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Cyflwyniad 
 
Mae cynllun corfforaethol 2017-2022 Cyngor Dinas Casnewydd yn nodi’r ffordd y 
bydd y Cyngor yn cyflawni’r genhadaeth o ‘Wella Bywydau Pobl’ ac adeiladu ar yr 
ymrwymiadau a nodwyd yng nghynllun corfforaethol 2012, gan gynnwys creu Dinas 
Decach.  Mae’r strategaeth hon wedi’i datblygu i gefnogi'r gwaith o gyflawni 
amcanion llesiant Casnewydd: 
 

1. Gwella sgiliau, deilliannau addysgol a chyfleoedd cyflogaeth. 

2. Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd. 

3. Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn. 

4. Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy. 

Mae’r strategaeth hon wedi’i datblygu yn unol â'r ymrwymiad wedi’i nodi yng 
Nghynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 y Cyngor, yn benodol mewn 
perthynas ag Amcan Cydraddoldeb 3; Gwella Mynediad at Wasanaethau. 
 
Mae’r ddogfen hon yn nodi strategaeth Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer gwella’n 
raddol hygyrchedd ysgolion Casnewydd i ddisgyblion sydd ag anableddau.  Caiff ei 
hadolygu bob blwyddyn a’i diweddaru o leiaf bob tair blynedd. 
 
I gyflogeion Cyngor Dinas Casnewydd, aelodau etholedig, athrawon, a staff cymorth 
a disgyblion, rhieni a gweithwyr cymorth dinas Casnewydd mae’r strategaeth hon.  
Mae’n nodi ein gweledigaeth am brofiad addysg cadarnhaol a chynhwysol i bawb, ac 
yn nodi cyfrifoldebau a rolau sylfaenol i'r Awdurdod a'n hysgolion. 
 
Mae’r strategaeth hygyrchedd hon wedi’i datblygu trwy ddull cyd-gynhyrchu o 
ymgorffori barn rhieni, gweithwyr addysg proffesiynol a grwpiau cymorth y trydydd 
sector trwy weithdy a gynhaliwyd ym mhencadlys GAVO ar 25 Mehefin 2018. Roedd 
cynrychiolwyr yno o’r canlynol: 
 

 GAVO 

 Sparkle (Canolfan Blant Serennu) 

 Grwpiau Rhieni Casnewydd 

 Anabledd Cymru/Grŵp Mynediad Casnewydd 

 Gwasanaethau Ataliol CDC 

 Therapyddion Galwedigaethol CDC 

 Hawliau Plant CDC 

 Cynhwysiant Addysg CDC 

 Cynrychiolwyr ysgolion cynradd ac uwchradd 

Mae canlyniadau’r gweithdy i randeiliaid hwn wedi'u casglu a'u cynnwys yn Atodiad 

A. Mae barn pobl ifanc sydd â phrofiad diweddar o'r system addysg yng 

Nghasnewydd hefyd wedi cyfrannu at y strategaeth hon trwy sesiwn anffurfiol wedi'i 

hwyluso gan Sparkle yng nghanolfan Blant Serennu. 

Mae’r strategaeth yn destun ymgynghoriad cyhoeddus gydag ysgolion, rhieni, pobl 
ifanc a sefydliadau gwirfoddoli perthnasol ledled Casnewydd.  
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Mae canllawiau penodol i ysgolion mewn perthynas â Chynlluniau Hygyrchedd i 
Ysgolion wedi'u cynnwys ac mae templed o gynllun hygyrchedd wedi'i atodi at y 
ddogfen hon fel atodiad B. 
 
Mae hunanasesiad o’n hysgolion wedi’i gwblhau. Caiff canlyniadau'r arolwg hwn eu 
dilysu ar sail blaenoriaeth yn rhan o'r strategaeth hon. 
 
 
Rydym yn ddiolchgar i GAVO a Sparkle yng Nghanolfan Blant Serennu am eu 
cymorth gyda hwyluso ymgysylltu â rhandeiliaid wrth baratoi’r strategaeth ddrafft 
hon. 
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Cyd-destun Deddfwriaethol 
 

Yn unol ag atodlen 10 Deddf Cydraddoldeb 2010A: 
 “Rhaid i awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr, mewn perthynas ag ysgolion mai fe 
yw'r corff cyfrifol drostynt, baratoi...strategaeth hygyrchedd"   
Mae’r ddeddf yn disgrifio strategaeth hygyrchedd fel strategaeth i, dros gyfnod 
penodedig- 

 Gynyddu faint y gall disgyblion anabl gymryd rhan yng nghwricwlwm yr ysgol; 

 Gwella amgylchedd corfforaethol yr ysgolion at y diben o gynyddu faint y gall 

disgyblion anabl fanteisio ar addysg a buddion, cyfleusterau neu 

wasanaethau a ddarperir gan yr ysgolion. 

