
 
Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn wrth wraidd cynllunio, 

polisïau, arfer ac ethos ein hysgol. Fel Ysgol sy'n Parchu Hawliau, nid yn unig yr ydym yn 

addysgu am hawliau plant ond rydym hefyd yn modelu hawliau a pharch ym mhob perthynas 

– Cysylltiedig ag Erthyglau 3,  (CRC) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLISI ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL 
 

 

Yn ôl Deddf Addysg 1993 mae'n ofynnol i bob ysgol nodi'n glir a phendant ei hamcanion 

a'i darpariaethau ar gyfer plant sydd ag anghenion addysgol arbennig. Mae nôd ac 

amcanion y polisi hwn yn unol ag amcanion Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaun-Cae-

Gurwen. 

 

Rhoddir cymorth parod yn hyn o beth i ysgolion yn y côd ymarfer a gyhoeddwyd gan 

Adran Addysg y Swyddfa Gymraeg, ac sydd bellach yn ddeddf.  Mae'r Côd Ymarfer yn 

cynnig canllawiau ymarferol ar sut i adnabod ac asesu Anghenion Addysgol Arbennig. 

Yn ôl y Côd mae gan blentyn anghenion addysg arbennig os ydy ef/hi yn cael 

anhawsterau dysgu sy'n galw am ddarpariaeth addysgol arbennig/ychwanegol ar ei 

g/chyfer. Ystyrir fod Anghenion Dysgu Ychwanegol gan blentyn sy’n dangos rhinweddau 

abl a thalentog ac ysdd angen darpariaeth wahaniaethol er mwyn cyrraedd llawn 

botensial. 

 

Diffiniad o anhawsterau dysgu yw, os yw plentyn yn ei chael yn anos i ddysgu na 

gweddill ei gyfoedion neu os oes ganddo/ganddi anabledd o rywfath sy'n ei gwneud yn 

anodd defnyddio cyfleusterau addysgol cyffredin. Ni ystyri'r bod gan blentyn anghenion 

addysgol arbennig/ychwanegol ar sail fod iaith y cartref yn wahanol i iaith cyfrwng 

addysgu’r ysgol yn unig. Yr hyn a olygir wrth ddarpariaeth ychwanegol neu arbennig yw 

darpariaeth ychwanegol neu wahanol i'r hyn a gynigir yn gyffredinnol i blant eraill o'r un 

oed. Yn ôl Adroddiad Comisiwn Warnock 1978 amcangyfrifir bod tua 20% o boblogaeth 

ysgol rywdro yn ystod eu gyrfa ysgol yn mynd i brofi rhyw fath o anghenion addysgol 

arbennig. 

 

Mae ystod eang iawn i'r hyn a olygir wrth anghenion addysg arbennig; o blant sydd â 

datganiad swyddogol ar gyfer anallu neu anhawsterau dysgu hyd at blant disglair 

eithriadol.  Felly mae'r trefniant o faint o help ychwanegol a gynigir yn dibynnu ar 

anghenion unigol pob plentyn. 

 

Gall anhawsterau addysgol plentyn ddeillio o amryw o achosion, anabledd corff, problem 

gyda'r golwg, clyw neu leferydd; problemau meddyliol, ymddygiadol neu emosiynol, 

problemau meddygol neu iechyd; problemau gyda darllen, iaith neu rif neu anhawsterau 

eraill mwy cyffredinnol i ymdopi â gwaith ysgol.   

 

Amcanion yr ysgol ar gyfer anghenion addysgol arbennig yw: 

 

 trafod pob plentyn yn yr ysgol â pharch cyfartal a magu ynddo 

ymwybyddiaeth o'i werth ei hun fel unigolyn ac o'i werth i gymuned yr ysgol; 

 cyflwyno cwricwlwm cyflawn i bob plentyn yn yr ysgol yn ddi-wahan; 

 lle canfyddir bod anghenion arbennig ar ryw blentyn, cynnig darpariaeth 

ddysgu sy’n cydweddu ei anghenion. 

 

 

 

Y Cydlynydd AAA/ADY 
 

Cydlynydd AAA/ADY Ysgol Gwaun-Cae-Gurwen yw Mr Martin Evans. 



