wrth ryngweithio’n gymdeithasol â chyfoedion, gan 

olygu anawsterau emosiynol / ymddygiadol. 
 

• Bod tystiolaeth bod y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a / neu asiantaethau allanol 
perthnasol eraill yn gysylltiedig. 

 
• Iddynt geisio cyngor a mewnbwn gan bobl broffesiynol ac iddynt weithredu ar hynny dros 

gyfnod o amser. 
 
• Iddynt ystyried canlyniadau’r CAUau ar lefel Gweithredu Ysgol a Mwy, a weithredwyd 

hyd at yr adeg honno, dros gyfnod o 6 mis o leiaf. 
 
• I adolygiadau rheolaidd ar gynnydd gael eu cynnal gyda chanlyniadau ysgrifenedig gan 

gynnwys targedau a gyflawnwyd a/neu na chyflawnwyd. 
 
• I’r ysgol geisio barn, a chynnwys rhieni / gofalwyr y plentyn ym mhob cam.  Dylai’r 

rhieni / gofalwyr fod wedi cael cyfle llawn i gymryd rhan weithredol wrth gefnogi staff yr 
ysgol wrth weithredu a gwerthuso unrhyw CAU neu raglen ymyrraeth. 

 
Bydd dogfen ‘Asesiad Statudol:  Ceisiadau Ysgolion’ Castell-nedd Port Talbot o gymorth i 
ysgolion wrth baratoi cais am Asesiad Statudol.  
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MEINI PRAWF YMADAEL/GORFFEN CYNNAL DATGANIAD 

 
Ystyrir gorffen cynnal Datganiad os oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn i’r ysgol 
ffurfio, monitro ac adolygu’r CAU ac i lefelau cyrhaeddiad y plentyn wella hyd nes na 
fyddant bellach yn diwallu’r meini prawf ar gyfer Asesiad Statudol. 
 
Bydd AALl CNPT yn unol â’r cyngor a roddwyd yng Nghôd Ymarfer AAA Cymru 2002, yn 
glynu at y canlynol: 

 
   
8.132 Ar ôl i AALl wneud datganiad, ni ddylid cymryd yn ganiataol y dylai ei gynnal hyd 

nes na fydd yn gyfrifol bellach am y person ifanc. Dim ond pan fydd angen y dylid 
cynnal datganiadau. Ond dylai’r AALl ystyried yr holl amgylchiadau’n ofalus ac 
ymgynghori’n agos â’r rhieni cyn penderfynu gorffen cynnal datganiad. 

 
8.133 Cyn y gall yr AALl orffen cynnal datganiad ar gyfer plentyn, mae’n rhaid iddo fod 

o’r farn nad yw’n angenrheidiol ei gynnal bellach. Dylai’r AALl ystyried 
canlyniadau’r adolygiadau blynyddol diweddaraf, a yw amcanion y datganiad wedi’u 
cyflawni ac a ellid diwallu anghenion y plentyn o hyn ymlaen o fewn adnoddau 
ysgolion prif ffrwd yn yr ardal heb fod angen i’r AALl barhau i oruchwylio’r mater. 
Felly, dylai’r AALl bob amser ystyried a fydd cynnydd y plentyn yn cael ei atal neu 
ei wrthdroi heb y ddarpariaeth addysgol arbennig a nodwyd yn y datganiad neu 
ddarpariaeth wedi'i haddasu a oedd yn cyfiawnhau cynnal datganiad, hyd yn oed os 
yw rhai o amcanion y datganiad, neu’r amcanion i gyd, wedi'u cyflawni.  

 
8.134 Gall yr AALl ystyried a yw’r canlynol yn berthnasol neu beidio wrth ystyried a oes 

angen cynnal datganiad: 
 

(a) a yw amcanion y datganiad wedi’u cyflawni 
(b) a ellir diwallu anghenion y plentyn yn y dyfodol o fewn adnoddau ysgol brif 

ffrwd  
(c) a yw anghenion addysgol arbennig y plentyn o’r math fel nad ydynt bellach yn 

ei atal rhag dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol i raddau sylweddol 
(ch) a yw’r plentyn wedi cyrraedd man lle nad oes angen goruchwyliaeth oedolyn  

arno bob dydd nac addasu ddefnyddiau dysgu cyn y gall gymryd rhan lawn yn y 
cwricwlwm  

(d) a all y plentyn ymdopi â rhyngweithio cymdeithasol arferol dyddiol yn yr ysgol 
(dd) a yw’r plentyn heb anawsterau hunan-gymorth sylweddol a fyddai’n golygu bod 

arno angen mwy o ddarpariaeth nac sydd ar gael fel rheol yn yr ysgol.  
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I orffen cynnal Datganiad ar gyfer plentyn â nam ar y clyw bydd y meini prawf a ganlyn yn 
gymwys: 
 

• Mae’r anhawster clyw wedi cael ei ddatrys drwy’r ddarpariaeth o declynnau 
cyfathrebu addas. 

 
• Mae’r anhawster clyw wedi gwella at lefel colled ysgafn i ganolig. 

 
• Nid yw’r anhawster clyw angen darpariaeth addysgol arbennig na ellir ei 

ddarparu o fewn adnoddau sydd fel arfer ar gael i ysgolion prif ffrwd bellach. 
 
• Nid yw’r anhawster clyw yn atal datblygiad cymdeithasol nac emosiynol y 

plentyn bellach. 
 

• Nid yw’r anhawster clyw yn atal mynediad i’r cwricwlwm yn sylweddol 
bellach, fel bod y lefelau cyrhaeddiad yn cyfateb neu yn uwch na’r rhai a restri 
yn Nhabl 18. 

 
Tabl 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabl 18: Lefelau Cyrhaeddiad lle na fyddai angen datganiad ar y plentyn bellach. 
 
Fel arfer bydd y plentyn yn cael ei osod ar lefel gweithredu ysgol neu weithredu ysgol a mwy 
ar ôl diwedd ei ddatganiad, gall hyn fod wedi cyfnod lle bu lleihad bwriadol a graddol mewn 
cefnogaeth. 

Plentyn 5 oed sydd â chyraeddiadau sydd ar neu yn uwch na lefel 4  
Plentyn 6 oed sydd â chyraeddiadau sydd ar neu yn uwch na lefel plentyn 5 oed 
Plentyn 7 oed yn gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel 5½ oed 
Plentyn 8 oed yn gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel 6½ oed 
Plentyn 9 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 7½ oed 
Plentyn 10 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8½ oed 
Plentyn 12 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8½ oed 
Plentyn 13 oed yn gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel 9 oed 
Plentyn 14 oed yn gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel 9½ oed 
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ANAWSTERAU SYNHWYRAIDD A CHORFFOROL 

 
B: NAM AR Y GOLWG 

 
DIFFINIAD 
 
Mae Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn nodi bod nam ar y golwg yn gallu amrywio o’r 
dwys a’r parhaol i’r lefelau llai o golli golwg a gellir eu manylu fel a ganlyn: 
 
Ysgafn 
 
• Mae’r plentyn yn gallu gweithredu’n annibynnol.  
• Mae Craffter Golwg (CG) y plentyn yn 6/6-6/18 wedi’i gywiro yn y llygad orau. 
• Mae gan y plentyn anhawster difrifol neu ddwys mewn un llygad yn unig. 
• Mae gan y plentyn golled rhannol i’r maes gwelediad rhannol (llai na hanner) ond gall y 

CG fod yn normal. 
 
Cymedrol  
 
• Mae gan y plentyn ddigon o ymwybyddiaeth weledol i ganiatáu symudedd arferol.  
• Mae’r plentyn yn gallu darllen print gyda theclynnau cymorth syml a/neu gymorth 

addysgol.  
• Mae CG y plentyn yn 6/24-6/36 yn y llygad orau. 
• Mae gan y plentyn nam o hanner maes gwelediad o leiaf (hemianopia). Gall y CG fod yn 

normal. 
• Gall y plentyn fod yn gymwys i’w gofrestru yn fel person â golwg gwan. 

