YSGOL BRYNREFAIL
Polisi Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Nod sylfaenol y rhaglen o Addysg Bersonol a Chymdeithasol a gynigir yn yr ysgol yw'r un sy'n ganolog i addysg yn
gyffredinol, sef hybu datblygiad cymdeithasol a phersonol y disgyblion sydd dan ein gofal a monitro eu cynnydd.
Er bod Addysg Bersonol, ac i raddau Addysg Gymdeithasol, mor ddibynnol ar y cartref, yn enwedig yn gychwynnol,
cydnabyddir fwyfwy gymaint yw cyfrifoldeb yr ysgol i feithrin sgiliau personol a chymdeithasol disgyblion. Y mae
datblygu ymagweddau cyfrifol hefyd yn ddyletswydd yr un mor bwysig.
Nid trwy drosglwyddo gwybodaeth ffeithiol y gwersi pynciol yn unig y ceisiwn addysgu ein disgyblion. Gwneir
ymdrech wrth gwrs yn y pynciau a ddysgir i feithrin ym mhob disgybl y cysyniadau a'r sgiliau a'r ymagweddau
eangach na'r pwnc. Mae'r gwersi pynciol felly yn cyfrannu at ddatblygiad personol a chymdeithasol y disgyblion pan
yn mawrygu trylwyredd, dyfalbarhad, destlusrwydd, prydlondeb, cydweithrediad, gonestrwydd, parch at hunan ac
eraill, moesgarwch, glendid ac yn y blaen.
Y mae cyfraniad y cwricwlwm cudd, sef y negeseuon parhaus a phwysig hynny a drosglwyddir gan holl ethos ac
awyrgylch yr ysgol, yn gwbl sylfaenol i'r hyn a drefnir yn ffurfiol.
AMCANION CYFFREDINOL
1. Cyflwyno i ddisgyblion raglen gydlynus o weithgareddau sydd yn ymwneud â datblygu sgiliau a galluoedd,
agweddau, ymddygiad a gwybodaeth.
2. Annog disgyblion i helpu eu hunain trwy gyflwyno addysg sydd (o fewn gofynion y cwricwlwm cenedlaethol) yn
ddisgybl-ganolog, yn ymwneud â'r disgybl cyfan, ac yn ymwneud a phroses yn ogystal â chynnwys.
3. Sicrhau fod datblygiad personol a chymdeithasol yn rhan o bob agwedd ar fywyd yr ysgol gan nodi yn arbennig
pwysigrwydd y canlynol:- yr ethos a'r drefniadaeth gymdeithasol,
- gweithdrefnau gwneud penderfyniadau,
- y system gofal bugeiliol,
- amser tiwtorial,
- addysg bersonol a chymdeithasol o fewn y cwricwlwm craidd,
- y cynghori,
- pynciau unigol a'r berthynas ynddynt rhwng proses a chynnwys,
- trafod rhwng athrawon a disgyblion
- gweithgareddau all-gwricwlaidd a gweithgareddau ysgol/cymuned
- cydnabod llwyddiannau disgyblion
- monitro cynnydd.
AMCANION PENODOL
Datblygiad Sgiliau Dysgu a Sgiliau at Waith
i.
Datblygu'r gallu i ddatrys problemau, eu gwerthuso a'u haddasu yn ôl y gofyn.
ii.
Datblygu'r gallu i ddefnyddio technoleg hysbysaeth a deall ei gyfraniad a'i bwysigrwydd. Meithrin sgiliau
cyfrifiadurol a sgiliau allweddellol.
iii.
Meithrin hyblygrwydd meddwl ac ymagwedd i wynebu newidiadau'r dyfodol mewn technoleg, gwaith a dull
o fyw.
iv.
Datblygu cyrhaeddiad mewn iaith a rhifedd sy'n atebol i ofynion sylfaenol cymdeithas gyfoes.
v.
Datblygu ymwybyddiaeth busnes a menter a rhoi profiad o ymarferion enghreifftiol.
vi.
Datblygu sgiliau cyfathrebol a darparu profiad o gyfryngau traddodiadol a thechnegol newydd.
vii.
Darparu cyfle i ddisgyblion gael profiad ymarferol o sefyllfaoedd gwaith.
viii.
Datblygu'r gallu i wneud dewisiadau doeth.
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Datblygiad Personol a Chymdeithasol
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Meithrin gofal bugeiliol dros ymddygiad a lles y disgyblion.
Meithrin gofal bugeiliol dros gynnydd addysgol y disgyblion ac i rannu'r gofal hwn rhwng athrawon pynciol ac
athrawon bugeiliol, gan gynnwys athrawon sydd â chyfrifoldeb bugeiliol dros y disgyblion a'r athrawon sy'n
cyflwyno gwersi ABCh.
Darparu cyfle i feithrin rhai gwerthoedd ac agweddau personol:
i. hunan-adnabyddiaeth, hunan ddisgyblaeth a hunan barch.
ii. blaengaredd a dyfalbarhad.
iii. parch, diffuantrwydd ac empathi at eraill (gan amlygu pwysigrwydd cydraddoldeb)
Meithrin dealltwriaeth o egwyddorion moesol.
Cyflwyno Addysg Gorfforol gyda phwyslais ar ffitrwydd yr unigolyn a'r defnydd o amser hamdden mewn
modd creadigol.
Cyflwyno Addysg Grefyddol gyda lle amlwg i Gristionogaeth ond sydd hefyd yn cyflwyno gwybodaeth
elfennol am grefyddau eraill y byd.
Cyflwyno Addysg Iechyd yn ei amryfal agweddau ac Addysg Rhyw yn ôl polisi cyfunol llywodraethwyr yr
ysgol; gan gynnwys arweiniad ar y paratoad i fod yn rhiant.
Cyflwyno Addysg Maeth trwy nodau dietegol a meithrin arferion bwyta da.
Datblygu cyfrifoldeb sifil, gwleidyddol a pharch at gadwraeth yr amgylchfyd.
Datblygu gwerthfawrogiad celfyddydol ac esthetig.
Cyflwyno gwybodaeth am ddiogelwch a meithrin arfer dda.
Cyflwyno addysg a chyfarwyddyd gyrfaol effeithiol i bob disgybl gan ganolbwyntio ar weithgareddau sy'n
ymwneud yn arbennig a dewisiadau,
trosglwyddiadau a newidiadau rhwng sefyllfaoedd sy'n effeithio
ar eu haddysg a hyfforddiant, eu gwaith a'u dyfodol fel oedolion.