Dyletswyddau'r cydlynydd yw: 

 

 goruchwilio gweithrediad polisi AAA/ADY yr ysgol o ddydd i ddydd 

 cydweithio ag athrawon eraill yr ysgol a'u cynghori ynghylch y polisi 

 cydlynu’r ddarpariaeth ar gyfer plant ag AAA/ADY 

 cadw cofrestr AAA/ADY yr ysgol a diweddaru cofnodion plant ag AAA/ADY 

 sicrhau bod ymgynghoriadau yn cael eu cynnal yn gywir ac yn drefnus 

 cysylltu â rhieni plant ag AAA/ADY mewn cydweithrediad ag athrawon dosbarth 

 cyfrannu at hyfforddiant y staff 

 cysylltu ag asiantaethau allanol, gan gynnwys y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a 

chyrff cynorthwyol eraill, gwasanaethau meddygol a chymdeithasol, cyrff 

gwirfoddol a'r Corff Llywodraethol 

 cydweithio ag athrawon wrth iddynt lunio Cynllun Addyg Unigol ar gyfer plant 

penodol 

 sicrhau bod polisiau'r ysgol yn gyson â'r polisi AAA/ADY.  

 sicrhau rhaglenni unigol/CAU i blant â datganiad mewn cydweithrediad ag 

athrawon dobarth perthnasol 

 

 

Trefniadau cydlynu darpariaeth ar gyfer AAA/ADY. 

 

Y llywodraethwr â chyfrifoldeb dros AAA/ADY yw Mr Iorwerth Thomas. 

Ei ddyletswydd yw sicrhau bod y Bwrdd Llywodraethol yn cwrdd â'i oblygiadau statudol 

ynghylch sicrhau: 

 bod darpariaeth arbennig ar gael i blant ag AAA/ADY gan gynnwys plant MAT 

 bod anghenion pob plentyn yn hysbys i'r sawl a fydd yn ei ddysgu, yn athrawon, 

yn gynorthwywragedd, yn rhieni a’r plant eu hunain 

 ymgynhgori â'r Awdurdod Addysg Lleol ynghylch materion AAA/ADY pan fo 

angen 

 adrodd i rieni ar bolisi AAA/ADY yr ysgol 

 sicrhau bod plant ag AAA/ADY yn cael eu cynnwys yn llawn hyd y bo modd o 

fewn gweithgarwch cyflawn yr ysgol. 

 

Cyfrifoldeb pennaeth yr ysgol yw rheoli'r ddarpariaeth AAA/ADY o fewn cyd-destun 

gwaith cyfan yr ysgol, cydweithio'n agos â'r cydlynydd AAA/ADY a hysbysu'r 

llywodraethwyr yn gyson ar faterion AAA. 

 

Trefniadau Derbyn Plant. 

Ni chaiff plant eu dethol na'u gwahardd ar sail unrhyw anghenion addysgol arbennig. 

 

Cyfleusterau Arbennig. 

Mae polisi a datganiad ar wahan ar gyfer plant ag anableddau a chyfleoedd cyfartal sy’n 

nodi’r cyfleusterau a threfniadau ar eu cyfer. 

 

Trefniadau Adnabod, Asesu ac Adolygu. 
Adnabyddir plant ag AAA/ADY trwy:- 

 

 asesiad sylfaen y dosbarth meithrin 

 arsylwadau a nodiadau'r athrawon dosbarth a chymharu cyrhaeddiad plant â'i 

gilydd 



 defnydd o brawf sirol yr Awdurdod Addysg gyda holl blant Blwyddyn 2 – 6 

Prawf Darllen Cynradd Cymru Gyfan 'Ein Stori Ni' 

 defnydd o brawf sirol yr Awdurdod Addysg gyda phlant CA2 - NFER Group 

Reading Test 11 Sentence Completion 

 canlyniadau asesiadau dosbarth 

 asesiadau strategaethau Rapid Reading a Dyfal Donc 

 asesiadau Mathemateg cyson i blant CA1 a 2 + NFER (tua mis Mai) 

 

Cynhelir trafodaethau anffurfiol a ffurfiol gyda rhieni i drin anghenion plant.  Trafodir 

anghenion plant unigol ymhlith y staff a chydag asiantaethau cynnal allanol pan yn 

berthnasol. Cyn y gellid gwneud hyn, rhaid wrth ganiatad y rhieni. Os bydd angen 

ymgynghoiad allanol e.e. Gwasanaeth Seicolegwr Addysg, rhaid wrth ganiatad 

ysgrifenedig y rhieni. 