 Gwella’r ffordd y caiff gwybodaeth sydd ar gael yn hawdd i ddisgyblion nad 

ydynt yn anabl ei rhoi i ddisgyblion anabl. 

Mae’r gwaith o ddatblygu’r strategaeth hon hefyd yn unol â: 
- Deddf Gwasanaethau a Chymdeithasol 2014 

- Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 

- Argymhellion adroddiad dilynol y Comisiynydd Plant; 'Bywydau Llawn: Mynediad 

Cyfartal', 2017  

- Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Dinas Casnewydd 2016-2020, (amcan 

3.2) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/pdfs/anaw_20140004_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted
https://www.complantcymru.org.uk/cyhoeddiadau/
https://www.complantcymru.org.uk/cyhoeddiadau/
http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Equalities-and-Welsh-language-/NCC-Strategic-Equality-Plan-and-Equality-Objectives-2016-1.1-Eng.pdf
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Diffiniad 
 

Cynhaliwyd gweithdy i randeiliaid allweddol cyn datblygu’r strategaeth ddrafft hon.  
Ystyriwyd diffiniadau o hygyrchedd ac mae'r gweithgaredd hwn wedi arwain at 
fabwysiadu'r diffiniad canlynol at ddibenion y strategaeth hon: 
 “Hygyrchedd yw...Gwaredu rhwystrau i ddysgu, fel y gall pob plentyn a pherson 
ifanc gyflawni ei lawn botensial mewn amgylchedd sy'n gymdeithasol, corfforol ac yn 
emosiynol gynhwysol."  
 
Mae’r strategaeth hon yn nodi sut bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio i 
waredu ymhellach y rhwystrau at ddysgu a gwell cynhwysedd ym mhob rhan o’r 
ystâd addysg.  
 
Gweledigaeth a Gwerthoedd 
 
Y weledigaeth am hygyrchedd yn ysgolion Casnewydd yw:  
 “Rhoi cyfle i bob plentyn/person ifanc i gael profiad addysgol cadarnhaol a 
chynhwysol; gan gydnabod bod pob plentyn yn unigryw a’i gefnogi i ddatblygu (yn 
unol â/ni waeth) ei anghenion addysgol, emosiynol, cymdeithasol a chorfforol”  
 
Bydd y strategaeth yn cefnogi gwaith fydd yn ceisio gwireddu’r weledigaeth hon, 
wedi’i danlinellu gan y gwerthoedd canlynol:  
 

 Cyd-weithio 

 Gwrando ar rieni a disgyblion 

 Cyfranogol 

 Canolbwyntio ar y plant 

 Tryloyw  

 Hyblyg 

 Cynhwysol (ym mhob clwstwr ysgol)  

 Darpariaeth ecwitïol  

 Cynhwysol 

 Parchus 

 Atebol 
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Rolau a Chyfrifoldebau  
 
Bydd yr Awdurdod Lleol yn gwneud y canlynol: 
 

 Cynnwys ac ymgynghori â phobl ifanc, eu teuluoedd a’u gofalwyr am 
benderfyniadau sy’n debygol o effeithio ar ansawdd ac ecwiti eu darpariaeth 
addysg.  
 

 Rhoi hyfforddiant i staff a llywodraethwyr ysgolion ar faterion sy’n ymwneud â 
gwella mynediad at y cwricwlwm, gwybodaeth ar amgylchedd dysgu corfforol 
gan gynnwys datblygu dulliau gwell o addysgu a dysgu. 
 

 Rhoi cyngor uniongyrchol i ysgolion ac ymgynghori â nhw mewn perthynas â 
chynllunio ar gyfer 
gwelliannau i’r amgylchedd corfforol.  
 

 Rhoi cyngor ac arweiniad i ysgolion a theuluoedd ynghylch eu hawliau a’u 
cyfrifoldeb dan Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg 
(Cymru) 2018.  
 