 
Difrifol 
 
• Gall fod symudedd y plentyn yn cael ei gyfyngu heb ddarpariaeth arbennig. 
• Ni all y plentyn ddarllen print mawr heb gymorth addysgol dwys neu declynnau cymorth 

soffistigedig. 
• Mae CG y plentyn yn 6/60-3/60 yn y llygad orau. 
• Mae gan y plentyn ddiffyg difrifol i’r maes gwelediad gyda chraffter golwg diffygiol.  
• Mae’r plentyn yn gymwys i’w gofrestru’n ddall neu â golwg gwan. 
 
Dwys 
 
• Mae symudedd y plentyn yn gyfyngedig heb ddarpariaeth arbennig. 
• Mae angen addysg drwy ddulliau anweledol ar y plentyn. 
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• Ychydig iawn o olwg defnyddiol sydd gan y plentyn. Ei CG yw 3/60, h.y. cyfrif bysedd, 
symudiadau dwylo, canfyddiad golau neu lai.  

• Mae’r plentyn yn gymwys i’w gofrestru’n ddall neu a golwg gwan. 
 
Pan fo plentyn ag anhawster difrifol i ddwys ar ei olwg, bydd yr AALl fel arfer â chryn dipyn 
o wybodaeth am natur ei anawsterau, a gafwyd drwy asesiadau a gynhaliwyd yn ifanc iawn. 
Gall plentyn o’r fath fod yn destun Datganiad cyn cyrraedd oedran ysgol statudol ac mae’n 
annhebygol y bydd yn cael ei osod dan Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol a Mwy. 
 
Gall anawsterau ddod yn amlycach yn yr ysgol yn y ffyrdd a ganlyn: 
 
• Anawsterau meysydd perfformiad academaidd arbennig; gall y rhain gynnwys sgiliau 

llawysgrifennu gwael, anhawster wrth gopïo o’r bwrdd; gofyn yn gynyddol am gael 
cyfarwyddiadau ysgrifenedig ar lafar; anhawster defnyddio deunyddiau print a 
darluniadol.  

• Anhawster mewn meysydd eraill megis cytgord rhwng llygad a llaw, straenio’r llygaid yn 
ormodol i ddarllen y bwrdd, angen bod ar flaen y grwp i edrych ar raglenni teledu neu 
rannu llyfrau stori/lluniau. 

• Pryder a phetruster cynyddol mewn gweithgareddau corfforol arbennig ac amharodrwydd 
cysylltiedig i symud o gwmpas y maes chwarae gan awgrymu amhariad ar symudedd. 

• Tystiolaeth o straen  meddwl cysylltiedig yn arwain at ymddygiad encilgar a rhwystredig 
cynyddol, bod yn wahanol i’r grwp cyfoedion. 

 
Mae’n bosibl i athrawon arbenigol asesu a meintioli anawsterau gweledol disgyblion ac 
mewn rhai achosion bydd hyn wedi cael ei wneud cyn i’r plentyn gyrraedd oedran ysgol 
statudol.  Nid lefel y nam ar y golwg yn unig fodd bynnag sy’n pennu lefel anhawster plant a 
phobl ifanc yn yr ysgol.  Rhaid ei osod ochr yn ochr â ffactorau eraill megis achosiaeth 
cyflwr y llygad, oedran dechrau, nodweddion personol ac amgylchiadau’r cartref.  Bydd 
hefyd angen ystyried y dangosyddion uchod sydd yn perthyn yn fwy uniongyrchol i’r ystafell 
ddosbarth. 
 
Gall fod ar blant ag anawsterau gweledol angen rhai neu bob un o’r canlynol: 

• Trefniadau dysgu hyblyg. 
• Seddi a goleuadau addas. 
• Addasiadau i amgylchedd ffisegol yr ysgol.  
• Addasiadau i bolisïau a gweithdrefnau’r ysgol.  
• Mynediad i ffurfiau amgen neu estynedig o gyfathrebu. 
• Darpariaeth deunyddiau cyffyrddol a chinesthetig. 
• Mynediad i gymhorthion gwelediad isel.  
• Mynediad i bob maes o’r cwricwlwm drwy gymhorthion ac offer arbenigol, etc. 
• Mynediad rheolaidd ac aml i gefnogaeth arbenigol.  
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Gan y bydd plant â diffygion gweledol yn y mwyafrif o ysgolion, ar ryw adeg, dylai pob 
athro/athrawes feddu ar yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth i gyflawni’u hanghenion. 
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GWEITHREDU YSGOL 
 

Gosodir plentyn ar lefel Gweithredu Ysgol os oes tystiolaeth gofnodedig glir bod: 
 
• Yr ysgol wedi nodi pryderon arbennig o ran effaith anawsterau gweledol y plentyn ar ei 

lefel gweithredu ac o ganlyniad wedi trafod y materion â’r rhieni/gofalwyr. 
 
Yn Gweithredu Ysgol:  
 
• Dylai’r ysgolion fod wedi trafod eu pryderon â’r rhieni/gofalwyr a dylid cofnodi eu 

mewnbwn i’r CAU. 
 
• Caiff CAU seiliedig ar yr ysgol ei ffurfioli a’i weithredu.  Dylai’r CAU gynnwys: 

 
? Targedau tymor byr a osodwyd ar gyfer y plentyn. 
? Y strategaethau dysgu i’w defnyddio. 
? Y ddarpariaeth i’w gosod yn ei lle gan yr ysgol.  
? Pryd mae’r cynllun i’w adolygu. 
? Canlyniad gweithrediad yr ysgol.  
? Dylai’r CAU gael ei gefnogi gan raglenni gwaith addas a gwahaniaethol.  

 
Bydd profion sy’n cyfeirio at feini prawf a phrofion safonedig* yn ogystal â chofnodion 
ysgrifenedig yr athro/athrawes dros gyfnod rhesymol yn cael eu trin fel tystiolaeth ar gyfer yr 
arolygiad. 

 
*Mae deunyddiau asesu y gall staff ysgolion eu defnyddio ar gyfer Gweithredu Ysgol, 
Gweithredu Ysgol a Mwy a’r Asesiad Statudol eu rhestri yn Atodiad 1 

 
Bydd y plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol os: 
 
• Yw wedi gwneud cynnydd digonol o ganlyniad i ymyrraeth, a all gynnwys wisgo 

sbectolau. 
 
• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf, yn cynnwys mwyafswm o 2 

adolygiad yn dangos bod y plentyn yn parhau i brofi anawsterau gweledol sy’n amharu ar 
ei fynediad i’r cwricwlwm ac nad yw’r plentyn felly yn gwneud cynnydd digonol.  

 
Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn nodi y gellir diffinio cynnydd 
digonol mewn sawl ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 
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• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  
 
• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 
 
• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen cyrhaeddiad, ond yn is na’r 

mwyafrif o gyfoedion. 
 
• Cyfateb neu yn well na graddfa gynnydd flaenorol y disgybl.  
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm llawn. 
 
• Arddangos gwelliant mewn sgiliau helpu’u hunain, cymdeithasol neu bersonol.  
 
• Arddangos gwelliannau yn ymddygiad y plentyn. 
 
• Tebygol o arwain at achredu priodol.  
 
• Tebygol o arwain at gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a / neu gyflogaeth. 
 
Mae’n hollbwysig bod manylion unrhyw ddiffyg gweledol yn cael eu trosglwyddo i staff / 
ysgolion newydd hyd yn oed os yw’r plentyn yn gadael Gweithredu Ysgol.  
 

 



 

102 

 
GWEITHREDU YSGOL A MWY 

 
Ystyrir gosod plentyn dan Gweithredu Ysgol a Mwy os oes tystiolaeth gofnodedig glir o ail 
adolygiad Gweithredu Ysgol yn nodi: 
 
• CAUau Gweithredu Ysgol wedi methu â chael effaith ar weithredu’r plentyn, er 

gwaethaf derbyn  rhaglen unigol a chefnogaeth ddwys. 
 
