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POLISI HYGYRCHEDD a CHYNLLUN CYDRADDOLDEB I BOBL ANABL    
 

RHAGAIR 
 

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Tywyn yn falch o gyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb i Bobl 

Anabl am y tro cyntaf. Wrth ddatblygu’r cynllun, rydym wedi gallu adnabod a chofnodi’r cynnydd 

rydym wedi ei wneud o ran sicrhau cydraddoldeb i bobl anabl a mynd i’r afael â gwahaniaethu, ac 

ennill gwell dealltwriaeth o’r heriau sydd eto angen sylw. Byddwn yn sicrhau bod y Cynllun 

Cydraddoldeb i Bobl Anabl yn cael ei weithredu a’i archwilio’n effeithiol fel ein bod yn bodloni 

gofynion Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd. Rydym yn bwriadu ei ddefnyddio i wneud 

newidiadau gwirioneddol i’r ffordd rydym yn mynd o gwmpas ein gwaith a fydd yn gwneud 

gwahaniaeth pendant i fywydau pobl anabl. Bydd hybu cydraddoldeb i bobl anabl yn Ysgol Uwchradd 

Tywyn yn broses barhaus. Byddwn yn cyflawni hyn mewn partneriaeth â’r gymuned ehangach ac, 

wrth gwrs, pobl anabl eu hunain. 
 



CYFLWYNIAD 

 

1. Y ddyletswydd i hybu cydraddoldeb i bobl anabl 

Roedd Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 yn garreg filltir mewn deddfwriaeth 

cydraddoldeb, gan ei gwneud yn anghyfreithlon i wahaniaethu yn erbyn rhywun ar sail ei 

anabledd.  Roedd hefyd yn gofyn i sefydliadau wneud ‘addasiadau rhesymol’ er mwyn i berson 

anabl allu cymryd swydd, parhau i weithio i sefydliad neu allu defnyddio gwasanaethau. 
 

Roedd Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 2005 yn diwygio deddfwriaeth 1995. Roedd yn 

cyflwyno’r ddyletswydd i hybu cydraddoldeb i bobl anabl, sy’n cyfateb yn rhannol i’r 

ddyletswydd i hybu cydraddoldeb hiliol a gyflwynwyd o dan y  Ddeddf Cysylltiadau Hiliol 

(Diwygiad) 2000. Mae’r ddyletswydd i hybu cydraddoldeb i bobl anabl yn cynnwys dwy elfen - 

dyletswydd cyffredinol ar gyfer yr holl gyrff cyhoeddus a dyletswydd benodol, sy’n berthnasol i 

nifer mwy cyfyngedig o awdurdodau penodol, gan gynnwys ysgolion. Mae’r Cod Ymarfer a 

gyflwynwyd gan y Comisiwn Hawliau Anabledd (DRC) yn datgan mai ‘nod cyffredinol y 

ddyletswydd yw hybu cyfle cyfartal’. Mewn nifer o achosion mae’r anfanteision a’r gwahaniaethu 

y mae pobl anabl yn eu profi yn deillio o rwystrau o safbwynt agwedd ac amgylchedd. Nod y 

ddyletswydd i hybu cydraddoldeb i bobl anabl yw goresgyn y rhwystrau hyn. 
 

Mae’r cynllun hwn yn gosod allan y camau y bydd y Corff Llywodraethu yn eu cymryd a fydd yn 

arwain at well ddeilliannau i ddisgyblion, rhieni/gofalwyr a staff anabl ym mhob agwedd o fywyd 

ysgol.   
 

Mae’r Cynllun hwn yn cynnwys ein cynllun mynediad ac yn datblygu ein gwaith ymhellach i 

gynnwys:  

 Diffiniad o anabledd a chynhwysiant sy’n ehangach nag anghenion addysgol 

arbennig ac sy’n berthnasol i bob grŵp sy’n agored i niwed 

 Bod yn rhagweithiol wrth wneud addasiadau rhesymol 

 Gweithio gyda disgyblion, staff a rhieni/gofalwyr 

 Cynnwys safbwyntiau disgyblion anabl, eu gofalwyr a staff lle bo hynny’n 

berthnasol er mwyn adnabod camau sydd i gael blaenoriaeth yn y cynllun gwella 

ysgol. 

 

2. Y Ddyletswydd Gyffredinol 

Mae’r ddyletswydd gyffredinol i hybu cydraddoldeb i bobl anabl yn gosod dyletswydd ar yr holl 

awdurdodau cyhoeddus, wrth gyflawni eu gwaith i ystyried yr angen i: 

 Hybu cyfle cyfartal rhwng pobl anabl a phobl eraill  

 Dileu gwahaniaethu sy’n anghyfreithlon yn ôl y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail 

Anabledd.  