Y SYSTEM GOFAL BUGEILIOL O FEWN DATBLYGIAD PERSONOL A CHYMDEITHASOL
Mae'r drefn fugeiliol yn amcanu i ofalu am les, ymddygiad, datblygiad galwedigaethol a chynnydd addysgol y
disgyblion.
Staffio: a) athrawon cofrestru
b) tiwtorial A.B.Ch.
c) penaethiaid blwyddyn.

a) Athrawon Dosbarth
Yr athro/athrawes sy'n cofrestru'r dosbarth ddwywaith y dydd sydd yn gyfrifol am oruchwylio presenoldeb a gweld
fod y disgybl yn deall a chadw at reolau'r ysgol.
Cyfeirir unrhyw broblem sylweddol i'r Pennaeth Blwyddyn.
Disgwylir i'r athrawon cofrestru ddod i adnabod y disgyblion yn dda a dangos diddordeb yn eu cynnydd, lles a
hapusrwydd cyffredinol yn yr ysgol. Yn ystod y cyfnodau cofrestru boreol disgwylir i'r athrawon drosglwyddo
gwybodaeth 'dydd i ddydd' i'r disgyblion.
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CYNLLUNIAU GWEITHREDU UNIGOL
Mae Cynllun Gweithredu Unigol yn ymgais i gynhyrchu dogfen sy'n cynnig fframwaith a chanllawiau i'r disgybl a'r
athro rannu'r rôl o adolygu, cyfarwyddo, cynllunio a hunan-arfarnu.
Er mwyn dysgu'n effeithiol, mae'r broses o sefydlu nodau ac adlewyrchu ar brofiadau yn bwysig. Mae'n broses y
mae llawer yn ei wneud heb sylweddoli eu bod yn gwneud hynny. I eraill, mae angen strategaeth fwriadol i hybu'r
broses. Felly, mae'n bwysig bod disgyblion yn cael cyfle i gymryd rhan ymarferol yn y broses mewn cyfnod cynnar yn
eu haddysg.
Dylai proses o hunan adlewyrchiad:
 gynorthwyo dysgu yn y dyfodol
 hyrwyddo ymwybyddiaeth o sgiliau a chymwysterau sydd i'w hennill
 arwain at drosglwyddo sgiliau a chymwysterau
 meithrin ymwybyddiaeth gyson o'r nodweddion a berthyn i oedolion sy'n gymdeithasol gyfrifol.