At hynny mae angen ymyrraeth gan y gwasanaeth ymgynghorol ar gyfer y sawl sydd a Nam 
ar y Golwg yn unol â’r meini prawf a ganlyn: 
 

? Statws gweledol (math, graddfa ac achos y nam). 

? Anghenion gweledol (addasiadau cwricwlaidd, offer, lefelau cefnogaeth). 

? Golwg gweithredol (craffter agos a phell a cholli maes gwelediad). 

? Symudedd ac ymwybyddiaeth amgylcheddol.  

 
Caiff Cynlluniau Addysg Unigol (CAUau) eu llunio i nodi meysydd anhawster sy’n codi yn 
sgîl problemau gweld ac maent yn tynnu sylw at dargedau ar gyfer y rhaglen gefnogi.  Mae 
personél yr ysgol yn gysylltiedig ac anogir rhieni i chwarae rhan weithredol.  Mae cyfarfod 
adolygu’r CAU yn fodd o wneud penderfyniadau ar lefelau cefnogaeth ac ymyrraeth 
gwasanaethau, ac os oes angen mae’n darparu’r strategaeth ymadael ar gyfer lefelau 
cefnogaeth. 
 
Os oes anawsterau dysgu ychwanegol yna dylai’r ysgol geisio cael mewnbwn gan 
asiantaethau cefnogi allanol eraill.  

 
Yn Gweithredu Ysgol a Mwy, felly, dylai ysgolion: 
 
• Drafod eu pryderon â’r rhieni / gofalwyr. 
 
• Ceisio cael mewnbwn gan asiantaethau cefnogi allanol e.e. Ffisiotherapi, Therapi 

Lleferydd a Iaith, Therapi Galwedigaethol, Seicoleg Addysg, Staff Ymgynghorol a TGCh. 
 

Gall y gwasanaethau cefnogi allanol hyn roi cyngor ar dargedau newydd a phriodol ar gyfer 
CAU’r plentyn ac ar strategaethau cysylltiedig. 

 
Dylai’r CAU newydd a ddaw o hynny amlinellu strategaethau ffres ar gyfer cefnogi cynnydd 
y plentyn. 
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Dylai’r CAU gael ei weithredu gyhyd â phosib mewn sefyllfa ystafell ddosbarth arferol.  
 

Bydd dogfen ‘Trefniadau Cyllid ar gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig / 
Funding Arrangements for Children with Special Educational Needs’ Castell-nedd Port 
Talbot o gymorth i ysgolion nodi lefel y gefnogaeth y gellir ei ddarparu gan adnoddau 
dirprwyedig 
 
Bydd plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol a Mwy os: 
 
• Yw’n dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth. 

• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys y lleiafswm o 2 

adolygiad yn dangos nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  

• Oes asesiad yn cadarnhau craffter gweledol gwell o lawer. 

Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002, yn nodi y gellir diffinio cynnydd 
digonol mewn sawl ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 

 
• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  
 
• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 
 
• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen cyrhaeddiad, ond yn is na’r 

mwyafrif o gyfoedion. 
 
• Cyfateb neu yn well na graddfa gynnydd flaenorol y disgybl.  
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm llawn. 
 
• Arddangos gwelliant mewn sgiliau helpu’u hunain, cymdeithasol neu bersonol.  
 
• Yn arddangos gwelliannau yn ymddygiad y plentyn. 
 
• Yn debygol o arwain at achredu priodol. 
 
• Yn debygol o arwain at gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 
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CAIS AM ASESIAD STATUDOL 

 
Bydd plentyn ag anhawster gweledol difrifol i ddwys fel arfer wedi cael ei nodi yn ifanc 
iawn, a gellir darparu gwybodaeth ar lefel cyn ysgol, gan nodi anawsterau’r plentyn gan yr 
asiantaethau Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol ac asiantaethau eraill. Mae’n bosib i’r 
plentyn fod yn destun Datganiad cyn oedran ysgol statudol.  
 
Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi ynghylch gwneud cais am Asesiad Statudol os oes tystiolaeth 
bod y plentyn â cholled weledol gymedrol / ddifrifol o leiaf gyda chymhorthion optegol ac, at 
hynny, bod: 
 
• Yn dilyn y camau a gymerwyd gan yr ysgol dan Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol 

a Mwy, nad yw’r plentyn wedi gwneud cynnydd digonol.  
 
• Mae’r plentyn yn gweithio ar lefel sy’n sylweddol is na’r mwyafrif o blant o’r un oedran 

yn unrhyw un o bynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, fel y mesurwyd gan: 
 

? Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  
? Asesiad cofnodedig yr athro/athrawes ei hun o waith ystafell ddosbarth y plentyn. 
? Tystiolaeth o brofion sy’n cyfeirio at feini prawf a phrofion safonedig (Gweler Atodiad 

1), a gynhaliwyd gan staff yr ysgol a/neu asiantaethau allanol.  
 

• Bod tystiolaeth bod y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a / neu asiantaethau allanol 
perthnasol eraill yn gysylltiedig. 

 
• Iddynt geisio cyngor a mewnbwn gan bobl broffesiynol ac iddynt weithredu ar hynny dros 

gyfnod o amser. 
 
• Iddynt ystyried canlyniadau’r CAUau ar lefel Gweithredu Ysgol a Mwy, a weithredwyd 

hyd at yr adeg honno, dros gyfnod o 6 mis o leiaf. 
 
• I adolygiadau rheolaidd ar gynnydd gael eu cynnal gyda chanlyniadau ysgrifenedig gan 

gynnwys targedau a gyflawnwyd a/neu na chyflawnwyd. 
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• I’r ysgol geisio barn, a chynnwys rhieni / gofalwyr y plentyn ym mhob cam.  Dylai’r 
rhieni / gofalwyr fod wedi cael cyfle llawn i gymryd rhan weithredol wrth gefnogi staff yr 
ysgol wrth weithredu a gwerthuso unrhyw CAU neu raglen ymyrraeth. 

 
Mae pecyn ‘Asesiad Statudol: Ceisiadau Ysgolion’ Castell-nedd Port Talbot o gymorth i 
ysgolion wrth baratoi cais am Asesiad Statudol.  
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MEINI PRAWF YMADAEL/GORFFEN CYNNAL DATGANIAD 

 
Ystyrir gorffen cynnal Datganiad os oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn i’r ysgol 
ffurfio, monitro ac adolygu’r CAU ac i lefelau cyrhaeddiad y plentyn wella hyd nes na 
fyddant bellach yn diwallu’r meini prawf ar gyfer Asesiad Statudol. 
 
Bydd AALl CNPT yn unol â’r cyngor a roddwyd yng Nghôd Ymarfer AAA Cymru 2002, yn 
glynu at y canlynol: 

 
   
8.135 Ar ôl i AALl wneud datganiad, ni ddylid cymryd yn ganiataol y dylai ei gynnal hyd 

nes na fydd yn gyfrifol bellach am y person ifanc. Dim ond pan fydd angen y dylid 
cynnal datganiadau. Ond dylai’r AALl ystyried yr holl amgylchiadau’n ofalus ac 
ymgynghori’n agos â’r rhieni cyn penderfynu gorffen cynnal datganiad. 

 
8.136 Cyn y gall yr AALl orffen cynnal datganiad ar gyfer plentyn, mae’n rhaid iddo fod 

o’r farn nad yw’n angenrheidiol ei gynnal bellach. Dylai’r AALl ystyried 
canlyniadau’r adolygiadau blynyddol diweddaraf, a yw amcanion y datganiad wedi’u 
cyflawni ac a ellid diwallu anghenion y plentyn o hyn ymlaen o fewn adnoddau 
ysgolion prif ffrwd yn yr ardal heb fod angen i’r AALl barhau i oruchwylio’r mater. 
Felly, dylai’r AALl bob amser ystyried a fydd cynnydd y plentyn yn cael ei atal neu 
ei wrthdroi heb y ddarpariaeth addysgol arbennig a nodwyd yn y datganiad neu 
ddarpariaeth wedi'i haddasu a oedd yn cyfiawnhau cynnal datganiad, hyd yn oed os 
yw rhai o amcanion y datganiad, neu’r amcanion i gyd, wedi'u cyflawni.  

