Cynllun Mynediad
Mynediad
i’r adeilad
Tymor Byr

Targedau

Peintio ymyl grisiau tu
allan i’r Feithrin â phaent
lliwgar.

Tymor
Canolig

Prynu cadair i fedru
cario plentyn/oedolyn
sydd yn defnyddio cadair
olwyn i lawr y grisiau
petasai argyfwng tân.
Hyfforddi’r staff sut i
ddefnyddio’r cadair hon.

Tymor Hir

Gwella mynediad i
fynedfa’r Feithrin dros
flynyddoedd ariannol
olynol.

Strategaethau

Canlyniad

Amserlen

Ymgynghori gyda’r
cyngor cefnogi
synhwyrau AALl a RNIB
ar gynlluniau lliw.

Gwneud y grisiau
yn hygyrch i blant
ac oedolion â nam
ar eu golwg

Tymor 3, y
flwyddyn
gyllid 2014/2015

Defnyddio cyllid y
flwyddyn ariannol
2015/16 i brynu’r cadair.

Mae’r ysgol yn gallu
sicrhau diogelwch
plentyn/pherson
anabl mewn sefyllfa
argyfwng tân

Y flwyddyn
gyllid
2015/2016

Cysylltu a’r Ganolfan
Cynhwysiad am
ddarparwyr hyfforddiant .

Adolygu faint o
adnoddau sydd ar gael
o’r gyllideb ddirprwyiedig
a thrafod arian o’r
rhaglen cyflafaf ysgolion
gyda’r AALl

Dros gyfnod o 2
flynedd bydd
mynedfa’r Feithrin
yn fynediad llawn

Dibynnu
pryd mae’r
ysgol yn
derbyn y
gadair
Tymor 1 y
flwyddyn
gyllid
2016/17

Nodau a
gyflawnwyd

Cynllun Mynediad
Mynediad
Targedau
i’r
Cwricwlwm
Tymor Byr Sicrhau bod yr athrawon
a’r CDD wedi derbyn yr
hyfforddiant
angenrheidiol i fedru
cefnogi pob disgybl beth
bynnag yw’r anabledd.
Sicrhau bod ganddynt y
mynediad at Athrawon
Arbennigol ac
Asiantaethau Allanol ar
gyfer derbyn cyngor a
gwybodaeth.

Strategaethau

Canlyniad

Amserlen

HMS addas
Cyrsiau allanol
Cyfarfodydd gydag
Asiantaethau Allanol
Cyfarfodydd gyda’r
Cydlynydd
Adnoddau addas ar gael

Athrawon a’r CDD
yn hyderus bod
ganddynt y sgiliau i
gefnogi plant ag
anabledd sydd yn
eu dosbarthiadau.

Medi 2015
– yn
flynyddol

Pob aelod o staff yn
anelu at waredu unrhyw
rhwystr sydd yn hatal
disgybl rhag ddysgu.

Arsylwi ar wersi
Monitro Cynlluniau byr
dymor
Cynlluniau Addysg
Unigol

Pob disgybl â
mynedia i’r
Cwricwlwm a
gweithgareddau
allgyrsiol.

Medi 2015
– parhad

Pob aelod o staff yn

Trafod gyda’r disgyblion
Soiarad gydag aelodau’r

Plant yn rhan o’u
haddysg.

Hyfforddiant
Hydref

Apwyntio CDD i weithio
gyda disgyblion â
datganiad

Hyfforddiant ar gyfer y
CDD

Nodau a
gyflawnwyd

gwerthfawrogi
pwysigrwydd ‘Llais y
disgybl’.

Cyngor Ysgol ac Eco.

Mae’r gwersi yn cynnig
cyfleoedd i bob ddisgybl
lwyddo.
Gwahaniaethwyd y
gwersi i gwrdd ag
anghenion pob disgybl.