 Dileu aflonyddu pobl anabl pan fo’n gysylltiedig â’u hanableddau 

 Hybu agwedd gadarnhaol at bobl anabl 

 Annog pobl anabl i gyfrannu at fywyd cyhoeddus 

 Cymryd camau i ystyried anableddau pobl anabl, hyd yn oed os yw hynny’n 

cynnwys trin pobl anabl yn fwy ffafriol na phobl eraill. 
 

 
 

 

 
 

 



3. Y Ddyletswydd Benodol 

Yn sgil y ddyletswydd benodol mae’n ofynnol i awdurdodau cyhoeddus dynodedig, sy’n cynnwys 

ysgolion, gynhyrchu a chyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb i Bobl Anabl (DES), sy’n gosod allan sut 

y byddant yn cyflawni eu dyletswyddau cyffredinol a phenodol i hybu cydraddoldeb i bobl anabl. 

Mae’n rhaid cynnwys pobl anabl wrth ddatblygu’r Cynllun. Bydd y Cynllun Cydraddoldeb i Bobl 

Anabl hwn yn para tair blynedd gan adolygu cynnydd yn flynyddol. 

 

DIFFINIAD O ANABLEDD 

Mae’r ysgol yn cefnogi’r diffiniad ehangach o anabledd sydd wedi ei gynnwys yn y Ddeddf 

Gwahaniaethu ar sail Anabledd (2005). Mae hyn yn cynnwys pob myfyriwr sydd ar ddatganiad ac 

aelodau o gymuned yr ysgol sydd â chyflyrau meddygol difrifol. 

 

‘Mae gan berson anabledd os oes ganddo ef/hi nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith 

negyddol sylweddol a hirdymor ar ei allu ef/hi i wneud gweithgareddau arferol bywyd bob dydd.’ 

(DDA, Rhan 1, Paragraff 1.1) 

 

Diffiniad o’r termau: 

 Mae ‘nam corfforol’ yn cynnwys namau synhwyraidd 

 Mae ‘nam meddyliol’ yn cynnwys anawsterau dysgu a nam sy’n ganlyniad i   

 afiechyd meddwl neu’n cynnwys afiechyd meddwl 

 Mae ‘sylweddol’ yn golygu ‘mwy na dibwys neu fân’ 

 Mae ‘hirdymor’ yn cael ei ddiffinio fel 12 mis neu fwy. 

 

Mae’r diffiniad yn cynnwys amrediad eang o namau, gan gynnwys namau cudd megis dyslecsia, 

awtistiaeth, nam ar y lleferydd a namau ieithyddol, anhwylder diffyg canolbwyntio a 

gorfywiogrwydd (ADHD). Mae’r rhain yn debygol o gael eu cyfrif fel anabledd, ond dim ond os 

yw’r effaith ar allu’r person i wneud gweithgareddau arferol bywyd bob dydd yn sylweddol ac yn 

hirdymor. 

 

Mae’r effaith ar weithgareddau arferol bywyd bob dydd ar un neu fwy o’r canlynol: 

 Cof neu allu i ddysgu, canolbwyntio neu ddeall 

 Lleferydd, clyw neu olwg 

 Symudedd  

 Cydsymud corfforol 

 Medrusrwydd corfforol 

 Ymataliad 

 Gallu i godi, cludo neu symud gwrthrychau dydd-i-dydd mewn ffordd arall 

 Ymwybyddiaeth o risg neu berygl corfforol. 

Mae rhai pobl yn cael eu cynnwys yn y diffiniad yn awtomatig: pobl sydd â chancr, sglerosis 

ymledol, haint HIV neu anffurfiad difrifol. 

 

Bydd cofrestri AAA a Meddygol yr ysgol yn cael eu defnyddio i adnabod myfyrwyr sy’n cwrdd 

â’r meini prawf ehangach ar gyfer anabledd a gellir defnyddio cofnodion personél i ddarparu’r un 

wybodaeth am staff.   

 

Nid yw’r ddyletswydd yn cyflwyno hawliau newydd i bobl anabl; yn hytrach na hyn mae’n gofyn 

i ysgolion fod yn fwy rhagweithiol wrth hybu cydraddoldeb i bobl anabl a dileu gwahaniaethu.  