 
8.137 Gall yr AALl ystyried a yw’r canlynol yn berthnasol neu beidio wrth ystyried a oes 

angen cynnal datganiad: 
 

(a) a yw amcanion y datganiad wedi’u cyflawni 
(b) a ellir diwallu anghenion y plentyn yn y dyfodol o fewn adnoddau ysgol brif 

ffrwd  
(c) a yw anghenion addysgol arbennig y plentyn o’r math fel nad ydynt bellach yn 

ei atal rhag dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol i raddau sylweddol 
(ch) a yw’r plentyn wedi cyrraedd man lle nad oes angen goruchwyliaeth oedolyn  

arno bob dydd nac addasu ddefnyddiau dysgu cyn y gall gymryd rhan lawn yn y 
cwricwlwm  

(d) a all y plentyn ymdopi â rhyngweithio cymdeithasol arferol dyddiol yn yr ysgol 
(dd) a yw’r plentyn heb anawsterau hunan-gymorth sylweddol a fyddai’n golygu bod 

arno angen mwy o ddarpariaeth nac sydd ar gael fel rheol yn yr ysgol.  
 
I orffen cynnal Datganiad ar gyfer plentyn sydd ag anawsterau gweledol bydd y meini prawf 
a ganlyn yn gymwys: 
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• Mae’r anhawster gweledol wedi ei ddatrys yn ddigonol drwy ddarparu 

cymhorthion addas. 
 

• Nid yw’r anhawster gweledol yn amharu ar symudedd y plentyn bellach. 
 
• Nid yw’r anhawster gweledol angen darpariaeth Addysgol Arbennig na ellir ei 

ddarparu gan yr adnoddau sydd fel arfer ar gael i ysgolion prif ffrwd bellach. 
 
• Nid yw’r anhawster gweledol yn atal datblygiad cymdeithasol nac emosiynol y 

plentyn bellach. 
 
• Nid yw’r anhawster gweledol yn atal mynediad i’r cwricwlwm yn sylweddol 

bellach, sef  bod lefelau cyrhaeddiad yr un fath neu yn uwch na’r rhai a restrir yn 
Nhabl 19. 

 
Tabl 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabl 19: Lefelau Cyrhaeddiad lle na fyddai angen datganiad ar y plentyn bellach. 
 
Fel arfer bydd y plentyn yn cael ei osod ar lefel gweithredu ysgol neu weithredu ysgol a mwy 
ar ôl gorffen ei ddatganiad, gall hyn fod wedi cyfnod lle bu lleihad bwriadol a graddol mewn 
cefnogaeth. 

Plentyn 5 oed sydd â chyraeddiadau sydd ar neu yn uwch na lefel 4 oed 
Plentyn 6 oed sydd â chyraeddiadau sydd ar neu yn uwch na lefel plentyn 5 oed 
Plentyn 7 oed yn gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel 5½ oed  
Plentyn 8 oed yn gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel 6½ oed 
Plentyn 9 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 7½ oed 
Plentyn 10 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8 oed 
Plentyn 11 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8½ oed 
Plentyn 12 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8½ oed  
Plentyn 13 oed yn gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel 9 oed 
Plentyn 14 oed yn gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel 9½ oed 
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ANAWSTERAU SYNHWYRAIDD A CHORFFOROL 

 
C: ANAWSTERAU CORFFOROL A MEDDYGOL 

 
DIFFINIAD 
 
Mae paragraff 7:64 Côd Ymarfer AAA Cymru 2002 yn nodi: 
 
‘Nad yw diagnosis nac anabledd meddygol o reidrwydd yn golygu bod anghenion addysgol 
arbennig. Mae’n bosibl na fydd angen i blentyn neu berson ifanc sydd â diagnosis neu gyflwr 
meddygol arbennig gael datganiad, na bod angen unrhyw ffurf ar ddarpariaeth addysgol 
arbennig ychwanegol mewn unrhyw gyfnod o addysg. Anghenion addysgol y plentyn sydd 
angen eu hystyried yn hytrach na’r diagnosis meddygol. Mae’n bosibl na fydd angen 
datganiad ar rai disgyblion na darpariaeth AAA yn yr ysgol, ond bod ganddynt gyflwr 
meddygol a all, os na chaiff ei reoli’n gywir, amharu ar eu mynediad i addysg.’ 
 
Mae effaith anawsterau corfforol neu feddygol ar addysg plentyn yn amrywio o fod yn 
ysgafn i ddifrifol; gall fod dros dro neu’n barhaol a gall ddod yn amlwg yn y ffyrdd a ganlyn: 
 
• Effaith yr anhawster corfforol neu feddygol ar gyfranogaeth yng ngweithgareddau’r 

cwricwlwm. 
• Effaith yr anhawster corfforol neu feddygol ar berfformiad yn yr ystafell ddosbarth, o 

ganlyniad i fod yn gysglyd, diffyg canolbwyntio, diffyg cymhelliant. 
• Effaith yr anhawster corfforol neu feddygol ar hyder, hunan-barch, sefydlogrwydd 

emosiynol y plentyn neu ar ei berthynas â chyfoedion. 
• Tystiolaeth o anawsterau mewn meysydd eraill o anghenion addysgol arbennig. 
 
Gall rhai plant fod wedi’u nodi ag anawsterau corfforol a/neu feddygol cyn dechrau’r ysgol.  
Caiff ychydig o blant eu nodi yn yr ysgol am y tro cyntaf; gall fod gan y plant hynny 
anawsterau wrth ddelio â’r cwricwlwm oherwydd problemau â sgiliau echdynnol manwl a 
bras. 
 
Bydd rhai plant sydd â chyflwr dirywiol neu blant sy’n dod yn anabl oherwydd salwch neu 
anaf.  Bydd ar rai plant angen newidiadau sylweddol i adeiladau, celfi, neu offer i ganiatáu 
mynediad i’r ystafell ddosbarth.  Bydd ar rai angen strategaethau dysgu ac offer arbenigol i 
ddarparu mynediad i’r cwricwlwm a bydd rhai angen cefnogaeth ar gyfer problemau 
meddygol penodol.  Bydd ar rai yn ddibynnol ar gefnogaeth gan oedolion i ddelio â materion 
megis cathetreiddio neu fwydo fel rhan o raglen gynlluniedig i ddatblygu rhaglen i ddatblygu 
sgiliau hunan-gymorth.  Gall fod angen cefnogaeth gan oedolion hefyd e.e. ar gyfer trin offer 
sylfaenol a symud o amgylch yr ysgol.  Mae’n bwysig bod barn y rhieni a’r plentyn yn cael 
eu hystyried wrth gynllunio i ddiwallu anghenion y plentyn. 
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Lle mae’r anhawster corfforol yn ‘ysgafn’, ond yn rhan o ddarlun cymhleth, dylai meini 
prawf anghenion arbennig ar gyfer anawsterau cyffredinol, penodol, iaith, gweledol neu 
glywedol gael eu cymhwyso fel sy’n addas.  Lle mae gan y plentyn sawl maes angen 
‘ysgafn’, dylid ystyried rhyngweithio’r anawsterau hyn a’r effaith ar ddysgu’r plentyn. 
 
Nid yw’r lefel anhawster a ddisgrifir ar gyfer plentyn o reidrwydd yn nodi bod angen Asesiad 
Statudol arno.  Mae angen asesiad gofalus o weithredu’r plentyn o ran y cyd-destun 
addysgol.  Y mater allweddol yw penderfynu a yw’r anhawster, er gwaethaf ymyrraeth neu 
therapi priodol, yn amharu’n sylweddol ar allu’r plentyn i gymryd rhan yn llawn yn y 
cwricwlwm ac ystod ehangach gweithgareddau’r ysgol.  Dylid ystyried natur ffisegol yr 
ysgol a’r camau a gymerir i gyrchu dysgu annibynnol fel rhan o bolisïau anghenion addysgol 
arbennig a chyfleoedd cyfartal yr ysgol.  
 