 Cynorthwyo ysgolion yn uniongyrchol gyda newid gwybodaeth yn fformatau 
amgen. 
 

 Parhau i roi cyngor arbenigol ac ymgynghori gan ei wasanaeth cymorth gan 
gynnwys y Tîm Seicoleg Addysg, Therapyddion Galwedigaethol, Cynghorwyr 
Athrawon a’r tîm Anghenion Addysgol Arbennig. 
 

 Sicrhau bod ysgolion, ac ysgol staff, yn ymwybodol o’r ystod o wasanaethau 
Cefnogi gwasanaethau a all roi cyngor ac y gellir ymgynghori â nhw. 
 

 Cynnwys hygyrchedd ym mriff dylunio pob buddsoddiad gwella adeiladau 
ysgol ac adeiladau newydd 
 

 Adolygu’r archwiliad ystâd ysgolion a nodi meysydd y mae angen ystyried bod 
angen camau adferol â blaenoriaeth arnynt. 
 

 Sefydlu grŵp llywio i fonitro cynnydd ac adrodd i Grŵp Rheoli Asedau 
Strategol Corfforaethol Cyngor Dinas Casnewydd. 
 

 Ceisio ymrwymiad i wella hygyrchedd ym mhob lleoliad blynyddoedd cynnar 
nas cynhelir trwy ddatblygu cynlluniau hygyrchedd.  
 

 Cynnal, yn ôl yr angen, archwiliadau mynediad gydag ysgolion i nodi pob 
perygl 
a rhwystr at fynediad; a chyfrannu at roi 
gwybodaeth gynhwysfawr am stoc adeiladau ysgolion. 
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 Adolygu’r angen am wasanaethau eiriolaeth ar gyfer pobl ifanc agored i newid 
mewn gweithdrefnau a fydd yn effeithio ar eu darpariaeth addysg, a’r ffordd y 
maent yn cael eu darparu.  
 

 Annog ysgolion i gydweithio a chasglu a choladu enghreifftiau o arfer da. 
Annog ysgolion i gydweithio a chasglu a choladu enghreifftiau o arfer da. 
 
 

Bydd ysgolion yn: 
 

 Datblygu, cyhoeddi ac adolygu'n rheolaidd eu Cynlluniau Hygyrchedd Ysgol. 
 

 Nodi’r holl ddisgyblion a disgyblion arfaethedig hysbys sy’n wynebu rhwystrau 
i ddysgu  
a chyfranogiad llawn.  
 

 Sicrhau bod archwiliad mynediad mewnol wedi’i gwblhau a bod y canlyniad yn 
cael ei ystyried wrth gynllunio. 
Ysbrydoli pobl i fod yn hapusach ac yn iachach 

 
Ceisio cynnwys mân waith adeiladu neu ddatblygiadau i wella hygyrchedd, wedi'u 

nodi gan yr ysgol, neu drwy'r archwiliad mynediad, yn y cynllun datblygu 
ysgolion. 
 

 Parhau i ddatblygu dulliau o wahaniaethu’r cwricwlwm i galluogi disgyblion ag 
anableddau  
i gael mwy o fynediad. 
 

 Archwilio anghenion hyfforddiant staff mewn perthynas â chymryd rhan yn y 
Cwricwlwm. 
 

 Archwilio anghenion disgyblion, a darpar ddisgyblion, mewn perthynas â 
darpariaeth ehangach yr ysgol, gan gynnwys clybiau ar ôl ysgol; hamdden, 
gweithgareddau chwaraeon a diwylliannol a thripiau ysgol. 
Mae gennych nifer o hawliau ynghlwm â’r data rydym yn ei gofnodi, gan 

gynnwys yr hawl i’w gyrchu a’r hawl i gwyno, os nad ydych yn hapus gyda’r modd y 
mae eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu. 

Mae gennych nifer o hawliau ynghlwm â’r data rydym yn ei gofnodi, gan 
gynnwys yr hawl i’w gyrchu a’r hawl i gwyno, os nad ydych yn hapus gyda’r modd y 
mae eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu. 

 

 Adolygu ac archwilio’n rheolaidd dull yr ysgol o roi gwybodaeth 
ysgrifenedig, yn gyffredinol i gael gwybodaeth a ellir gwella'r fformat yn aml ac 
i wella hygyrchedd yn gyffredinol.  
 