Mae gofyn i ysgolion symud oddi wrth ganolbwyntio ar ymateb unigol i ddull sy’n cynnwys 

ystyriaethau cydraddoldeb i bobl anabl o’r cychwyn ac ar bob lefel yn yr ysgol; ar lefel strategol, 

polisi, rheolaethol a dosbarth.  

 

Mae’r DDA yn berthnasol i ysgolion mewn amryw o wahanol ffyrdd. Yn arbennig, mae’n 

berthnasol i dair prif swyddogaeth ysgolion:   

 I’r ysgol yn ei phrif swyddogaeth o ddarparu addysg i fyfyrwyr 

 I’r ysgol fel cyflogwr  

 I’r ysgol fel darparwr gwasanaethau i rieni a gofalwyr a’r cyhoedd ehangach.   

  

Mae Ysgol Uwchradd Tywyn yn ymrwymedig i egwyddorion cynhwysol y Ddyletswydd 

Cydraddoldeb i Bobl Anabl a chefnogi pobl anabl o fewn cymuned yr ysgol yn rhagweithiol er 

mwyn iddynt allu cyflawni eu potensial llawn.   

 

Mae’r ysgol yn ymdrechu i’r eithaf i ddarparu amgylchedd gofalgar, gan roi gwerth cyfartal i bob 

unigolyn ni waeth beth fo eu gallu neu gefndir.  O fewn y fframwaith hwn, ein nod yw creu 

cyfleoedd ar gyfer datblygiad deallusol, personol a chymdeithasol pob myfyriwr. Mae hyn er 

mwyn iddynt wireddu eu potensial llawn a dod yn aelodau cyfrifol a chyflawn o’r ysgol, y 

gymuned a’r gymdeithas o’u cwmpas sy’n brysur newid. 

 

Er mwyn darparu gofal ac addysg o’r un safon i bawb, dylai bod pob rhan o’r ysgol a’r 

cwricwlwm yn hygyrch i bob un o’n myfyrwyr, os oes ganddynt anabledd neu ddim.  Bydd yr 

ysgol yn gwneud ei gorau i geisio cyflawni hyn.   

 

CYNNWYS DISGYBLION, STAFF A RHIENI ANABL 
Mae’r cynllun hwn wedi ei ddatblygu drwy ymgynghori â staff, rhieni a myfyrwyr anabl er mwyn 

canfod cryfderau ein sefyllfa bresennol ac adnabod blaenoriaethau i’w datblygu. 

Bydd cyfranogiad staff, myfyrwyr a rhieni anabl yn cael ei ddatblygu yn ystod tair blynedd y 

cynllun. 

 

CASGLU GWYBODAETH 
Bydd cyfleoedd a chyflawniadau addysgol myfyrwyr anabl yn cael eu monitro yn yr un ffordd â’n 

holl ddisgyblion; drwy fonitro gan diwtoriaid dosbarth, asesiad athro a thracio myfyrwyr, 

nosweithiau rhieni, canlyniadau arholiadau a phrofion a Chynlluniau Addysg Unigol AAA.  

 

Byddwn yn gofyn am wybodaeth bersonol am fyfyrwyr pan fyddant yn cychwyn yn yr ysgol gan 

eu rhieni ac mae hyn yn cynnwys triniaethau a phroblemau’n ymwneud ag iechyd, problemau 

ieithyddol ayyb. Bydd rhestrau meddygol ac AAA yn cael eu diweddaru’n gyson a byddwn yn 

cael gwybodaeth gan ysgolion blaenorol. Bydd pob cofnod yn cael ei gadw’n gyfrinachol. 

 

Byddwn yn gwneud bob ymdrech i sicrhau bod myfyrwyr sydd ag anabledd dros dro yn cael eu 

trin mewn ffordd gyfaddas a phriodol a bod newidiadau perthnasol yn cael eu gwneud i’w helpu i 

oresgyn unrhyw anawsterau y gallent eu hwynebu yn ystod y cyfnod hwn, e.e. rhoi caniatâd i 

adael gwersi’n fuan er mwyn iddynt allu cyrraedd y wers nesaf cyn i ddisgyblion symud, defnydd 

o doiledau i bobl anabl, caniatáu i riant ymweld â disgybl yn ystod y diwrnod ysgol er mwyn rhoi 

meddygyniaeth ayyb. 