Gall fod ar blant ag Anawsterau Corfforol a Meddygol angen rhai, neu bob un, o’r canlynol: 
 
• Trefniadau dysgu hyblyg 
• Seddi addas, amgylchedd acwstig a goleuadau. 
• Addasu i amgylchedd ffisegol yr ysgol.  
• Addasu polisïau a gweithdrefnau’r ysgol.  
• Mynediad at ffurfiau amgen neu estynedig o gyfathrebu. 
• Darpariaeth deunyddiau cyffyrddadwy a chinesthetig. 
• Mynediad i gymhorthion gweledol isel.  
• Mynediad i bob rhan o’r cwricwlwm drwy gymhorthion, offer neu gelfi arbenigol.  
• Mynediad rheolaidd ac aml at gefnogaeth arbenigol.  
 

Gan fod  plant ag anawsterau corfforol a meddygol yn y mwyafrif o ysgolion,  dylai pob 

athro/athrawes feddu ar yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth i gyflawni’u hanghenion. 
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GWEITHREDU YSGOL 

 
Gosodir plentyn ar lefel Gweithredu Ysgol os oes tystiolaeth o un neu fwy o’r canlynol: 
 
• Peth anhawster corfforol, er bod y plentyn yn gyffredinol yn gallu symud yn annibynnol.  
 
• Mewnbwn gan asiantaeth therapiwtig oherwydd anawsterau corfforol neu feddygol y 

plentyn.  
 
• Gall fod angen offer arbenigol i alluogi’r plentyn i gael mynediad i’r cwricwlwm a / neu 

gymryd rhan ym mywyd yr ysgol. 
 
• Mae angen mynediad a chelfi addas ar gyfer tasgau penodol ar y plentyn. 
 
• Mae’r plentyn yn gwneud cynnydd o fewn y Cwricwlwm Cenedlaethol ond ar lefelau is 

na ddisgwylir o’i berfformiad ar dasgau neu ar adegau lle mae effaith yr anhawster 
corfforol neu feddygol yn llai.  

 
• Mae gan yr ysgol bryderon ynghylch gallu’r plentyn i integreiddio’n gymdeithasol.  
 
• Mae angen cefnogaeth emosiynol oherwydd natur anawsterau corfforol a/neu feddygol y 

plentyn. 
 
• Mae gallu’r plentyn yn sylweddol is na’i gyfoedion ar draws ystod o gyd-destunau. Mae 

asesiad llinell sylfaenol a gynhaliwyd gan yr athro/athrawes ynghyd â thystiolaeth gan y 
rhiant (rhieni) yn cefnogi’r farn bod graddfa ddysgu’r plentyn a’i allu i gofio yn is na’i 
gyfoedion gan arwain at gyrhaeddiad isel.  

 
Yn Gweithredu Ysgol: 
 
• Dylai ysgolion fod wedi trafod eu pryderon âr rhieni a dylid cofnodi eu mewnbwn yn y 

Cynllun Addysg Unigol (CAU). 
 
• Caiff CAU seiliedig ar yr ysgol ei ffurfioli a’i weithredu.  Dylai’r CAU gynnwys:  
 
§ Targedau tymor byr ar gyfer y plentyn. 
§ Y strategaethau dysgu i’w defnyddio. 
§ Y ddarpariaeth i’w gosod yn ei lle gan yr ysgol.  
§ Pryd mae’r cynllun i’w adolygu. 
§ Canlyniad gweithrediad yr ysgol.  
§ Dylai’r CAU gael ei ategu gan raglenni llythrennedd a rhifedd addas. 
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Bydd profion safonedig a rhai sy’n cyfeirio at feini prawf*, yn ogystal â chofnodion 
ysgrifenedig yr athrawon dros gyfnod rhesymol yn dystiolaeth ar gyfer adolygiad. 
 
*Mae deunyddiau asesu y gellir eu defnyddio gan staff sydd wedi’u lleoli yn yr ysgolion 
ar gyfer Gweithredu Ysgol, Gweithredu Ysgol a Mwy a’r Asesiad Statudol eu rhestri yn 
Atodiad 1. 
 
Bydd y plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol os: 
 
• Yw’n dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth. 
 
• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor cyfan o leiaf, yn cynnwys lleiafswm o 2 

adolygiad, yn nodi nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  
 
Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA yn nodi y gellir diffinio cynnydd digonol mewn sawl 
ffordd. Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 
 
• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  
 
• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 
 
• Tebyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen cyrhaeddiad, ond yn is na’r 

mwyafrif o gyfoedion. 
 
• Yn cyfateb neu yn well na graddfa gynnydd flaenorol y disgybl.  
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm llawn. 
 
• Arddangos gwelliant mewn sgiliau helpu’u hunain, cymdeithasol neu bersonol.  
 
• Yn arddangos gwelliannau yn ymddygiad y plentyn. 
 
• Yn debygol o arwain at achredu priodol.  
 
• Yn debygol o arwain at gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 
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GWEITHREDU YSGOL A MWY 

 
Ystyrir gosod plentyn dan Gweithredu Ysgol a Mwy os oes tystiolaeth gofnodedig glir o ail 
arolygiad Gweithredu Ysgol yn nodi: 
 
• CAUau Gweithredu Ysgol wedi methu â chael effaith ar weithredu’r plentyn, er 

gwaethaf derbyn rhaglen unigol a chefnogaeth ddwys. 
 
• Bod anawsterau corfforol neu feddygol y plentyn gymaint hyd nad ydyw’n gallu symud 

yn annibynnol. 
 
• Bod angen gofal cynlluniedig yn angenrheidiol o fewn amgylchedd y cartref a’r ysgol.  
 
• Bod ymyrraeth therapiwtig yn angenrheidiol oherwydd anawsterau corfforol neu feddygol 

y plentyn. 
 
• Y gall fod angen offer arbenigol oherwydd anawsterau corfforol neu feddygol y plentyn. 
 
• Bod y plentyn yn gwneud cynnydd o fewn y cwricwlwm, ond ar lefelau is na’r disgwyl 

o’i berfformiad ar dasgau neu ar adegau pan fod effaith yr anhawster corfforol neu 
feddygol yn llai.  

 
• Bod y plentyn yn gallu cymryd rhan yn y mwyafrif o weithgareddau ystafell ddosbarth, 

ond yn cael problemau ymgymryd â rhai tasgau neu weithgareddau, gan efallai arwain at 
broblemau wrth weithio ar yr un raddfa â chyfoedion y plentyn ac arwyddion o flinder 
cynyddol tuag at ddiwedd y diwrnod ysgol.  

 
• Bod yn plentyn yn dangos arwyddion o rwystredigaeth yn yr ystafell ddosbarth, anhawster 

wrth ffurfio perthnasau gyda chyfoedion a thystiolaeth o ynysiad yn ystod amserau cinio 
ac adegau cymdeithasol eraill.  
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Yn Gweithredu Ysgol a Mwy, felly, dylai ysgolion: 
 
• Drafod eu pryderon â’r rhiant (rhieni)/gofalwyr. 
 
• Ceisio cael mewnbwn gan asiantaethau cefnogi allanol e.e. Ffisiotherapi, Therapi 

Galwedigaethol, Seicoleg Addysg, Staff Ymgynghorol.  
 
Gall y gwasanaethau cefnogi allanol hyn roi cyngor ar dargedau newydd a phriodol ar gyfer 
CAU’r plentyn ac ar strategaethau atodol.  
 
Dylai’r CAU newydd a ddaw o hynny amlinellu strategaethau ffres ar gyfer cefnogi cynnydd 
y plentyn. 
 
Dylai’r CAU gael ei weithredu gyhyd â phosib mewn sefyllfa ystafell ddosbarth arferol.  
 