 

Rhennir y cyfrifoldeb dros adnabod plant ag AAA  rhwng  

i. yr athrawon dosbarth,  

ii. y cydlynydd ADY,   

iii. gwasanaethau cynorthwyol allanol. 

 

Cyfunir y dulliau uchod o adnabod ac asesu plant ag AAA mewn proses dau gam sef 

Gweithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol +. 

 

Ymysg y ffactorau sy’n gofyn am ymyrraeth ar ffurf Gweithredu Ysgol mae pryder athro 

a/neu pryder pobl eraill a hwnnw wedi ei seilio ar dystiolaeth am blentyn sydd, er iddo 

gael cyfleoedd dysgu gwahaniaethol; 

 

 yn gwneud fawr ddim cynnydd neu ddim o gwbl, hyd yn oed pan fo’r dulliau 

addysgu’n cael eu targedu’n benodol at fan gwan y plentyn, 

 yn dangos arwyddion ei fod yn cael anhawster i ddatblygu sgiliau llythrennedd 

a/neu rhifedd sy’n arwain at gyrhaeddiad isel mewn rhai meysydd 

cwricwlaidd; 

 yn amlygu anawsterau emosiynol a/neu ymddygiadol parhaus nad ydynt yn 

gwella o ddefnyddio technegau rheoli ymddygiad arferol yr ysgol; 

 yn cael problemau synhwyraidd neu gorfforol ac yn parhau i wneud ddim fawr 

gynnydd neu ddim o gwbl er bod cwricwlwm gwahaniaethol wedi’ ddarparu 

ar ei gyfer; 

 yn cael anawsterau cyfathrebu a/neu rhyngweithio ac yn parhau i wneud fawr 

ddim cynnydd neu ddim o gwbl er bod y cwricwlwm gwahaniaethol wedi’ 

ddarparu ar ei gyfer. 

 

Rhan bwysig o Gweithredu Ysgol yw casglu holl wybodaeth hysbys a pherthnasol am y 

disgybl a cheisio gwybodaeth newydd ychwanegol gan y rhieni neu eraill. 

 

Cydlynydd ADY yr sygol sy’n gyfrifol am gydlynu’r gwaith o gynllunio CAU (Cynllun 

Addysg Unigol) ar gyfer y plentyn a’r gwaith o osod targedau priodol. Nid y cydlynydd 

sy’n gyfrifol am ysgrifennu a gwerthuso’r CAU. Fe’i gwneir gan yr athro dosbarth mewn 

cydweithrediad gyda’r plentyn, y rhieni a’r cydlynydd. 

 

 

Cynlluniau Adysg Unigol. 



 

Cofnodir y strategaethau a ddefnyddir i alluogi’r plentyn i wneud cynnydd mewn Cynllun 

Addysg Unigol (CAU). Dylai’r CAU gynnwys gwybodaeth ar; 

 y targedau tymor byr (dim mwy na 3) a osodir ar gyfer y plentyn a/neu gan 

y plentyn, 

 y strategaethau addysgu sydd i’w defnyddio, 

 y ddarpariaeth y bwriedir ei gwneud 

 pa bryd yr adolygir y cynllun, 

 meini prawf llwyddiant neu beidio 

 canlyniadau – i’w cofnodi pan adolygir y CAU. 

 

Mae’r CAU yn nodi’r hhyn sy’n ychwanegol at neu’n wahaniaeth i’r cwricwlwm 

gwahaniaethol a ddarperir. 

 

Canolbwyntia’r CAU ar dri neu bedwar targed unigol wedi eu dewis o blith y rhai sy’n 

ymwneud â meysydd allweddol cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd a sgiliau ymddygiadol a 

chymdeithasol sy’n cyfateb i anghenion plentyn. Mae pob CAU yn cael ei drafod gyda’r 

plentyn perthnasol a chopi yn cael ei ddarparu ar gyfer athrawon a’r rhieni. 

 

 

Adolygu CAUau. 