Monitro Gwersi a
chynlluniau byr dymor
Trafod gyda disgyblion
Asesiadau Athro/awes
Cynlluniau Addysg
Unigol

Staff yn adnabod ac yn
cynlluio ar gyfer
disgyblion sydd angen
fwy o amser i gwblhau
tasgiau; sydd angen
adnoddau arbennig, a’r
disgyblion sydd ag
anabledd corfforol e.e
sydd angen amser i
deithio e.e. o wers
ymarfer corff, ymgymryd
â gweithgareddau ar
ymweliadau
addysgiadol.fel Storey
Arms, Call of the Wild,

Cyfarfodydd Staff i
drafod anghenion
disgyblion unigol
HMS ar anghenion neu
anableddau arbennig
e.e Dyslecsia,
Asbergers, Iechyd
Meddwl, Cerebral Palsy.
Cynlluniau Addysg
Unigol
Sicrhau bod trefniadau
arbennig wedi’i wneud
ar gyfer profion, gwersi
ac ymweliadau.
Asesiadau Risg

2015 –
parhad

Cynlluniau byr
dymor a llyfrau’r
digyblion yn
dangos bod yr
athrawon yn
gwahaniaethu yn ôl
gofynion pob
unigolyn.

Plant ag anghenion
wedi derbyn fwy o
amser i gwblhau
tasgiau ac i wneud
y profion
cenedlaethol

Disgyblion ag
anableddau yn
medru cymruyd
rhan yng

Yn
dymhorol

Medi 2015
parhad

Medi 2015
–
Gorffennaf
2016

Danywenallt a
LLangrannog

Tymor
Canolig

Cefnogi disgyblion sydd
ag anhawsterau
emosiynol, cymdeithasol
ac ymddygiad.

Trefnwyd pob dosbarth
fel eu bod yn addas ar
gyfer unrhyw disgybl ag
anabledd.

Edrych ar gynlluniau byr
dymor.

Cefnogaeth gan
Asiantaethau Allanol.
Hyfforddiant ar gyfer
staff yr ysgol
Cyfarfodydd gyda’r
Cydlynydd ADY.

Edrych ar sut y mae
modd addasu’r
dosbarthiadau i gwrdd
ag anghenion disgyblion
ag anableddau o ran
adnoddau a chelfi.

ngweithgareddau
allyrsiol.

Pob aelod o staff
yn ymwybodol o
anghenion y plant.
Aelod o staff wedi
derbyn hyfforddiant
ELSA.
Rhaglen o waith
gyda disgyblion
penodol ar waith.
Aelod o staff yn
derbyn hyfforddiant
Talk About

Medi 2015 parhad

Tymor Hir

Caledwedd a
meddalwedd TGCh yn
addas ar gael ar gyfer
anableddau arbennig yn
ôl yr angen.

Gofyn am gyngor gan
Athrawon Ymgynghorol
ADY am ba galedwedd
a meddalwedd sydd
angen ar gyfer
anableddau penodol.
Cynnal HMS ar gyfer y
staff
Cynnal cyfarfodydd
gyda’r rhieni.

Offer TGCh ar gael
sy’n hyrwyddo’r
dysgu ac yn cwrdd
ag anghenion
disgyblion.

Medi 2016

Mynediad i Targedau
wybodaeth
Tymor Byr
Llawlyfrau, llythyron
newyddion a
gwybodaeth berthnasol
eraill ar gael mewn
amrywiaeth o fformatiau
ar gyfer rhieni a
gwarcheidwaid.

Tymor
Canolig

Deunydd ysgrifenedig yr
ysgol ar gael mewn
ieithoedd gwahanol yn ôl
y galw.

Cynllun Mynediad
Strategaethau
Canlyniad
Ysgol i ymchwilio i
wasanaethau sydd ar
gael gan yr AALl ar gyfer
newid dogfennau i
fformat newydd.
Sicrhau bod
rhanddeiliaid yr ysgol yn
ymwybodol bod modd
iddyn nhw dderbyn
dogfennaeth mewn
fformatiau gwahanol.
Newid dogfen yn ôl y
galw
Fe fydd yr Ysgol yn
derbyn cyngor gan y tîm
EAL (English as an
additional language) er
mwyn medru cyfieithu
dogfennaeth yr ysgol yn
ôl y galw.

Amserlen

Fe fydd yr ysgol yn
gallu cyflwyno
dogfennaeth mewn
amryw o fformatiau
yn ôl anghenion
unigolion.

- parhad

Gwybodaeth am yr
ysgol ar gael i
bawb.

- parhad

Nodau a
gyflawnwyd

Tymor Hir