Bydd dogfen ‘Trefniadau Cyllid ar gyfer Plant ag Anawsterau Addysgol Arbennig / 
Funding Arrangements for Children with Special Educational Needs’ Castell-nedd Port 
Talbot o gymorth i ysgolion nodi lefel y gefnogaeth y gellir ei ddarparu gan adnoddau 
dirprwyedig 
 
Bydd plentyn yn ymadael â Gweithredu Ysgol a mwy os: 
 
• Ydyw ef/hi yn dangos cynnydd boddhaol o ganlyniad i ymyrraeth. 

• Oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn o leiaf yn cynnwys y lleiafswm o 2 
adolygiad yn nodi nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol.  

Mae paragraff 6:49 Côd Ymarfer AAA yn nodi y gellir diffinio cynnydd digonol mewn sawl 
ffordd.  Gall, er enghraifft, fod yn gynnydd sy’n: 

 
• Cau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgybl a chyfoedion y disgybl.  
 
• Atal y bwlch cyrhaeddiad rhag lledu. 
 
• Debyg i gynnydd cyfoedion sy’n dechrau o’r un llinell sylfaen cyrhaeddiad, ond yn is na’r 

mwyafrif o gyfoedion. 
 
• Yn cyfateb neu yn well na graddfa gynnydd flaenorol y disgybl.  
 
• Sicrhau mynediad i’r cwricwlwm llawn. 
 
• Arddangos gwelliant mewn sgiliau helpu’u hunain, cymdeithasol neu bersonol.  



 

114 

 
• Yn arddangos gwelliannau yn ymddygiad y plentyn. 
 
• Yn debygol o arwain at achrediad addas. 
 
• Yn debygol o arwain at gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant a/neu 

gyflogaeth. 
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CAIS AM ASESIAD STATUDOL 

 
Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi ynghylch gwneud cais am Asesiad Statudol os oes tystiolaeth 
gofnodedig a chlir: 
 
• Nad yw’r plentyn wedi gwneud cynnydd digonol yn dilyn camau a gymerwyd adeg 

Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol a Mwy. 
 
• Bod y plentyn yn gweithio ar lefel sy’n sylweddol is na’r mwyafrif o blant o’r un oedran 

mewn unrhyw un o bynciau craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol, fel mesurwyd gan: 
 

? Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  
? Asesiad cofnodedig yr athro ei hun o waith ystafell ddosbarth y plentyn. 
? Tystiolaeth gan brofion sy’n cyfeirio at feini prawf a safonedig (Gweler Atodiad 1), a 

gynhaliwyd gan staff yr ysgol a/neu asiantaethau allanol.  
 

• O dystiolaeth i’r Gwasanaeth Seicoleg Addysg a / neu asiantaethau allanol perthnasol 
eraill fod yn gysylltiedig. 

 
• Iddynt geisio cael cyngor a mewnbwn gan bobl broffesiynol ac iddynt weithredu ar hynny 

dros gyfnod o amser. 
 
• Iddynt ystyried canlyniadau’r CAUau yn Gweithredu Ysgol a Mwy, a weithredwyd hyd 

yn ddiweddar, dros gyfnod o 6 mis o leiaf. 
 
• I adolygiadau rheolaidd ar gynnydd gael eu cynnal gyda chanlyniadau ysgrifenedig gan 

gynnwys targedau a gyflawnwyd a/neu na chyflawnwyd. 
 
• I’r ysgol geisio barn, a chynnwys rhieni / gofalwyr y plentyn ym mhob cam.  Dylai’r 

rhieni / gofalwyr fod wedi cael cyfle llawn i gymryd rhan gweithredol wrth gefnogi staff 
yr ysgol wrth weithredu a gwerthuso unrhyw CAU neu raglen ymyrraeth. 

 
• Bod anhawster corfforol y plentyn yn amharu’n sylweddol ar ei fynediad i’r cwricwlwm 

a’i allu i gymryd rhan mewn gweithgareddau ystafell ddosbarth arbennig na eu cyfrannu 
at agweddau o fywyd yr ysgol.  

 
• Bod lefelau cyrhaeddiad y plentyn yn y mwyafrif o dasgau a meysydd cwricwlwm wedi’u 

gwaethygu gan bresenoldeb anghyson oherwydd natur yr anhawster corfforol neu 
feddygol a/neu’r angen am therapi cyson. 
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• Nad yw’r plentyn yn gallu gwneud cynnydd o fewn y cwricwlwm heb ddefnydd helaeth o 
ddeunyddiau, cymhorthion, offer a chelfi arbenigol, ac addasiadau i amgylchedd corfforol 
yr ysgol neu gefnogaeth gan oedolyn. 

 
• Bod y plentyn yn arddangos problemau emosiynol a / neu ymddygiadol gan gynnwys 

cyfnodau encilgar, ymddieithrio ac amharodrwydd i fynychu’r ysgol.  
 
• Mae gan y plentyn anawsterau hunan-gymorth arwyddocaol er enghraifft, gwisgo, 

toiledau neu fwydo a/neu mae cyflwr y plentyn yn codi materion diogelwch difrifol.  
 
• Bod tystiolaeth glir a gadarnhawyd yn seiliedig ar enghreifftiau penodol, fod anallu’r 

plentyn i gymryd rhan yn llawn ym mywyd yr ysgol yn gosod y plentyn dan straen 
emosiynol neu gorfforol sylweddol.  

 
Bydd pecyn ‘Asesiad Statudol: Ceisiadau Ysgolion’ Castell-nedd Port Talbot o gymorth i 
ysgolion wrth baratoi cais am Asesiad Statudol.  
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MEINI PRAWF YMADAEL/GORFFEN CYNNAL DATGANIAD. 

 
Ystyrir gorffen cynnal Datganiad os oes tystiolaeth dros gyfnod o ddau dymor llawn i’r ysgol 
ffurfio, monitro ac adolygu’r CAU ac nad yw anawsterau corfforol y plentyn bellach yn atal 
mynediad i’r cwricwlwm, fel nad ydynt bellach yn cyflawni’r meini prawf ar gyfer Asesiad 
Statudol. 
 
Bydd AALl CNPT yn unol â’r cyngor a roddwyd yng Nghôd Ymarfer AAA Cymru 2002, yn 
glynu at y canlynol: 

 
   
8.138 Ar ôl i AALl wneud datganiad, ni ddylid cymryd yn ganiataol y dylai ei gynnal hyd 

nes na fydd yn gyfrifol bellach am y person ifanc. Dim ond pan fydd angen y dylid 
cynnal datganiadau. Ond dylai’r AALl ystyried yr holl amgylchiadau’n ofalus ac 
ymgynghori’n agos â’r rhieni cyn penderfynu gorffen cynnal datganiad. 

 
8.139 Cyn y gall yr AALl orffen cynnal datganiad ar gyfer plentyn, mae’n rhaid iddo fod 

o’r farn nad yw’n angenrheidiol ei gynnal bellach. Dylai’r AALl ystyried 
canlyniadau’r adolygiadau blynyddol diweddaraf, a yw amcanion y datganiad wedi’u 
cyflawni ac a ellid diwallu anghenion y plentyn o hyn ymlaen o fewn adnoddau 
ysgolion prif ffrwd yn yr ardal heb fod angen i’r AALl barhau i oruchwylio’r mater. 
Felly, dylai’r AALl bob amser ystyried a fydd cynnydd y plentyn yn cael ei atal neu 
ei wrthdroi heb y ddarpariaeth addysgol arbennig a nodwyd yn y datganiad neu 
ddarpariaeth wedi'i haddasu a oedd yn cyfiawnhau cynnal datganiad, hyd yn oed os 
yw rhai o amcanion y datganiad, neu’r amcanion i gyd, wedi'u cyflawni.  