 

Adolygir CAUau yn dymhorol a bydd gwahoddiad i rieni ddod i drafod yr adolygiad. 

 

 

Gweithredu Ysgol + 
 

Yn dilyn penderfynbiad gan y cydlynydd a chydweithwyr ac mewn ymgynghoriad gyda 

rhieni, gellir gwneud cais am gymorth ychwanegol gan wasanaethau allanol. Nodweddir 

hyn drwy gyfraniad gan arbenigwyr o'r tu allan i'r ysgol. 

 

Pan geir Gweithredu Ysgol +, bydd gwasanaethau cefnogi allanol a ddarperir gan yr 

AALl a chan asiantaethau allanol yn gweld y plentyn, fel rheol, yn yr ysgol. 

Penderfynwyd dilyn y trywydd hwn pan fydd plentyn, er iddo/i gael rhaglen ddwys o 

gefnogaeth a chynhaliaeth: 

 

 yn parhau i wneud fawr ddim cynnydd neu ddim o gwbl mewn meysydd 

penodol dros gyfnod hir; 

 yn parhau i weithio ar lefelau Cwricwlwm Cenedlaethol sy'n sylweddol is 

na'r lefelau y gellid eu disgwyl gan ddisgyblion o oedran tebyg; 

 yn parhau i gael anhawster i ddatblygu sgiliau llythrennedd a/neu rhifedd; 

 yn cael anhawsterau emosiynol neu ymddygiadol sy'n amharu'n sylweddol 

ac yn rheolaidd ar addysg y plentyn ei hun neu addysg grŵp/dosbarth er 

bod ganddo ei raglen rheoli ymddygiad personol; 

 ag anghenion synhwyraidd neu gorfforol a bod angen cyfarpar arbenigol 

ychwanegol neu gyngor neu ymweliadau rheolaidd gan wasanaeth 

arbenigol sy'n darparu ymyriad uniongyrchol ar gyfer y disgybl a/neu 

gyngor i'r staff; 

 yn cael anhawsterau cyfathrebu neu ryngweithio parhaus sy'n amharu ar 

ddatblygiad perthnasoedd cymdeithasol ac yn rhwystr sylweddol rhag 



dysgu. 

 

 

Asesiad Statudol. 
 

Yn achos nifer o ddisgyblion, efallai na fydd yr help a roddir gan ysgolion trwy 

Weithredu Ysgol + yn ddigon i alluogi'r disgybl i wneud cynnydd digonol. Os felly, bydd 

rhaid, mewn ymgynghoriad gyda'r rhieni ac unrhywasiantaethau eraill sy'n ymwneud â'r 

plentyn eisoes, ystyried gofyn i'r AALl am asesiad statudol. 

 

Os yw'r ysgol yn gofyn i'r AALl am asesiad o'r fath, bydd y disgybl wedi dangos bod 

cryn achos am bryder. Bydd yr ysgol yn rhoi tystiolaeth i'r AALl i ddangos bod unrhyw 

gamau a gymerwyd i helpu'r plentyn wedi parhau am gyfnod rhesymol o amser heb 

lwyddiant a bod camau a dulliau amrywiol wedi eu cynnig. Erbyn i'r pennaeth ystyried 

gofyn am asesiad statudol o anghenion arbennig, dylai'r ysgol fod yn gallu darpadu 

tystiolaeth ysgrifenedig neu wybodaeth am; 

 

 y camau a gymerwyd gan yr ysgol trwy Weithredu Ysgol a Gweithredu Ysgol 

+; 

 cynlluniau addysgol unigol y disgybl; 

 cofnodion adolygiadol rheolaidd a'u canlyniadau; 

 iechyd disgybl gan gynnwys ei hanes meddygol lle mae'n berthnasol; 

 lefelau'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn cynnwys y lefelau mewn llythrennedd a 

rhifedd; 

 asesiadau addysgol ac asesiadau eraill e.e. gan athro cefnogi arbenigol, 

ymgynghorol neu seicolegydd addysg; 

 barn y rhieni a'r plentyn; 

 ymyrraeth gweithwyr proffesiynol eraill; 

 unrhyw ymyrraeth gan wasanaethau cymdeithasol neu wasanaethau llês 

addysg. 