 

 

 

 



HYBU CYFLE CYFARTAL 
Mae Ysgol Uwchradd Tywyn yn rhagweithiol wrth annog yr holl fyfyrwyr i gael mynediad i bob 

rhan o’r cwricwlwm a chymryd rhan ym mhob ymweliad a digwyddiad. Bydd yr ysgol yn sicrhau 

bod staff yn cynllunio teithiau ac ymweliadau ymhell o flaen llawn, gan sicrhau bod asesiadau risg 

yn cael eu gwneud a bod y wybodaeth feddygol a dietegol berthnasol ar gael i sicrhau bod pob 

disgybl yn elwa’n llawn o’r ymweliad. Byddwn yn gofyn am gyngor meddygol a bydd staff yn 

cael eu hyfforddi, os oes angen. Nid oes disgwyl i rieni ddod gyda myfyrwyr anabl ar ymweliadau 

gan fod hyn yn cyfyngu ar annibyniaeth y plentyn a hefyd gwerth yr ymweliad ei hun. 

 

Mae gan nifer o fyfyrwyr Gymhorthydd Dysgu i’w helpu yn y dosbarth a bydd cefnogaeth yn 

berthnasol i anghenion y myfyriwr. Bydd hyn yn cael ei fonitro drwy’r Cyd-gysylltydd AAA a 

thrwy drafodaeth gyda’r staff dysgu perthnasol. 

 

Mae ein prosesau recriwtio, anwytho ac adolygu ar gael i bob aelod o staff ac maent yn darparu’r 

un lefel o fynediad. Byddwn yn annog ymgeiswyr anabl i fynychu cyfweliad os ydynt yn 

cyflawni’r meini prawf sylfaenol a byddant yn cael eu hasesu yn y cyfweliad yn yr un ffordd ag 

ymgeiswyr eraill. Os yw person anabl yn cael y swydd, gall yr ysgol gysylltu â Mynediad at Waith 

am gymorth os oes angen. 

 

DILEU GWAHANIAETHU 

Mae gan Ysgol Uwchradd Tywyn ethos sy’n annog parch at eraill, agwedd ofalgar at eraill a 

datblygu ysbryd cymunedol o fewn yr ysgol.  

 

Mae’r ysgol wedi trefnu HMS yn y gorffennol ar gyfer holl staff yr ysgol ar faterion yn ymwneud 

ag anabledd. Mae sesiynau HMS pellach wedi eu trefnu a fydd yn ymdrin ag Iechyd a Diogelwch 

a materion meddygol a sut maent yn effeithio ar ddisgyblion a staff anabl.   

 

Mae’r ysgol wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y gorffennol wrth gynnig darpariaeth ar gyfer 

disgyblion sydd ag anabledd corfforol difrifol, gan gynnwys dallineb, ac mae wedi gwneud bob 

ymdrech i gynnwys bob disgybl yng ngweithgareddau cwricwlaidd ac all-gwricwlaidd yr ysgol. 

 

Byddwn yn delio â materion sy’n ymwneud ag ymddygiad a disgyblu yn unol â’r Polisi 

Ymddygiad. 

Os bydd materion yn codi oherwydd anabledd, byddwn yn siarad â’r disgyblion perthnasol am eu 

hymddygiad, yn gofyn am ymddiheuriad ac yn disgyblu yn ôl yr angen.  

 

Bydd polisïau’r ysgol, ac yn benodol sut maent yn effeithio ar ddisgyblion, staff a rhieni/gofalwyr 

anabl, yn cael eu hadolygu’n rheolaidd a’u haddasu os oes angen.  

 

DILEU AFLONYDDU 

Yn aml, mae bwlio yn fwy cyffredin mewn cymdeithas nag yr ydym yn ei feddwl, ac mae’n fwy 

cyffredin i fyfyrwyr anabl. Bydd yr ysgol yn gwella ymwybyddiaeth ymhlith staff a myfyrwyr o 

aflonyddu sy’n gysylltiedig ag anabledd a bydd dealltwriaeth o natur a chyffredinrwydd bwlio ac 

aflonyddu yn galluogi’r ysgol i gydnabod a delio â hynny. Yn Ysgol Uwchradd Tywyn rydym yn 

ymdrechu i’r eithaf i atal bwlio pan fo’n digwydd ac i addysgu’r myfyrwyr a’r staff ynglŷn ag 

ymddygiad. Mae gan ein tîm bugeiliol o fewn yr ysgol brofiad o ddelio ag unrhyw fwlio neu 

aflonyddu y byddant yn cael gwybod amdano.   

 



Byddwn hefyd yn delio â bwlio ac aflonyddu mewn gwasanaethau yn yr ysgol a hefyd fel rhan o’r 

rhaglen ABaCh. Bydd barn ac agweddau disgyblion yn cael eu casglu drwy waith y Cyngor 

Ysgol. Bydd disgyblion hŷn hefyd yn cael eu defnyddio i gefnogi a chynorthwyo disgyblion iau. 