CYFRIFOLDEBAU:
Pennaeth Blwyddyn
Atebol: EAW
Cyfrifoldeb am:
1. Y dyletswyddau proffesiynol a gynhwysir yn rhan XI 'Conditions of Employment of School Teachers'.
2. Lles a disgyblaeth pob disgybl mewn un flwyddyn ysgol.
3. Dod i adnabod disgyblion y flwyddyn.
Dyletswyddau Cyffredinol:
1. Trefnu nosweithiau i rieni yn unol â threfn yr ysgol.
2. Rhoi arweiniad i'r Tîm Rheoli Hyn
3. Rhoi arweiniad i'r Tim Penaethiaid Blwyddyn
4. Llunio polisïau yn ymwneud a lles, disgyblaeth a materion bugeiliol.
5. Bod yn bresennol yn y gwasanaethau boreol lle bo hynny'n ymarferol.

Dyletswyddau Penodol:
Gweinyddol
- Cadw cofnodion ar ddisgyblion a'u diweddaru.
- Derbyn a diweddaru manylion am ddisgyblion gyda'r Ysgrifenyddes.
- Casglu gwybodaeth ar ddisgyblion i bwrpasau arbennig.
- Goruchwylio presenoldeb a phrydlondeb yn unol â pholisi'r ysgol.
Athrawon
- Arwain tîm o athrawon dosbarth.
- Cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda'r tîm i egluro materion pwysig.
- Croesawu a throsglwyddo gwybodaeth am ddisgyblion newydd i'r Staff.
- Trosglwyddo gwybodaeth am ddisgybl i'r staff perthnasol.
Disgyblion
- Cyfweld disgyblion a gyfeirir gan athrawon eraill.
- Monitro cynnydd disgyblion.
- Monitro gwisg, ymddygiad a phresenoldeb.
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-

Croesawu disgyblion newydd.
Cyfeirio materion o bwys i EAW, e.e. Asiantaethau Allanol.
Cyfeirio materion brys i uno'r Tim Rheoli Hyn.

Rhieni
- Cysylltu â rhieni dros y ffôn neu drwy lythyr.
- Cyfweld rhieni.
Arall
-

Dyletswyddau penodol sy'n ymwneud a'r blwyddyn cyfrifoldeb, e.e.
Blwyddyn 7 - trosglwyddo o'r cynradd.
Blwyddyn 9 - dewisiadau pynciol.
Blwyddyn 11 - dewisiadau 16+.
Blwyddyn 12 a 13 trosglwyddo i golegau a/neu byd gwaith.

CANLLAWIAU AMDDIFFYN PLANT
Beth i'w wneud os yw plentyn yn datgelu camdriniaeth:Dylech gadw'r pwyntiau isod mewn cof os ydych yn amau fod disgybl ar fin datgelu ei fod yn cael ei gam-drin yn
rhywiol.










Esboniwch na allwch gadw'r hyn mae'r disgybl yn ei ddweud yn gyfrinachol.
Gwrandewch yn astud ar yr hyn sydd gan y disgybl i'w ddweud. Fe fydd angen i chi gadw cofnod ysgrifenedig
o'r hyn a ddywedwyd gan y disgybl gan gofio defnyddio'r union eiriau a ddefnyddiwyd gan y disgybl.
Gwnewch hyn cyn gynted â phosib ar ôl y digwyddiad.
Esboniwch nad oes bai arno/arni am yr hyn a ddigwyddodd.
Esboniwch fod yn rhaid i chi gysylltu â rhywun arall a fydd yn brofiadol ac yn medru rhoi cymorth pellach i'r
disgybl.
Peidiwch â chwestiynu’r disgybl. Nid eich cyfrifoldeb chwi yw penderfynu a yw stori'r disgybl yn wir. Gall
hyn hefyd fod yn rhwystr os bydd angen archwilio'r mater ymhellach.
Peidiwch â dangos eich bod wedi dychryn gan yr hyn a ddywedwyd gan y disgybl - waeth pa mor erchyll yw'r
stori.
Peidiwch â chael eich temtio i gondemnio’r troseddwr - fe fydd gan y disgybl deimladau cymysg tuag ato (yn
enwedig mewn achosion o losgach)
Peidiwch â gwneud addewidion i'r disgybl - ymhen amser efallai y bydd yn amhosib cadw'r addewidion yma.
Cadwch gofnod ysgrifenedig o'r hyn a ddywedwyd neu a wnaed cyn gynted a phosib ar ôl y digwyddiad.