 

 

Dylid pennu targedau tymor byr ar gyfer pob plentyn sy'n destun datganiad o anghenion 

addysgol arbennig/ychwanegol. Gan amlaf, caiff y strategaethau ar gyfer cyrraedd y 

targedau hyn eu nodi mewn CAU. Yr unig bethau y dylai'r CAU eu cofnodi yw'r hyn sy'n 

ychwanegol at gynllun y Cwricwlwm Cenedlaethol arferol neu'n wahanol iddo. 

 

 

 

 

Y drefn ar gyfer adolygiad blynyddol o blant ag AAA. 
 

Bydd yr ysgol yn hysbysu rhieni/gwarchodwyr a’r gwasanaethau cynorthwyol, e.e. 

seicolegwyr addysg, parthed adolygiad blynyddol pob plentyn â datganiad.   

 

 

 

Cyfraniad y plentyn i'r broses. 
 

Trafodir anghenion pob plentyn gydag ef gan y cydlynydd AAA a'r athro dosbarth er 



mwyn pennu blaenoriaethau yn y cynllun addysg personol.  Trafodir â'r plentyn hefyd er 

mwyn gwerthuso effeithiolrwydd y ddarpariaeth ychwanegol a roddir. 

 

 

Trefniadau i blant ag AAA gael cyfranogi o gwricwlwm cytbwys ac eang. 
 

Dysgir pob plentyn ag AAA yn Ysgol Gwaun-Cae-Gurwen o fewn dosbarthiadau prif 

ffrwd.  Yn y dosbarthiadau llawn, bydd y plant ag AAA yn rhannu'r un profiad dysgu â 

gweddill y dosbarth.  Bydd y plant yn gweithio fel aelodau o ddosbarth cyfan, mewn 

grwpiau bach, parau, neu fel unigolion.  Bydd grwpiau wedi eu trefnu, gan amlaf, yn ôl 

gallu, a'r gwaith wedi ei wahaniaethu yn ôl y gallu.  Yr athrawes ddosbarth sy'n pennu'r 

tasgiau gwahaniaethol ar gyfer plant ag AAA gyda chyngor y cydlynydd AAA.  Weithiau 

bydd y plant mewn grwpiau cymysg eu gallu fel y gallant gynorthwyo ei gilydd yn ôl eu 

cryfderau. 

 

Pan fydd plant ag  AAA  ar gyfnod Gweithredu Ysgol neu Gweithredu Ysgol +, bydd y 

plant yn cael eu neilltuo o'r dosbarth ar gyfer eu dysgu'n unigol neu mewn grwpiau bach 

gan y cydlynydd AAA neu yn derbyn cynhaliaeth o fewn eu dosbarthiadau arferol os 

teimla'r athrawes bod hynny'n fwy buddiol i'r plant.  Yn y sesiynau hyn, canolbwyntir ar 

rannau o'r cwricwlwm a gytunir gyda'r athrawes ddosbarth.  Llunir cynlluniau a rhaglenni 

addysg personol ar gyfer pob unigolyn a gweithredir y rhain yn y dosbarth gan yr 

athrawes ddosbarth a chan y cydlynydd. 

 

 

Cymathu plant ag AAA yn yr ysgol gyfan. 
 

Dysgir plant ag AAA mewn dosbarthiadau prif ffrwd yn yr un ystafelloedd.  Rhoddir y 

darpariaeth ychwanegol iddynt mewn ystafell wahanol.  Bydd y plant ag AAA yn ymuno 

â gweddill yr ysgol yn naturiol yn yr holl weithgareddau allgyrsiol, yn cynnwys 

chwaraeon, cyrsiau ac ymweliadau. 

 

Gwerthuso Llwyddiant y Polisi AAA. 
 

Gwerthusir llwyddiant y polisi trwy amryw ddulliau: 

 

 adborth cyson gan athrawon dosbarth ar gynnydd y plant 

 barn y cydlynydd AAA ar berfformiad y plant yn ystod y ddarpariaeth 

ychwanegol. 

 adolygu effeithiolrwydd cynlluniau a rhaglenni addysg unigol 

 adborth gan rieni ar gynnydd eu plant 

 trafodaethau fel rhan o'r Adolygiadau blynyddol 

 Fel rhan o werthuso'r polisi cedwir golwg cyson hefyd ar effeithiolrwydd y 

profion a ddefnyddir a'r dulliau cofnodi. 