 

Byddwn hefyd yn delio ag unrhyw achos o fwlio neu aflonyddu unrhyw aelod o staff mewn ffordd 

sensitif ond cadarn o fewn yr ysgol. Mae’n bwysig fod pob aelod o staff yn teimlo’n gyffyrddus 

a’u bod yn cael cefnogaeth o fewn yr ysgol.   

 

HYBU AGWEDD GADARNHAOL 

Yn Ysgol Uwchradd Tywyn fyddwn bob amser yn annog agwedd gadarnhaol at anabledd, hil, 

diwylliant a gallu. Mae’r staff yn fodel o agwedd barchus i’r holl ddisgyblion, staff a rhieni. Bydd 

agwedd gadarnhaol at anabledd hefyd yn cael ei annog mewn gwasanaethau a thrwy wahanol 

agweddau o’r cwricwlwm. 

 

ANNOG CYFRANOGIAD MEWN BYWYD CYHOEDDUS 

Byddwn yn annog myfyrwyr, staff a rhieni i gymryd rhan ym mhob agwedd o fywyd ysgol, gan 

gynnwys ymweliadau a theithiau addysgol, cynyrchiadau diwylliannol megis: dramâu ysgol, 

cynyrchiadau cerddorol, Eisteddfod yr Ysgol, Eisteddfod yr Urdd a gweithgareddau chwaraeon o 

bob math. 

 

CYMRYD CAMAU I GWRDD AG ANGHENION POBL ANABL, HYD YN OED OS YW 

HYNNY’N GOLYGU EU TRIN YN FWY FFAFRIOL 

Byddwn yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr drwy gyfres o glybiau wythnosol: 

 Clwb darllen 

 Clwb Sillafu 

 Gwersi Grym Rhif 

 Clwb cefnogi dyslecsia 

 Clwb gwaith cartref 

 

Mae’n bosib y bydd Cymhorthydd Dysgu hefyd yn cael ei ddarparu yn dilyn asesiad o anghenion 

addysgol myfyriwr.   

 

Bydd cyfleusterau a threfniadau arbennig yn cael eu darparu ar gyfer disgyblion anabl yn ystod 

amser egwyl ac amser cinio.  

 

Bydd yr ysgol yn cyfweld pob ymgeisydd anabl am swydd os ydynt yn cwrdd â gofynion 

sylfaenol y swydd.



Cynllun Gweithredu 2011 – Gorffennaf 2014 

Elfen Strategaeth Cyfrifol Cwblhau Deilliannau 
Gwella 

ymwybyddiaeth o 

faterion yn 

ymwneud ag 

anabledd 

 

Gwella ymwybyddiaeth o’r 

diffiniad o anabledd ymhlith 

staff drwy ddarparu 
gwybodaeth syml a diffiniad. 

 

 

 HL/GMR 

 

Parhaus 

Holl staff yn ymwybodol 

o ystyr ‘anabledd’ yng 

nghyd-destun Deddf 
Gwahaniaethu ar sail 

Anabledd 2005. 

Casglu 

gwybodaeth am 

anableddau 

disgyblion, staff a 

rhieni/gofalwyr. 

Esbonio pam mae angen y 

wybodaeth hon. Rhoi sicrwydd 

i ddisgyblion, staff a 

rhieni/gofalwyr bod yr holl 
wybodaeth yn cael ei drin yn 

gyfrinachol a sensitif. 

GMR / RO Parhaus Cynhyrchu cronfa ddata 

o’r holl ddisgyblion, staff 

a rhieni/gofalwyr sydd ag 

anabledd. 
Defnyddio’r wybodaeth i 

gynllunio ar gyfer 

adolygu ac addasu 
cynllun yr ysgol i bobl 

anabl yn y dyfodol. 

Casglu 

gwybodaeth ar ba 

mor dda mae’r 

ysgol yn ymdrin â 

materion yn 

ymwneud ag 

anabledd ar hyn o 

bryd  

Casglu gwybodaeth drwy: 

Gyfweld disgyblion pan 
fyddant yn ymadael â'r ysgol. 

Cyfweld pobl anabl. 

Cyfathrebu gyda 
rhieni/gofalwyr disgyblion 

anabl. 

Cyfathrebu gyda 

rhieni/gofalwyr anabl. 
Staff. 

Unigolion yn y gymuned sy’n 

defnyddio’r ysgol. 
Y Cyngor Ysgol. 

  

Parhaus 

Mwy o wybodaeth a 

gwell dealltwriaeth o’r 
ffordd mae’r ysgol yn 

ymdrin â materion yn 

ymwneud ag anabledd ar 
hyn o bryd. 