Beth i'w wneud nesaf
Rhaid i chwi gysylltu â Chyd-gysylltydd Amddiffyn Plant yr ysgol (EAW) ym mhob achos o ddatgeliad. Os na fydd
EAW yn yr ysgol cysylltwch â'r Prifathro.
(Gweler - Canllawiau Amddiffyn Plant Gwynedd, adran 2.0.6. Meithrinfeydd Ll.L.A Ysgolion a Cholegau (Adran 3 Gweithredu ar Unwaith, Tud. 57)

RHAGLEN A.B.CH.

BLWYDDYN 7

Nod Cyffredinol: Gweler y Polisi A.B.Ch. ysgol gyfan.
AMCANION PENODOL:
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1. I gynorthwyo disgyblion i ymgartrefu yn eu hamgylchedd newydd ac i ymdopi'n llwyddiannus a'r
trosglwyddiad o'r cynradd i'r uwchradd.
2. I gynorthwyo disgyblion i ddatblygu arferion da fydd yn gymorth iddynt gyflawni eu potensial, e.e. gwaith
cartref, adolygu cynnydd, cadw at reolau, paratoi ar gyfer profion, a.y.y.b.
3. I fonitro cynnydd disgyblion ac i sicrhau bod y disgyblion yn rhan o'r broses o fonitro.
4. I annog arferion personol cadarnhaol, h.y. bwyta'n iach, cydweithio ag eraill, ymwybyddiaeth o ddiogelwch,
cadw at reolau a chymryd rhan yng ngweithgareddau'r ysgol.
5. I ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol.

RHAGLEN A.B.CH.

BLWYDDYN 8

Nod Cyffredinol: Gweler y polisi A.B.Ch. ysgol gyfan.
AMCANION PENODOL
1. I fonitro cynnydd disgyblion ac i sicrhau bod y disgyblion yn rhan o'r broses monitro.
2. I ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol megis cyfathrebu, cydweithio, gwneud dewisiadau, hunan
barch, dyfalbarhad, parch, diffuantrwydd, empathi, a.y.y.b.
3. I annog arferion personol cadarnhaol, h.y. bwyta'n iach, rheoli arian, sgiliau astudio, edrych ar ôl yr
amgylchedd, cynnig cymorth i eraill, parchu'r corff, a.y.y.b.
4. I gynorthwyo disgyblion i ddatblygu arferion ac agweddau fydd yn gymorth iddynt gyflawni eu potensial.

RHAGLEN A.B.CH.

BLWYDDYN 9

Nod Cyffredinol: Gweler y polisi A.B.Ch. ysgol gyfan.
Amcanion penodol:
1. I gynorthwyo disgyblion i ddatblygu arferion ac agweddau fydd yn gymorth iddynt gyflawni eu potensial.
2. I fonitro cynnydd disgyblion ac i sicrhau bod y disgyblion yn rhan o'r broses monitro.
3. I godi ymwybyddiaeth gyrfaol disgyblion drwy ddatblygu sgiliau ac agweddau a
fydd yn gymorth iddynt wneud dewisiadau doeth.

throsglwyddo gwybodaeth

4. Cyflwyno Addysg Iechyd ac Addysg Rhyw yn ôl polisi cytunedig llywodraethwyr yr ysgol.
5. Darparu cyfleoedd i feithrin gwerthoedd ac agweddau personol gan annog arferion personol cadarnhaol.