 Ystyried, ar sail wedi’i chynllunio, sut i wella hygyrchedd trwy 
aildrefnu agweddau ar amgylchedd yr ysgol heb addasu’n gorfforol neu waith 
adeiladu. 
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 Ceisio datblygu a rhannu arfer da yn y maes hwn a manteisio ar y  
cyfleoedd wedi’u darparu gan yr Awdurdod Lleol ac ysgolion eraill i hwyluso’r 
broses hon. 

 
 
 
  



 

10 
 

Amcanion 
 
Er mwyn symud ymlaen tuag at wireddu’r weledigaeth, mae’r Cyngor wedi nodi 
amcanion ar sail prif themâu. 
 
Y weledigaeth yw:- “Rhoi cyfle i bob plentyn/person ifanc i gael profiad addysgol 
cadarnhaol a chynhwysol; gan gydnabod bod pob plentyn yn unigryw a’i gefnogi i 
ddatblygu ei anghenion addysgol, emosiynol, cymdeithasol a chorfforol”  
 
Y prif themâu yw: 
 
Cynhwysiant corfforol – Y rhwystrau gwaredu wedi’u creu gan yr amgylchedd 
corfforol i alluogi disgyblion i gymryd rhan ochr yn ochr â’u cyfoedion, ym mhob rhan 
o fywyd yr ysgol i gael manteisio ar gwricwlwm llawn a gweithgareddau allgyrsiol.   
 
Mynediad at Wybodaeth – Rhoi gwybodaeth mewn fformatau sy’n addas i 
anghenion disgyblion a theuluoedd.  Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod polisïau a 
gweithdrefnau ysgol ar gael yn hawdd mewn fformatau eraill. 
 
Cyfathrebu a Thryloywder – Ymgymryd ag agwedd gyfranogol wrth greu cynigion 
sy’n ymwneud â darpariaeth addysg ac ymgynghori â rhandeiliaid wrth wneud 
penderfyniadau.  Mae hyn yn cynnwys bod yn agored ac yn onest am yr hyn y gellir 
ei ddisgwyl neu’i gyflawni.  
 
Mae’r prif themâu hyn wedi llywio’r amcanion ar gyfer y strategaeth hon.  
 
Cynhwysiant Corfforol 
 
Yn ôl arolwg hunanasesiad o safleoedd* ein hysgolion, ar hyn o bryd mae 5 ysgol 
gynradd ac 1 ysgol uwchradd gyda chynteddau nad ydynt yn hygyrch i ddefnyddwyr 
cadeiriau olwyn.  Mae hyn yn cyflwyno rhwystr i rai disgyblion i gael cymryd rhan 
mewn gweithgareddau cymunedol megis gwasanaethau, prydau ysgol a 
digwyddiadau ysgol ochr yn ochr â chyfoedion.  
 
Hefyd yn ôl yr arolwg, mae 14 ysgol gynradd a 4 ysgol uwchradd lle y bo nifer o 
ystafelloedd dosbarth nad ydynt yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.  Bydd 
Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio i gynyddu nifer yr ysgolion y bydd ynddynt 
ystafelloedd dosbarth sy’n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.  Lle nad yw'n 
bosibl gwneud yr holl ystafelloedd dosbarth yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau 
olwyn byddwn yn gweithio i sicrhau y gellir cynnig cwricwlwm llawn mewn 
ystafelloedd dosbarth hygyrch yn yr ysgol.  
 
Amcanion ar gyfer y thema hon yw: 
 

 Cynyddu nifer y cynteddau ysgol sy’n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.  

 Cynyddu nifer yr ystafelloedd dosbarth ysgol sy’n hygyrch i ddefnyddwyr 
cadeiriau olwyn.  

 
*  Nodwch – casglodd yr arolwg hunanasesiad wybodaeth wedi’i rhoi gan dimau arwain ysgolion ac nid yw wedi'i 
dilysu'n annibynnol 
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Mynediad at Wybodaeth 
 
Bydd cynnig gwybodaeth berthnasol mewn fformatau hygyrch yn helpu rhieni, 
disgyblion, teuluoedd a gofalwyr i ymgysylltu’n effeithiol gyda’n hysgolion. 
 