Defnyddio’r wybodaeth i 

gynllunio ar gyfer 

adolygu ac addasu 
cynllun yr ysgol i bobl 

anabl yn y dyfodol.  

Cyrhaeddiad 

Disgyblion 

Monitro cyrhaeddiad pobl 

anabl yn fanwl wrth 

ddadansoddi arholiadau ac 
mewn asesiadau mewnol. 

Sicrhau bod holl staff dysgu a 

staff cefnogol disgyblion anabl 
yn ymwybodol o anghenion y 

disgybl a bod rhieni’n cael 

gwybod am addasiadau sy’n 
cael eu gwneud. 

Penaethiaid 

Adrannau + 

Penaethiaid 
Blwyddyn 

 

Parhaus 

Disgyblion anabl yn 

cyflawni eu potensial 

llawn. 
Defnyddio strategaethau 

ymyrryd yn ôl yr angen. 

Cyfathrebu effeithiol gyda 
disgyblion anabl a’u 

rhieni/gofalwyr a 

chymryd camau adferol 
pan fo angen. 

 

Dysgu ac Addysgu Parhau i ddatblygu cwricwlwm 

hyblyg a gwneud defnydd 
llawn o staff cefnogol a mentor 

dysgu.   

Parhau i fonitro a gwerthuso 
cyfraniad a chyfranogiad 

disgyblion anabl mewn gwersi. 

 

 
 

 

UDRH/Cymor

thyddion 

 

Parhaus 

Mynediad mor gyflawn â 

phosib i’r cwricwlwm i 
ddisgyblion anabl.   

Darparu cefnogaeth 

ychwanegol yn ôl yr 
angen. 



 

Elfen Strategaeth Cyfrifol Cwblhau Deilliannau 

Llais i ddisgyblion 

anabl 

Cyfethol un neu ddau ddisgybl 
anabl i fod ar y Cyngor Ysgol. 

Cynnwys materion yn 

ymwneud ag anabledd ar 
agenda’r Cyngor Ysgol.  

BE Haf 2012 Disgyblion anabl yn cael 
llais mewn 

penderfyniadau ynglŷn â 

bywyd ysgol 

Dileu rhwystrau 

corfforol  

Gwella amgylchedd yr ysgol i 

hwyluso mynediad i bob rhan 

o adeiladau’r ysgol.  
Blaenoriaethu mannau i gael 

eu gwella yn ddibynnol ar  

gyllid gan yr Awdurdod Lleol. 
 

Is-banel 

Adeiladau’r 

Corff 
Llywodraethu 

Parhaus Gwell mynediad i 

ddisgyblion, staff a 

rhieni/gofalwyr anabl. 
Mynediad cyflawn i’r 

cwricwlwm i ddisgyblion 

anabl. 

Aflonyddu a bwlio  Dileu aflonyddu a bwlio 

disgyblion anabl sy’n 

gysylltiedig â’u hanabledd.  
 

Hyfforddiant i staff yn ôl yr 

angen ar aflonyddu syn 
gysylltiedig ag anabledd.   

Pob aelod o 

staff 

Parhaus 

 

  
 

Parhaus 

Dealltwriaeth a pharch at 

bobl anabl ar draws bob 

rhan o gymuned yr ysgol.  
Gwella ymwybyddiaeth a 

gallu i ddelio ag 

aflonyddu sy’n 
gysylltiedig ag anabledd. 

Staff Anabl 
Gwneud addasiadau yn ôl yr 

angen i alluogi staff i gyflawni 

swyddi.   
 

 

 
Trin bob cais am swydd yn 

gyfartal. 

 

Cadw cofnodion o ddatgelu 
gwybodaeth ynghylch 

anabledd yn gyfrinachol. 

Panel Personél 

y Corff 

Llywodraethu 

Parhaus 

 

 
 

 

 
 

 

 

Parhaus 

Cofnodion cywir a 

chyfrinachol yn caniatáu i 

addasiadau gael eu 
gwneud ac yn sicrhau 

cyfle cyfartal. 

 
Cyfle cyfartal o fewn y 

broses ymgeisio. 

Darparu’r gefnogaeth a’r 

addasiadau angenrheidiol 
i staff lle bo hynny’n 

bosib.   

Gweithgareddau 

allgyrsiol 

Sicrhau cyfleoedd i 
ddisgyblion anabl gymryd rhan 

mewn gweithgareddau 

allgyrsiol, yn amodol ar 

asesiad risg pan fo angen.   
Monitro cyfranogiad 

disgyblion anabl. 