RHAGLEN DIWTORIAL BLWYDDYN 10 AC 11
Nod Cyffredinol:- Gweler y polisi A.B.Ch. ysgol gyfan.
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Amcanion penodol:
1. I fonitro cynnydd disgyblion ac i sicrhau bod y disgyblion yn rhan o'r broses monitro. (Fe fydd hyn yn
cynnwys elfennau o'r broses o gofnodi cyrhaeddiad, cyfrannu at adroddiadau i rieni, y drefn adnabod
tangyflawni, y CGU a chynllun Compact)
2. I sicrhau bod Profiad Gwaith yn rhan hanfodol o addysg pob disgybl gan gynnwys cyfnodau o baratoi o flaen
llaw a datgyfarwyddo wedi dychwelyd i'r ysgol.
3. I ymestyn profiadau Addysg Gyrfaol disgyblion ac wrth wneud hynny rhoi cyfle iddynt ddatblygu
ymwybyddiaeth o fyd gyrfaoedd ac ystyried eu nodweddion a'u blaenoriaethau personol.
4. I ddatblygu hunan ymwybyddiaeth disgyblion a'u hannog i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad personol a'u
cynnydd addysgol.
5. I ddatblygu sgiliau astudio disgyblion.
6. I gynorthwyo disgyblion i wneud ceisiadau 16+
7. I gynorthwyo disgyblion i ddatblygu arferion ac agweddau fydd yn gymorth iddynt gyflawni eu potensial.

RHAGLEN DIWTORIAL BL. 12 A 13.
Nod Gyffredinol:- Gweler y polisi A.B.Ch. ysgol gyfan.
Amcanion penodol:1. I fonitro cynnydd myfyrwyr ac i sicrhau bod y myfyrwyr yn rhan o'r broses monitro.
2. I ddarparu cyfle i fyfyrwyr gael profiad ymarferol o sefyllfaoedd gwaith a threfnu
datgyfarwyddo.

cyfnodau o baratoi a

3. I gyflwyno addysg a chyfarwyddyd gyrfaol effeithiol i bob myfyriwr/wraig gan ganolbwyntio ar
weithgareddau sy'n ymwneud yn arbennig a dewisiadau a throsglwyddiadau 17+ ac 18+. Cynorthwyo
myfyrwyr i wneud ceisiadau a'u galluogi i wneud dewisiadau doeth.
4. I ddatblygu hunan ymwybyddiaeth myfyrwyr a'u hannog i gymryd cyfrifoldeb am
chymdeithasol a'u cynnydd addysgol.

eu datblygiad personol a

5. I ddatblygu sgiliau astudio myfyrwyr.
6. I gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu arferion ac agweddau fydd yn gymorth iddynt

-

i Fe sefydlwyd trefn consortiwm ar gyfer cysylltu â'r ysgolion cynradd. Eleni fe fydd
craidd ond fe roddir sylw i A.B.Ch. yn y dyfodol agos (95-96).
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DULLIAU CYFATHREBU
Y mae sawl ffordd o gyfathrebu yn cael ei ddefnyddio ac fe ddewisir y dull i ymateb i'r sefyllfa, yr angen a'r
tebygolrwydd o effeithiolrwydd.
e.e. Cyfarfodydd tîm, memorandwm, HMS, cyfarfodydd
cyffredinol, sgwrs anffurfiol neu ffurfiol, llawlyfr,
cyfarwyddiadau, cyfarfod achos arbennig, a.y.y.b.
Sianelau Cyfathrebu
1. Materion sy'n ymwneud a'r athro/athrawes
dosbarth, e.e. Lles, presenoldeb, a.y.y.b.

