
 

Anghenion Dysgu Ychwaneol 

 

Yn YGG Gwaun Cae Gurwen credwn ein bod ni’n darparu cefnogaeth dda ar gyfer plant sydd 

ag Anghenion Dysgu Ychwanegol .  Credwn fod pob dysgwr yn yr ysgol yn cael cefnogaeth 

dda, a bod gennym berthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda dysgwyr a'u teuluoedd, yn ogystal 

ag unigolion a sefydliadau eraill sy'n gweithio gyda'r person ifanc. Teimlwn fod y gefnogaeth, 

arweiniad a'r ymyrraeth rydym yn cynnig wedi eu teilwra i ddiwallu anghenion pob dysgwr yn 

unigol, a bod y gefnogaeth hon yn cael ei monitro a'i haddasu’n briodol ac mewn ffordd sy'n 

canolbwyntio ar y disgybl. Yn ein hadroddiad estyn diweddaf mae’n nodi bod plant sydd ag 

Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gwneud cynnydd da yn erbyn eu targedau . Mae hefyd yn 

nodi bod staff yn adnabod Anghenion Dysgu Ychwanegol  a phersonol y disgyblion yn gynnar 

ac yn darparu rhaglenni ymyrraeth bwrpasol  ar eu cyfer.   

Mae deddfwriaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru yn newid, a gelwir hyn yn 

Diwygio Anghenion Dysgu a Thribiwnlys  Addysg (Cymru) . Yn YGG Gwaun Cae Gurwen , 

rydym yn gweithio'n galed i baratoi ar gyfer y newidiadau hyn. 

 

Mae'r gyfraith yn newid am sawl rheswm: 

 Dod o hyd i anghenion y plentyn neu'r person ifanc yn rhy hwyr. 

 Efallai y bydd y gefnogaeth yn cael ei darparu i'r person ifanc yn rhy hwyr. 

 Efallai na fydd y person ifanc a'i rieni/gofalwyr yn cymryd rhan ddigonol mewn 

cynllunio. 

 Gall y system gyfredol fod yn gymhleth i'w deal. 

 Ar hyn o bryd dim ond plant a phobl ifanc hyd at 19 oed mae'r gyfraith yn eu cynnwys. 

 

 

Bydd y ddeddfwriaeth newydd ar gyfer ADY yn arwain at sawl prif newid ar gyfer ADY. Mae'n: 

 Dwyn ynghyd yr holl systemau cyfredol i mewn i system sengl newydd ar gyfer ADY. 

 Canolbwyntio ar y disgybl, lle mae pobl ifanc a'u rhieni'n chwarae rhan lawn yn y 

broses o wneud penderfyniadau. 

 Darparu'r un math o gynllun statudol i ddysgwyr (Cynllun Datblygu Unigol neu CDU), 

beth bynnag eu hoedran neu eu lleoliad. 

 Gwella trosglwyddo rhwng lleoliadau. 

 Caniatáu am fwy o’r ddarpariaeth Gymraeg. 

 System deg a thryloyw i bawb. 

 

 



 

 

 

 