 

Pawb  
Parhaus 

Disgyblion anabl yn cael 
cyfleoedd i gymryd rhan 

mewn gweithgareddau 

allgyrsiol pan fydd hi’n 

rhesymol ac yn ymarferol 
i wneud hynny. 

Defnydd 

cymunedol 

Ymchwilio i ffyrdd o gasglu 

gwybodaeth ynglŷn â 

rhieni/gofalwyr anabl.  

Ymchwilio i ffyrdd o gasglu 
gwybodaeth ynglŷn â phobl 

anabl yn y gymuned ehangach 

sy’n defnyddio adeilad yr 
ysgol.  

UDRH Parhaus Darparu mynediad i 

nosweithiau rhieni a 

digwyddiadau ysgol. 

Pobl anabl yn cael 
mynediad i 

ddigwyddiadau 

cymunedol sy’n cael eu 
cynnal yn yr ysgol. 



 

 
 

Cyflwyniad  

Cynhyrchwyd y cynllun hygyrchedd hwn i gydymffurfio â gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail 

Anabledd (DDA). Mae’n cymryd i ystyriaeth yr arweiniad a roddir yn ‘Ysgolion Hygyrch: Cynllunio 

ar gyfer cynyddu mynediad i ysgolion i ddisgyblion ag anableddau’ a gyhoeddwyd gan yr Adran 

Addysg a Sgiliau ym mis Gorffennaf 2002. 

 

Prif Amcan 

Bwriad y cynllun hwn yw lleihau a dileu’r ffactorau sy’n rhwystro disgyblion sydd ag anabledd rhag 

cael mynediad llawn i’r cwricwlwm a chyfranogi’n llawn i gymuned yr ysgol. 

 

Egwyddorion 

Mae cydymffurfio â gofynion y DDA yn cytuno â datganiad o fwriad Ysgol Uwchradd Tywyn. Mae 

hefyd yn cytuno â’n polisi cyfle cyfartal, polisi anghenion arbennig a’n nod o fod yn gynhwysol. 

 

Mae’r ysgol yn cydnabod ei chyfrifoldeb o dan y Ddeddf: 

 I beidio â gwahaniaethu yn erbyn disgyblion yn nhermau mynediad at addysg, darpariaeth 

addysgol a gwasanaethau eraill cysylltiedig 

 I beidio â thrin disgyblion anabl yn llai ffafriol  

 I gymryd camau rhesymol i osgoi rhoi disgyblion anabl dan anfantais sylweddol  

 I gynhyrchu cynllun hygyrchedd. 

 

Mae’r ysgol yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi gwybodaeth a dealltwriaeth rhieni o anabledd eu 

plentyn, a’r ffordd y gallai hyn effeithio ar ei allu i wneud gweithgareddau arferol bywyd bob dydd, 

ac yn parchu hawl y rhiant a’r disgybl i gadw gwybodaeth yn gyfrinachol.   

 

Mae’r ysgol yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys, sy’n wahaniaethol ac wedi ei addasu ar gyfer 

angenion pob disgybl yn unigol.   

Mae’n darparu mynediad ‘agored’ i gyrsiau ar draws yr holl ystod gallu 11-16. 

 

Mae’r cynllun yn ymdrin â’r tri maes canlynol: 

 Gwella mynediad i’r cwricwlwm i ddisgyblion anabl 

 Gwella mynediad i’r amgylchedd ffisegol 

 Gwella’r ffordd y mae gwybodaeth ysgrifenedig yn cael ei darparu ar gyfer disgyblion anabl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GWELLA MYNEDIAD I’R CWRICWLWM 
 

Targed Gweithredu Adnoddau  Deilliant 

Gwella’r ddarpariaeth 

ar gyfer disgyblion 

sydd ag ADHD a 

chyflyrau tebyg. 

Datblygu gwybodaeth a 

sgiliau staff er mwyn 

gallu  ymdrin â 

disgyblion sydd â’r 

cyflyrau hyn. 

 

Sesiynau HMS ar gyfer 

staff dysgu a staff 

cefnogol.  

Gwell gwybodaeth a 

dealltwriaeth o’r 

cyflyrau hyn a’r ffordd 

orau i ymdrin â 

disgyblion sydd â’r 

cyflyrau hyn. 

 

Gwella’r ddarpariaeth 

ar gyfer disgyblion 

sydd ag anabledd 

corfforol -  yn enwedig 

rhai sydd ag epilepsi a 

diabetes. 