 

 

 

 

Trefniadau'r Ysgol ar gyfer Hyfforddiant  Mewn Swydd. 

 

Bydd y cydlynydd AAA yn mynychu cyfarfodydd hyfforddi cydlynwyr AAA yr 



Awdurdod Addysg ac yn adrodd yn ól i staff yr ysgol. 

 

Rhoddir lleiafswm o un sesiwn HMS ar anghenion addysgol arbennig y flwyddyn yn 

ystod oriau ychwanegol.  Rhoddir yr hyfforddiant hwn naill ai gan aelod o wasanaeth 

AAA yr Awdurdod neu gan gydlynydd yr ysgol. 

 

Mae staff yr ysgol hefyd yn ymuno ag ysgolion eraill mewn clwstwr i rannu arbenigedd a 

phrofiad ei gilydd. 

 

 

Defnyddio Athrawon a Gwasanaethau o'r tu allan i'r Ysgol. 
 

Mae gan yr ysgol gytundeb lefel gwasanaeth gyda'r Awdurdod Addysg i ddarparu 

gwsanaethau cymorth ynghylch AAA. . 

 

Gelwir y gwasanaeth hwn i'r ysgol fel arfer ar Gam 3 o'r Ymgynghoriadau, ond gellir 

galw ar eu harbenigedd ar adegau eraill hefyd. 

 

Pennaeth yr ysgol yw'r ddolen gyswllt rhwng yr ysgol a'r gwasanaethau cymorth. 

Defnyddir y gwasanaethau cymorth i gynghori athrawon ar strategaethau dysgu gyda 

phlant penodol, ac i gyd-weithio gyda'r athrawon dosbarth a'r cydlynydd i datblygu 

cynlluniau addysg personol.  Defnyddir y Gwasanaeth Seicoleg Addysg i ddarparu 

cyngor anffurfiol neu i asesu'n ffurfiol.  Gellir galw ar y gwasanaethau cymorth hefyd i 

gyfrannu at Adolygiad Blynyddol ar blant ag AAA. 

 

 

Trefniadau Cydweithio gyda Rhieni. 
 

Cydnabyddir y gellir gwella ansawdd addysg plant trwy sicrhau cyfraniad cyson eu rhieni 

i'r broses addysgu. 

 

Ar ôl rhoi gwybodaeth i'r pennaeth, fel rhan o Gweithredu Ysgol, yr athro dosbarth a/neu 

y cydlynydd AAA fydd yn cysylltu â rhieni/gwarchodwyr ynghylch unrhyw AAA eu 

plant. Yn achos cam Gweithredu Ysgol a Mwy, bydd yr athro a/neu'r cydlynydd a'r 

pennaeth yn siarad â'r rhieni/gwarchodwyr. 

 

Y pennaeth sy'n gyfrifol am roi gwybodaeth i'r rhieni ynghylch asesiadau a rhoi datganiad 

i'w plant. 

 

 

Trefniadau Ynghylch Cyswllt ag Ysgolion Eraill neu Drosglwyddo i Ysgolion 

Uwchradd. 
 

Cedwir gysylltiad á'r ysgolion uwchradd, sef Ysgol Gyfun Cwmtawe ag Ysgol Gyfun 

Ystalyfera, trwy ymweliad blynyddol ag adran AAA yr ysgol er mwyn creu 

ymwybyddiaeth o'r dulliau gweithredu sydd mewn bod yn yr ysgol ac er mwyn sicrhau 

trosglwyddiad hwylus i'r plentyn. 

 

Yn ystod tymor olaf  cyn i blant ag AAA drosglwyddo i'r ysgol uwchradd mae cydlynydd 

AAA Ysgol Cwmtawe yn ymweld â'r ysgol i weld y plant a thrafod eu gwaith a'u 



hanghenion. 

 

Mae hefyd gysylltiad anffurfiol ag Ysgol Rhydaman sy'n medru esmwytho trosglwyddiad 

plant i'r ysgol honno. 

 

 

 

 

 

Adolygir y polisi hwn a gweithdrefnau AAA yn rheolaidd yn unol â chylch monitro'r 

ysgol. 
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