 
8.140 Gall yr AALl ystyried a yw’r canlynol yn berthnasol neu beidio wrth ystyried a oes 

angen cynnal datganiad: 
 

(a) a yw amcanion y datganiad wedi’u cyflawni 
(b) a ellir diwallu anghenion y plentyn yn y dyfodol o fewn adnoddau ysgol brif 

ffrwd  
(c) a yw anghenion addysgol arbennig y plentyn o’r math fel nad ydynt bellach yn 

ei atal rhag dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol i raddau sylweddol 
(ch) a yw’r plentyn wedi cyrraedd man lle nad oes angen goruchwyliaeth oedolyn  

arno bob dydd nac addasu ddefnyddiau dysgu cyn y gall gymryd rhan lawn yn y 
cwricwlwm  

(d) a all y plentyn ymdopi â rhyngweithio cymdeithasol arferol dyddiol yn yr ysgol 
(dd) a yw’r plentyn heb anawsterau hunan-gymorth sylweddol a fyddai’n golygu bod 

arno angen mwy o ddarpariaeth nac sydd ar gael fel rheol yn yr ysgol.  
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I ddileu Datganiad ar gyfer plentyn ag anawsterau corfforol a / neu feddygol, bydd y meini 
prawf a ganlyn yn gymwys: 
 
• Mae’r cyflwr meddygol wedi gwella neu yn cael ei reoli hyd nes nad ydyw’n gweithredu 

fel rhwystr i ddysgu neu ddiogelwch y plentyn. 
 
• Nid oes gan y plentyn anhawster cael at rannau o’r ysgol sy’n angenrheidiol er mwyn iddo 

gymryd rhan llawn yn y cwricwlwm. 
 
• Nid yw’r plentyn bellach angen goruchwyliaeth oedolyn dyddiol a / neu addasiad 

sylweddol  i ddeunyddiau dysgu er mwyn cymryd rhan yng nghwricwlwm yr ysgol.  
 
• Nid yw anallu’r plentyn i gymryd rhan ym mywyd yr ysgol bellach yn ffynhonnell 

arwyddocaol o straen emosiynol a chorfforol.  
 
• Nid oes gan y plentyn anawsterau helpu’i hunan sylweddol sydd angen mwy na’r 

ddarpariaeth a roddir fel arfer. 
 
• Nid oes gan y plentyn anawsterau sylweddol wrth gael mynediad i’r cwricwlwm i’r 

graddau bod lefelau cyrhaeddiad yn cyfateb i neu yn uwch na’r rhai a restrir yn Nhabl 21. 
 

Tabl 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabl 20: Lefelau Cyrhaeddiad lle na fyddai angen datganiad ar y plentyn bellach. 
 
Fel arfer bydd y plentyn yn cael ei osod ar lefel gweithredu ysgol neu weithredu ysgol a mwy 
ar ôl gorffen ei ddatganiad, gall hyn fod wedi cyfnod lle bu lleihad bwriadol a graddol mewn 
cefnogaeth. 

Plentyn 5 oed sydd â chyraeddiadau sydd ar neu yn uwch na lefel 4 oed 
Plentyn 6 oed sydd â chyraeddiadau sydd ar neu yn uwch na lefel plentyn 5 oed 
Plentyn 7 oed yn gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel 5½ oed 
Plentyn 8 oed yn gweithio ar lefel 1 / cyraeddiadau ar lefel 6½ oed 
Plentyn 9 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 7½ oed 
Plentyn 10 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8 oed 
Plentyn 11 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8½  oed 
Plentyn 12 oed yn gweithio ar lefel 2 / cyraeddiadau ar lefel 8½  oed 
Plentyn 13 oed yn gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel 9 oed 
Plentyn 14 oed yn gweithio ar lefel 3 / cyraeddiadau ar lefel 9½ oed 
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ATODIAD 1 

 
Deunyddiau Asesu a Awgrymir 
 

Deunydd Asesu 
 

Ystod Oedran Cyhoeddwr 

Darllen   
Neale Analysis of  
Reading Ability 
 

6  oed – 12  mlwydd  11  mis oed 
(B2 – B9) 

NFER 

NFER Group Reading 
 

6  oed – 15  mlwydd  3  mis oed 
(B2 – B9) 

NFER 

Progress in English 
 

6  oed – 14  oed + (B2 – B10) NFER 

Individual Reading 
Analysis 

5  mlwydd 6  mis oed – 11  mlwydd  2  fis 
oed 
(B1 – B6) 

NFER 

New Reading Analysis 
 

7  mlwydd  5  mis oed – 13  oed 
(B3 – B9) 

NFER 

Glannau Menai 
 

4  mlwydd 6 mis oed -  10  6  oed AALl Gwynedd  

Suffolk Reading Tests 6 mlwydd – 14 mis oed 11 mis oed NFER 
Wechsler Objective 
Reading Dimensions 
(WORD) 

6 mlwydd – 16 mis oed 11 mis oed Psychological 
Corporation 

QUEST – Mathematics 
and English Tests 

6 oed – 8 oed NFER 

Sillafu   
British Spelling Test 
 

5  mlwydd  – oedolyn NFER 

Single Word Spelling 
 

6  mlwydd – 14  mlwydd oed  
(Ar gael Mawrth 2001) 

NFER 

Rhifedd   
Early Maths Concepts 4  mlwydd – 5  mlwydd  3  mis 

(Derbyn)  
NFER 

Maths 6 – 14 6  mlwydd – 15  mlwydd  2  oed 
(Y1 – Y10) 

NFER  

Middle Infant  
Screening Test 

5 – 6 oed NFER 

Aston Index 
 

5 mlynedd  – 14 oed  
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Wechsler Objective 
Number Dimensions 
(WOND) 

6 oed – 16 mlwydd 11 mis oed Psychological 
Corporation 

Early Mathematics  
Diagnostic Kit 

4 oed – 8 oed NFER 

QUEST – Mathematics 
and English Tests 
 

6 oed – 8 oed NFER 

Lleferydd a Iaith / 
Cyfathrebu 
 

  

British Picture 
Vocabulary Scale 
(BPVS) 

Pob Cyfnod Allweddol 
(Rhestr Wirio Babanod Bury 3 oed–15 
mlwydd 8  mis oed) 

NFER 

AFASIC Language  
Checklists 

  

Teaching Talking 3 – 11 oed NFER 
Pragmatics Profile of  
Early Communication  
Skills 

0 – 4 oed NFER 

Pragmatics Profile of  
Everyday  
Communication skills in  
children 

5 – 10 mlwydd oed NFER 

Wechsler Objective 
Language Dimensions 
(WOLD) 

6 oed – 16 mlwydd 11 mis oed Psychological 
Corporation 

Clinical Evaluation of 
Language Fundamentals 
(CELF) Pre-School 

3 oed – 6 mlwydd 11 mis oed Psychological 
Corporation 

Clinical Evaluation of 
Language Fundamentals 
(CELF)-3uk  

6 oed – 21 oedd Psychological 
Corporation 

South Tyneside  
Assessment of Syntactic  
Structure 

  

Renfrew Action Picture  
Test 

3 oed – 8 oed Psychological 
Corporation 

Renfrew Test of Word  
Finding 

3 oed – 8 oed Psychological 
Corporation 

Test of Word Knowledge Lefel 1 5 blynedd – 8 mlynedd 
Lefel 2 8 mlwydd – 17 mlynedd 

Psychological 
Corporation 
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Pre-School Language  
Scale 

0 – 6 oed Psychological 
Corporation 

Test of Pragmatic  
Language 

5 oed – 13 blwydd 11 mis oed Psychological 
Corporation 

Assessment of  
Comprehension and  
Expression 

6 oed – 11 flwydd 11 mis oed NFER 

Pre-Verbal 
Communication 
Schedule 

Pob oedran NFER 

Phonological 
Assessment Battery  
(PHAB) 

6 oed – 14 blynedd 11 mis oed NFER 

Derbyshire Language 
Test 

 Cynllun Iaith 
Swydd Derby 

Symbolic Play Test, 2nd 
Edition 

1 oed – 3 oed NFER 

Social Communication 
Checklist Cumine et al 
1998 
 
 

  