Darparu hyfforddiant i 

staff i wella eu 

dealltwriaeth  o’r 

anableddau hyn ac i 

ddatblygu eu gallu i 

adnabod y symptomau 
pan fydd disgybl mewn 

trafferth. 

 

Sesiynau HMS ar gyfer 

staff dysgu a staff 

cefnogol 

Gwell gwybodaeth a 

dealltwriaeth o’r 

cyflyrau hyn a’r ffordd 

orau i ymdrin â 

disgyblion sydd â’r 

cyflyrau hyn. 

Sicrhau bod mynediad 

agored i’r cwricwlwm i 

bob disgybl. 

Addasu’r cwricwlwm 

mewn ymateb i 

anghenion disgyblion 

unigol. 

Defnyddio 

Cymorthyddion yn ôl 

yr angen. 

Bydd yr egwyddor 

cyfle cyfartal  yn cael 
ei fonitro’n ofalus wrth 

i’r cwricwlwm 

Cenedlaethol newydd 

2008-2011 a’r 

Llwybrau Dysgu gael 

eu datblygu. 

Parhau i ddatblygu 

cysylltiadau a 

phartneriaethau eraill 

megis Coleg Meirion 

Dwyfor a sefydlu 

parteriaethau newydd, 

gan sicrhau eu bod yn 

cydymffurfio a 

gofynion y ddeddf 

Yr egwyddor cyfle 

cyfartal yn greiddiol i’r 

holl ddarpariaeth 

gwricwlaidd ac yn rhan 

annatod o bob rhan o 

gynllunio a 

gweithredu’r 

cwricwlwm.   

Datblygu’r amrediad o 

adnoddau dysgu sydd 

ar gael i ddisgyblion 

sydd ag anableddau.  

Bob adran i adolygu ei 

hadnoddau a chynnwys 

strategaethau dysgu ac 

addysgu ar gyfer 

disgyblion sydd ag 

anableddau yn eu 

cynlluniau gwaith.   
 

Bob adran i adolygu ei 

hadnoddau a 

chynlluniau gwaith. 

Cynlluniau gwaith 

wedi eu hadolygu a 

gwell adnoddau wedi 

eu datblygu.   

Sicrhau bod cyfle 

cyfartal i ddisgyblion 

sydd ag anableddau 

gymryd rhan mewn 

ymweliadau addysgol a 

phrofiadau 

cymdeithasol.  

Adolygu trefniadau ar 

gyfer ymweliadau 

ysgol, gwaith maes ac 

ymweliadau preswyl, a 

cheisio sicrhau bod 

mynediad i ddisgyblion 

sydd ag anabledd 

corfforol. Mae hyn yn 

cynnwys lleoliadau a 

thrafnidiaeth. 

Gallai’r cynllunio 
gynnwys cynhyrchu 

asesiad risg 

ychwanegol ar gyfer 

bob unigolyn.  

Cofnodi teithiau ar 

system Evolve 

Yr egwyddor cyfle 

cyfartal yn cael ei 

ddilyn a phob ymdrech 

yn cael ei wneud i 

sicrhau bod pob 

disgybl yn cael cyfle 

cyfartal i fynd ar 

ymweliadau addysgol, 

ayyb. 

 



 

GWELLA MYNEDIAD I’R AMGYLCHEDD FFISEGOL 

 

 

GWELLA MYNEDIAD AT WYBODAETH 
 

Targed Gweithredu Adnoddau  Deilliant 

Sicrhau fod y Bwletin 

Rhieni ar gael naill ai 

ar dâp sain neu mewn 

print mawr yn ôl y 

gofyn. 

Darganfod, drwy’r 

Bwletin Rhieni a oes 

angen darpariaeth o’r 

math hwn. 

Darparu naill ai dâp 
sain neu fersiwn print 

bras yn ôl y gofyn.  

 

Staff gweinyddol yr 

ysgol   

Gwell cyfathrebu 

gyda rhieni sydd â 

nam ar y golwg. 

Cynllunio ar gyfer 

rhannu gwybodaeth 

bwysig â 

rhieni/gofalwyr nad 

oes ganddynt fynediad 

at ddeunydd 

ysgrifenedig sy’n cael 

ei anfon i’r cartref. 

 

Cysylltu dros y 

ffôn/testun neu drefnu 

cyfarfod yn yr ysgol. 

Staff 

gweinyddol/UDRH 

Gwell cyfathrebu 

gyda rhieni sydd â 

nam ar y golwg 

 
 

 

 
 
Arwyddwyd:                                                                     (Cadeirydd y Llywodraethwyr) 
 
Dyddiad:



 

 