Amcanion ar gyfer y thema hon yw: 
 

 Rhoi arweiniad a chymorth i sicrhau bod yr holl ysgolion yn datblygu ac yn 
cyhoeddi cynlluniau hygyrchedd effeithiol 

 Rhannu arfer da ledled y ddinas trwy ddarparu gwybodaeth mewn fformatau 
amgen 

 
Cyfathrebu a Thryloywder  
 
Bydd bod yn agored ac yn onest gyda disgyblion, rhieni a theuluoedd yn helpu pawb 
i ddeall paramedrau a phrosesau ac i fesur disgwyliadau.  Mae Deddf Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn nodi disgwyliadau mewn 
perthynas â’n prosesau ar gyfer nodi a chynnig cymorth addysg priodol. 
 
Amcanion ar gyfer y thema hon yw: 
 

 Rhoi arweiniad a hyfforddiant clir ar y broses i’w dilyn ar gyfer nodi disgyblion 
sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a rhoi cymorth priodol. 

 Adolygu cynnydd wedi’i wneud o ran yr amcanion wedi’u nodi yn y strategaeth 
hon, a chyhoeddi adroddiadau diweddaru bob blwyddyn. 
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Blaenoriaethau i’w Rhoi ar Waith 
 

 
Mae Cynllun Corfforaethol 2017-2022 y cyngor yn nodi’r datganiad cenhadaeth ar 
gyfer y Cyngor fel 'Gwella Bywydau Pobl' ac mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol y 
Cyngor yn nodi mai ein 3ydd Amcan Cydraddoldeb yw Gwella mynediad at 
wasanaethau.  Mae’r strategaeth hygyrchedd hon yn cyflawni cam gweithredu 2 yr 
amcanion hyn, ac mae'r camau gweithredu wedi'u nodi isod yn cyfrannu at gyflawni'r 
amcan cydraddoldeb a'n gweledigaeth am hygyrchedd ym maes addysg. 
 

 

Thema 
Hygyrchedd 

Amcan Cam 
gweithredu  

Perchennog  Amserlen 

Cynhwysiant 
Corfforol 

Cynyddu nifer y 
cynteddau ysgol 
sy’n hygyrch i 
ddefnyddwyr 
cadeiriau olwyn.  

1. Dilysu 
gwybodaeth 
sydd wedi’i rhoi 
gan ysgolion ar 
sail 
blaenoriaeth  
 

Newport Norse 
 

Erbyn Medi 2019    

2. Comisiynu 
astudiaeth o 
ddichonoldeb a 
chostau 

Addysg CDC Erbyn Ionawr 
2020 

3. Cytuno ar 
gamau adferol 
a'u comisiynu 

Grŵp Llywio 
Hygyrchedd/Addysg 
CDC 

Erbyn Ebrill 
2020 

Cynyddu nifer yr 
ystafelloedd 
dosbarth ysgol 
sy’n hygyrch i 
ddefnyddwyr 
cadeiriau olwyn.  
 

4. Dilysu 
gwybodaeth 
sydd wedi’i rhoi 
gan ysgolion ar 
sail 
blaenoriaeth  
 

Newport Norse 
 

Erbyn Ebrill 
2020 

5. Comisiynu 
astudiaeth o 
ddichonoldeb a 
chostau 

Addysg CDC Erbyn 
Gorffennaf 2020 

6. Cytuno ar 
gamau adferol 
a'u comisiynu 

Grŵp Llywio 
Hygyrchedd/Addysg 
CDC 

Erbyn Hydref 
2020 

Mynediad at 
Wybodaeth 

 

Rhoi arweiniad a 
chymorth i 
sicrhau bod yr 
holl ysgolion yn 
datblygu ac yn 
cyhoeddi 
cynlluniau 
hygyrchedd 
effeithiol 

 

7.Adolygu a 
rhoi adborth i 
ysgolion ar 
gynlluniau 
hygyrchedd 

Addysg CDC Erbyn Hydref 
2021 

Rhannu arfer da 
ledled y ddinas 
trwy ddarparu 
gwybodaeth 
mewn fformatau 
amgen 

8.Nodi arfer da 
trwy adolygu 
cynlluniau 
hygyrchedd a 
rhannu trwy 

Cynhwysiant 
Addysg CDC 

Erbyn Hydref 
2021 
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 gyfarfodydd i 
Benaethiaid  

Cyfathrebu a 
Thryloywder  

 

Rhoi arweiniad a 
hyfforddiant clir 
ar y broses i’w 
dilyn ar gyfer 
nodi disgyblion 
sydd ag 
anghenion dysgu 
ychwanegol a 
rhoi cymorth 
priodol. 