Ath. Dosbarth
Pennaeth Blwyddyn
EAW

2. Materion sy'n ymwneud â rôl tiwtoriaid A.B.Ch.

Tiwtor
EAW

3. Materion sy'n ymwneud ag Addysg Gyrfaoedd.

Athro/Athrawes neu diwtor
SAH
EAW

4. Materion sy'n ymwneud â Chofnodi Cyrhaeddiad neu Asesu ac adrodd

Athro/Athrawes neu diwtor

5. Materion sy'n ymwneud ag Addysg Iechyd

Athro/Athrawes neu diwtor

EAW

6, Materion sy'n ymwneud â cheisiadau colegau a/neu UCAS

Athro/Athrawes neu diwtor
SWR
EAW
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RHEOLI ANSAWDD A.B.CH
Strategaethau a ddefnyddir i reoli ansawdd
1. Llawlyfr A.B.Ch.
Copi i bawb sy'n cyflwyno A.B.Ch.
Polisiau
Datganiadau cytunedig am ddulliau dysgu, trefn gweithredu, cyfrifoldebau, cyfathrebu, datblygu staff,
defnydd o adnoddau, nodau ac amcanion a.y.y.b.
2. Rhaglen Waith
Cynllun gwaith ysgrifenedig ar gyfer pob blwyddyn sy'n cynnwys:- amcanion a nodau.
- canllawiau ar ddulliau dysgu (gan gynnwys strategaethau gwahaniaethu).
- cydlyned a dilyniant o un flwyddyn i'r llall.
- cyfarwyddiadau ynglŷn ag ymateb i waith plant a hunan asesu.
- cyfeiriadau at offer ac adnoddau.
- unedau dysgu wedi eu hamseru'n fras.
3. Polisiau
Mae'r polisïau yn seiliedig ar bolisïau ysgol gyfan ac yn ceisio rhannu athroniaeth a gwneud cyfrifoldebau a
phrosesau yn ddealladwy i bawb.
4. HMS a Datblygu Staff
- Cynigir profiadau datblygol i'r staff o fewn yr ysgol lle bo hynny'n bosib.
- Dadansoddir anghenion yn y maes yn nhermau datblygiad y maes a datblygiad unigolion.
- Cynigir cyrsiau allanol addas i staff.
- Cynhelir HMS mewnol fel bo angen.
5. Arolwg Bwlio
Eleni fe gynhelir arolwg bwlio er mwyn darganfod natur a maint y broblem yn yr ysgol cyn penderfynu ar sut
i weithredu yn y dyfodol.

6. Monitro disgyblion unigol
- Drwy'r drefn o gofnodi eu cyrraeddiadau o fewn A.B.Ch.
- Cadw golwg ar eu cyraeddiadau drwy'r cyswllt asesu ac adrodd.
- Monitro ymddygiad a lles drwy'r drefn fugeiliol.
- Defnyddio system SIMS a'r drefn gyfeirio mewnol i fonitro absenoldebau disgyblion.
RHEOLI ANSAWDD O FEWN A.B.CH.
Y mae'r rhaglen A.B.Ch. yn ceisio cwrdd ag anghenion, safonau a gofynion disgyblion a rhieni drwy welliant parhaus.
Cydnabyddir pwysigrwydd cadw perthynas dda rhwng pobl os yw'r rhaglen am fod yn effeithiol gan fod A.B.Ch. yn
llawer iawn mwy na throsglwyddo maes llafur, ac i'r perwyl hwn fe bwysleisir yr angen i dalu sylw i broses yn ogystal
â chynnwys. Y mae'n holl bwysig bod ansawdd yn treiddio perthynas pobl â'i gilydd y tu mewn a thu allan i'r
dosbarth, beth bynnag fo'r berthynas rhyngddynt ac y mae'r pwyslais ar ddatblygu Parch, Empathi a Diffuantrwydd
mewn perthynas yn greiddiol i'r rhaglen.
Fe ymdrechir i wella ansawdd y rhaglen A.B.Ch. mewn sawl ffordd gan gynnwys, monitro, adolygu, dadansoddi,
cynllunio ac arfarnu, ac fe anelwn bob amser at ddysgu ac addysgu mwy effeithiol. Y mae sawl ffordd o fonitro ac
adolygu wedi ei sefydlu er peth amser ond yn ystod 1994-95 fe ymdrechir i ddatblygu trefn fwy systematig o wneud
hyn gan gadw at ganllawiau'r polisi ysgol gyfan.
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CYSWLLT A'R UDRH
Gan fod y Cyd-gysylltydd A.B.Ch. yn aelod o'r UDRh y hi sydd yn gyfrifol am ddatblygu monitro ansawdd yn y maes,
er fe fydd yr holl athrawon eraill sy'n cyflwyno A.B.Ch. yn cyfrannu tuag at reoli ansawdd yn y maes mewn sawl
ffordd