Emosiynol/ 
Ymddygiadol 
 

  

Early Years Behaviour  
Checklist/Pre-school  
Behaviour Checklist 

2 oed – 5 oed NFER 

Pupil Behaviour  
Assessment System 

  

Positive Behaviour  
Management - Primary 

 Incentive Plus 

Positive Behaviour  
Management –  
Secondary 

 Incentive Plus 

Boxall Profile 3 blwydd 4 mis – 8 oed AWCEBD 
Achenbach Behaviour 
Checklist School Age 

6 oed – 18 oed Psychological 
Corporation 

Bristol Social  
Adjustment Guidelines  
(BSAG) 

5 oed – 16 oed Hodder &  
Staughton 

Conners' Rating Scales – 3 oed – 17 oed Psychological 
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Revised Corporation/ 
NFER 

Rogers’ Personal  
Adjustment Inventory –  
Revised (RPAI-R) 
 

9 oed – 13 oed NFER 

Datblygiadol/ 
Gwybyddol/Arall 

  

Schedule of Growing 
Skills 

Blynyddoedd Cynnar 0-5 oed NFER 
 

British Picture 
Vocabulary Scale 
(BPVS) 
 

Pob Cyfnod Allweddol 
(Rhestr Wirio Babanod Bury 3 oed –15 
mlwydd 8  mis) 

NFER 

British Ability Scales II 
(BAS II) 

2 flynedd 6 mis – 17 mlwydd 11 mis oed NFER 

Wechsler Intelligence 
Scales for Children Third 
Edition UK (WISC III) 

6 oed – 16 mlwydd 11 mis oed Psychological 
Corporation 

Wechsler Pre-school and 
Primary Scale of 
Intelligence (WPPSI) 

3 – 7 oed Psychological 
Corporation 

Reynell Developmental 
Scales III 

15 mis – 7 blwydd 6 mis oed NFER 

Primary Assessment  
Profile 

Cynradd ac Uwchradd Cyhoeddwyr 
David Fulton  

Secondary Assessment  
Profile 

Cynradd ac Uwchradd Cyhoeddwyr 
David Fulton  

Movement ABC  
Checklist 

6 oed – 9+ oed Psychological 
Corporation 

Ruth Griffiths Test 0 -  8 oed The Test  
Agency Ltd 
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Atodiad 2 
 

Cydnabyddiaeth 
 

Lluniwyd y ddogfen hon wrth ymgynghori â Gwasanaeth Seicoleg Addysg Caerffili.  
Cynhyrchwyd y meini prawf dechrau/gadael, ar gyfer pob categori angen arbennig,  gyda 
chyfraniadau gan y canlynol: 
 
Anawsterau Dysgu Cyffredinol 
 
Jane Maine    Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Olivia Jones    Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Libby Collins   Gwasanaeth Cefnogi Dysgu (ADP) 
John Rawlings   Gwasanaeth Datblygu Addysg 
Theresa Williams   Ysgol Arbennig Hendre  
Charmaine Constable  Ysgol Uwchradd Sandfields  
Jill Singleton   Ysgol Gynradd Blaenhonddan  
Katrina Winston   Ysgol Gynradd Trebannws  
Janet Franklyn   Ysgol Gynradd Waunceirch  
Wyn Griffiths   Ysgol Gynradd Rhydyfro  
 
Specific Learning Difficulties 
 
Jane Maine     Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Kay Duncan    Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Libby Collins   Gwasanaeth Cefnogi Dysgu (ADP) 
John Rawlings   Gwasanaeth Datblygu Addysg 
Gaynor Proctor   Gwasanaeth Cefnogi Dysgu (SAL) 
Amanda Price   Ysgol Uwchradd Cwmtawe  
Lynne Lewis   Ysgol Gynradd Glanymor  
 
Anawsterau Dysgu Difrifol/Dwys a Lluosog 
 
Zoe Ashton-Davies  Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Lynette Lawrence   Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Marion Scales   Ysgol Arbennig Llansawel 
Fiona Lewis     Ysgol Arbennig Llansawel 
Chris Prescott   Ysgol Uwchradd Sandfields  
Diane Davies   Ysgol Gynradd Tywyn  
Penny Davies   Gwasanaeth Therapi Lleferydd a Iaith  
Bridget Ruggiero   Ymwelydd Iechyd Arbenigol (Gwasanaethau Cymdeithasol) 
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Anawsterau Emosiynol, Ymddygiadol a Datblygiad Cymdeithasol 
 
Kay Duncan    Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
André Mundy   Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Jean Staddon   Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad 
John Whiteman   Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad a Mynychu 
David Condon   UCD Ty Afan  
Sue Masrani    UCD Cynradd Ty Afan  
Sue Coyne    UCD Bryncoch/Canolfan Diwtora 
Chris Manley   Ysgol Gynradd Llangatwg  
Moyra Greaney   Ysgol Gynradd Eastern  
Ann Jones    Ysgol Gynradd Eastern  
Dr Sam Ames   Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc 
Jeff Thomas    Cefnogaeth Disgyblion, Rhieni 
 
Anawsterau Lleferydd a Iaith 
 
Lynette Lawrence   Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Kay Duncan    Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Gaynor Proctor   Gwasanaeth Cefnogi Dysgu (SAL) 
Llinos Williams   Gwasanaeth Cefnogi Dysgu (SAL) 
Yvonne Turner   Ysgol Uwchradd Cwrt Sart  
Louise Jefford   Ysgol Gynradd Blaenbaglan 
Miriam Powles   Melin Infant School 
J Daniel    Melin Infant School 
Anne Carlson   Gwasanaeth Therapi Lleferydd a Iaith  
Caroline Saine   Gwasanaeth Therapi Lleferydd a Iaith  
 
Anhwylderau Sbectrwm Awtistig 
 
Jane Maine    Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Lynette Lawrence   Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Debbie Ryall   Ysgol Gynradd Maesmarchog  
Zoe Rogers    Ysgol Gynradd Tonmawr  
Caroline Morgan   Ysgol Iau Crynallt 
Kim Billington   Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc 
Penny Davies   Gwasanaeth Therapi Lleferydd a Iaith  
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Nam ar y clyw 
 
André Mundy   Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Zoe Ashton-Davies  Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Eirwen Carpenter   Gwasanaeth Cefnogi Dysgu (HI) 
Sheila Barker   Gwasanaeth Cefnogi Dysgu (HI) 
Cath Randall   Gwasanaeth Cefnogi Dysgu (HI) 
Marion Williams   Ysgol Uwchradd Cwrt Sart  
Merfyn Williams   Ysgol Uwchradd Cefn Saeson  
Kelvin Rees    Ysgol Gynradd Catwg  
Sian Thomas   Ysgol Gynradd Catwg  
Ann Blank    YGGD Cwmgors 
 
Nam gweledol 
 
Olivia Jones    Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Zoe Ashton-Davies  Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Cheryl Thomas   Gwasanaeth Cefnogi Dysgu (VI) 
Ann Jones    Gwasanaeth Cefnogi Dysgu (VI) 
Debbie Jones   Gwasanaeth Cefnogi Dysgu (VI) 
Angela Taylor   Uned y Byddar/Deillion Ysgol Hendre  
Linda Blake    Ysgol Uwchradd Cefn Saeson  
Angela Jones   Ysgol Gynradd Gnoll  
Liz Bodycombe   Ysgol Gynradd Gnoll  
 
Anawterau Corfforol a Meddygol 
 
Olivia Jones    Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
André Mundy   Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
Julia Eagle    Ysgol Uwchradd Gatholig St Joseph 
Merfyn Williams   Ysgol Uwchradd Cefn Saeson  
Deborah Burnett   Ysgol Gynradd Gatholig St Therese 
Bridget Ruggiero   Ymwelydd Iechyd Arbenigol (Gwasanaethau Cymdeithasol) 
Judith Holmes   Nyrsio Cymunedol 
Julie Harvey    Gwasanaeth Ffisiotherapi  
Jan Wanless    Gwasanaeth Therpai Galwedigaethol  