9.Sicrhau bod 
yr ALI wedi’i 
baratoi i 
gydymffurfio â’r 
Cod ADY 
statudol  
 

Cynhwysiant 
Addysg CDC 

Erbyn Ebrill 
2021 
 

10. Rhoi 
diweddariadau 
ac arweiniad i 
ysgolion ar 
Gynlluniau 
Datblygu Unigol 
a sut i 
benderfynu a 
oes angen un 

Cynhwysiant 
Addysg CDC 

Erbyn Ebrill 
2021 

Adolygu cynnydd 
wedi’i wneud o 
ran yr amcanion 
wedi’u nodi yn y 
strategaeth hon, 
a chyhoeddi 
adroddiadau 
diweddaru bob 
blwyddyn 

11.Sefydlu grŵp 
gweithredu, 
monitro a llywio 
trwy CSAMG  

CSAMG CDC Erbyn Ebrill 
2019 

12.Grŵp 
gweithredu, 
monitro a llywio 
i gyfarfod bob tri 
mis i gytuno ar 
brif 
benderfyniadau, 
adolygu 
cynnydd a 
pharatoi 
adroddiadau i’r 
grŵp craffu 

Grŵp Hygyrchedd 
CDC 

I gyfarfod erbyn 
Gorffennaf 2019 
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Monitro ac Atebolrwydd 
 
Ar ôl cymeradwyo, yr argymhelliad fydd y rheolir y gwaith o weithredu’r Strategaeth 
hygyrchedd hon a’r camau gweithredu sydd ynddi gan grŵp llywio hygyrchedd CDC 
a’u monitro gan Grŵp Rheoli Asedau Strategol Corfforaethol Cyngor Dinas 
Casnewydd. 
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Atodiad A 

 
NCC Accessibility Stakeholder Workshop; 

Gavo HQ 25 June 2018 
 
Activity 1:  Definition 
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Activity 2:  What’s in a strategy? 
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Activity 3.1:  Vision  
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Activity 3.2:  Values 
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Activity 4:  Priorities 
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Atodiad B - Templed Cynllun Hygyrchedd 
Ysgolion 

 
 

Cynllun Hygyrchedd 
 
 
 
 
 

GOSODWCH 
LOGO’R 

YSGOL YMA 
 
 
 
 

 

Enw’r Ysgol: 
 

 

Dyddiad y Cynllun: 
 

 

Dyddiad Adolygu:  
 

 

Cymeradwywyd gan: 
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Cyflwyniad/Nod y Cynllun 
Llunnir y Cynllun Hygyrchedd hwn yn unol â'r ddeddfwriaeth a'r gofynion cyfredol1. Y 
Llywodraethwyr Ysgol sy’n atebol am sicrhau bod y Cynllun Hygyrchedd yn cael ei 
weithredu, ei adolygu a bod cynnydd yn cael ei adrodd dros gyfnod penodedig. Mae'r 
Cynllun Hygyrchedd hwn wedi'i strwythuro i ategu a chefnogi Amcanion Cydraddoldeb yr 
ysgol, a bydd yn cael ei gyhoeddi yn yr un modd ar wefan yr ysgol2.  
 
 
Prif Amcan y Cynllun 
Diben y cynllun hygyrchedd yw lleihau a dileu rhwystrau i fynediad i'r cwricwlwm a sicrhau 
cyfranogiad llawn yng nghymuned yr ysgol ar gyfer disgyblion, a darpar ddisgyblion, staff, 
gwirfoddolwyr ac ymwelwyr sydd ag anabledd. Datblygir y cynllun o amgylch tair dyletswydd 
cynllunio: Gwella mynediad i'r Cwricwlwm; Gwella'r Amgylchedd Ffisegol a Gwella 
Cyfathrebu. Mae'r cynllun hefyd yn ystyried yr angen i gynnwys disgyblion mewn 
penderfyniadau sy'n debygol o effeithio arnynt.  
 
 
Datganiad y Ddeddf Cydraddoldeb 2010 
Mae yn erbyn y gyfraith i ysgol neu ddarparwr addysg arall drin myfyrwyr anabl yn anffafriol. 
Mae hyn yn cynnwys: 

 gwahaniaethu uniongyrchol, er enghraifft gwrthod derbyn myfyriwr oherwydd 
anabledd 

 gwahaniaethu anuniongyrchol, er enghraifft dim ond darparu ffurflenni cais mewn un 
fformat nad yw’n hygyrch i eraill 

 gwahaniaethu sy'n codi o anabledd, er enghraifft, mae disgybl anabl yn cael ei atal 
rhag mynd allan amser egwyl oherwydd ei bod yn cymryd gormod o amser i gyrraedd 
yno 

 aflonyddu, er enghraifft mae athro yn gweiddi ar fyfyriwr anabl am beidio â thalu sylw 
pan fydd anabledd y myfyriwr yn ei atal rhag canolbwyntio'n hawdd 

 erledigaeth, er enghraifft, atal myfyriwr anabl dros dro oherwydd ei fod wedi cwyno 
am aflonyddu 

 
 
Addasiadau rhesymol 
Mae’n ddyletswydd ar ysgolion ac awdurdodau lleol i ddarparu addasiadau rhesymol ar gyfer 
disgyblion ag anableddau. Mae’r ddyletswydd hon yn ei gwneud yn ofynnol i ysgol gymryd 
camau cadarnhaol i sicrhau y gall disgyblion ag anableddau gymryd rhan lawn yn yr addysg 
a ddarperir gan yr ysgol a mwynhau buddion eraill, cyfleusterau a gwasanaethau a ddarperir 
gan yr ysgol.  Gellir gweld arweiniad ar gyfer rhoi hyn ar waith yn ymarferol mewn ysgolion 
ar wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.3 
 
 
Diffiniad anabledd 
Rydych yn anabl o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 os oes gennych nam corfforol neu 
feddyliol sy'n cael effaith negyddol 'sylweddol' a 'hirdymor' ar eich gallu i wneud 
gweithgareddau bob dydd arferol. 
  

                                                           
1 Deddf Cyderaddoldeb 2010 – Atodlen 10, Adran 88 
2 Mae Comisiynydd Plant Cymru yn datgan y dylai cynlluniau hygyrchedd ysgolion fod ar gael ar-lein hefyd. 
3https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/what_equality_law_means_for_you_as_an_educat
ion_provider_schools_welsh_t_0_1.pdf  

https://www.complantcymru.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Bywydau-Llawn-Mynediad-Cyfartal.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/what_equality_law_means_for_you_as_an_education_provider_schools_welsh_t_0_1.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/what_equality_law_means_for_you_as_an_education_provider_schools_welsh_t_0_1.pdf
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Darpariaeth gyffredinol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynediad i’r cwricwlwm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynediad i Adeiladau 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NODWCH EICH TREFNIADAU AR GYFER Y CWRICWLWM PRESENNOL A’R 
DDARPARIAETH ALLGYRSIOL YMA 
 
Ystyriwch, er enghraifft - 
 

 Mae'r ysgol yn cyflogi cynorthwywyr addysgu ychwanegol ar gyfer plant ag 
anableddau pan fo angen. 

 Darparu a defnyddio offer yn y dechnoleg dylunio neu'r gwersi coginio. 

 Cynllunio tripiau ac ymweliadau; Trefniadau addysg gorfforol ac amser cinio. 

 Adolygu a darparu hyfforddiant staff – pa hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu i'r holl 
staff a beth i staff penodol sy'n gweithio'n agos gyda disgyblion ag anghenion 

 

NODWCH EICH TREFNIADAU MYNEDIAD PRESENNOL AR GYFER ADEILADAU YMA 
Ystyriwch, er enghraifft - 
 
A yw'r drysau'n ddigon lled i gadeiriau olwyn gael mynediad; beth yw’r rhwystrau posibl a 
nodwyd a'r llwybrau amgen a fabwysiedir lle y bo'n briodol?  Unrhyw gymhorthion llwybr?  
 
Ystyriwch yn benodol mannau cymunedol; y neuadd a'r llwyfan – a oes angen rampiau 
mewn unrhyw le ac os felly, a ydynt yn cael eu darparu?  Sut mae anghenion disgyblion 
yn cael eu hystyried ar gyfer addysg gorfforol/chwaraeon? 

RHOWCH DDATGANIAD AM EICH TREFNIADAU DARPARU CYFFREDINOL 
PRESENNOL YMA 
e.e. Mae'r ysgol yn ceisio sicrhau bod pob disgybl, gan gynnwys y rhai ag anableddau, yn 
gallu cymryd rhan yn holl weithgareddau'r ysgol; caiff plant ag anableddau eu cynnwys 
bob amser mewn gweithgareddau fel gwasanaeth ysgol pan fo lle i gadeiriau olwyn, 
cadeiriau wedi'u haddasu'n arbennig, meicroffonau digidol neu gymorth unigol. 
Mae ystafelloedd dosbarth wedi'u trefnu a'u gosod allan er mwyn sicrhau y gall disgyblion 
symud yn hawdd am yr ystafell ac fel bod gweithgareddau dosbarth yn gwbl gynhwysol. 
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Cyfathrebu a mynediad i wybodaeth am yr ysgol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ymgysylltu ac ymgynghori â disgyblion 
 
 

 
Sut mae'r ysgol yn sicrhau bod disgyblion yn cael eu cynnwys ac yn rhan o ymgynghoriadau 
ar faterion a phenderfyniadau a fydd yn effeithio arnynt? e.e cyngor a phleidleisiau’r ysgol 
 
 
Datblygiad yn y Dyfodol a’r cynllun gweithredu 
 
 
Mynediad at y cwricwlwm a phethau allgyrsiol 
 

Strategaeth/Targed Amserlen Cam 
Gweithredu  

Pwy sy’n 
gweithredu 

hyn? 

Cydlynydd Gwerthusiad 
o'r Effaith 

Cymorth i’r 
disgyblion 

Pob 
Tymor 

Adolygu’r 
cymorth 
Cynorthwyydd 
Addysgu  

Blaenlythrennau Blaenlythrennau  

Cynnwys tripiau ac 
ymweliadau 

     

      

      

      

      

 
 
Mynediad i'r Adeilad (Amgylchedd Ffisegol) 
 

Strategaeth/Targed Amserlen Cam 
Gweithredu  

Pwy sy’n 
gweithredu 

hyn? 

Cydlynydd Gwerthusiad 
o'r Effaith 

Gwella mynediad i'r 
maes chwarae ar 
gyfer CA2 

     

Gwella 
cynllun/trefniant 
ystafell ddosbarth 
Bl4 a Bl5 

     

Galluogi mynediad 
i'r llwyfan 

     

      

NODWCH DREFNIADAU CYFATHREBU CYFREDOL: 
Ystyriwch, er enghraifft - 
 
Darparu dolenni clywed i rai ardaloedd; darparu gwybodaeth, gan gynnwys cylchlythyrau 
mewn fformatau amgen, cysylltu â theuluoedd a gweithwyr cymorth cyn iddynt ymuno â'r 
ysgol a chyn y cyfnod pontio rhwng grwpiau blwyddyn. Nodi a hysbysu staff perthnasol 
am anghenion disgyblion penodol. 
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Cyfathrebu a mynediad i wybodaeth am yr ysgol 
 
 

Strategaeth/Targed Amserlen Cam 
Gweithredu  

Pwy sy’n 
gweithredu 

hyn? 

Cydlynydd Gwerthusiad 
o'r Effaith 

Digwyddiadau/ 
cylchlythyrau ysgol 

 Canfod yr 
angen ymhlith 
rhieni/gofalwyr 
a oes angen 
gwybodaeth 
mewn 
fformatau 
amgen 

   

Datblygu 
sgiliau staff a 
disgyblion i 
sicrhau bod y 
wefan yn 
cynnwys 
gwybodaeth 
berthnasol a 
chylchlythyrau 

Adroddiad blynyddol 
i rieni 

 Canfod yr 
angen ymhlith 
rhieni/gofalwyr 
a oes angen 
gwybodaeth 
mewn 
fformatau 
amgen 

   

Datblygu 
sgiliau staff a 
disgyblion i 
sicrhau bod y 
wefan yn 
cynnwys 
gwybodaeth 
berthnasol a 
chylchlythyrau 

Hysbysiadau ysgol  Athrawon yn 
ymwybodol o 
ba rieni sydd 
angen eu 
hatgoffa ar 
lafar. 
Hysbysiadau'n 
cael eu gosod 
ar uchder 
cadair olwyn 
lle bo angen 
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Map o'r ysgol yn dangos y mannau hygyrch 
 
 

 
 

GOSODWCH 
FAP YR 

YSGOL YMA 
 
 