CYSYLLTIADAU A MEYSYDD ERAILL
Nid maes ynysig mo A.B.Ch. Y mae'n rhan annatod o brosesau a meysydd pwysig o fewn trefn addysgol yr ysgol:
e.e. Cofnodi Cyrhaeddiad, Asesu ac adrodd, Addysg Iechyd,
Addysg Gyrfaoedd, y drefn Fugeiliol, Profiad Gwaith, anwytho disgyblion,
newydd, cynghori, Hamdden a.y.y.b.
Mewn sawl ffordd y mae'r rhaglen A.B.Ch. yn plethu a chefnogi addysg y disgybl yn ystod ei amser yn yr ysgol ac yn
rhan anatod o'r broses o fonitro cynnydd disgyblion ac adnabod tangyflawni.
STRATEGAETHAU A DDEFNYDDIR I REOLI ANSAWDD O FEWN A.B.CH.
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Llawlyfr A.B.Ch.
Cyfarfodydd tîm
Cynllun gwaith
Polisiau
Cynllun Datblygu
Monitro ansawdd y dysgu a'r addysgu
- Hunan Arfarnu
- Arsyllu Gwersi
- Archwilio tystiolaeth - ffeiliau disgyblion
- cofnodion athrawon
- bodlonrwydd disgyblion a.y.y.b.
Cynllunio ar y cyd.
Darganfod gwybodaeth am agweddau a bodlonrwydd disgyblion a defnyddio'r
wybodaeth i wella'r rhaglen.
Gwerthuso
HMS a Datblygu Staff
Cyfarfodydd arfarnu
Paratoi adnoddau ar y cyd.

CYNGOR YR YSGOL
Yn ogystal â'r cyfarfodydd blwyddyn fe gynhelir pwyllgorau o gynrychiolwyr y blynyddoedd gyda'r UDR (ac eraill fel
bo'n addas) o bryd i'w gilydd.
e.e.
- i ystyried y posibiliadau a threfnu gweithgareddau gwirfoddol i godi arian.
- i gyfarfod a chynrychiolwyr allanol i drafod materion arbennig; e.e cinio ysgol.
- i gynnal trafodaeth sy'n ceisio datrys problem arbennig, e.e. pwyllgor loceri.
Yn dilyn cyfarfod o'r math yma cyfrifoldeb y cynrychiolwyr blwyddyn fydd adrodd yn ôl i'r cynrychiolwyr dosbarth o
fewn y flwyddyn. Disgwylir i'r cynrychiolwyr dosbarth yn eu tro i adrodd yn ôl i'w dosbarth. Gellir cynnig cyfle i hyn
ddigwydd o fewn gwers Addysg Berso
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ANGHENION ARBENNIG
Amcanir i:1. Sicrhau fod pob plentyn yn cael yr un cyfle i gyfranogi o'r holl brofiadau a gynigir o fewn y rhaglen A.B.Ch.
2. Wneud addysg disgyblion ag Anghenion Arbennig yn gyfrifoldeb pob athro/athrawes ABCh.
3. Adnabod, asesu, cofnodi, gweithredu ac adrodd ar anawsterau'r plant ag anghenion addysgol arbennig.
4. Ystyried rôl rhieni yn y broses o asesu ac addysgu'r plant ac adrodd iddynt yn rheolaidd.
5. I addysgu plant ag anghenion addysgol arbennig, cyn belled â bod modd, ar y cyd â'u cyfoedion.
6. Sicrhau fod penderfyniadau addysgol â goblygiadau i faes Anghenion Arbennig.
7. Gydweithio a chysylltu ag asiantaethau statudol a gwirfoddol i bwrpas adnabod a diwallu anghenion
addysgol arbennig.
8. Derbyn gwybodaeth am ddisgyblion ag anghenion arbennig gan y Cyd-gysylltydd Anghenion Arbennig.
9. Roi adnoddau dynol a materol priodol i'r ddarpariaeth i blant ag anghenion addysgol arbennig.
10. I ddatblygu ymwybyddiaeth a sgiliau staff i wella'r ddarpariaeth i ddisgyblion ag anghenion arbennig.
Adnabod Plant ag Anghenion Arbennig a'u Asesu
1. Gweithredir trefn o dderbyn gwybodaeth am blant ag anghenion addysgol arbennig a drosglwyddir o'r sector
cynradd drwy:a) dderbyn adroddiad ysgrifenedig
b) ymweliadau ag ysgolion y dalgylch gan Bennaeth Adran Anghenion Arbennig a Phennaeth Blwyddyn 7.
c) dderbyn adroddiadau gan Adran Seicolegwyr y Sir (ar gael gan y cyd-gysylltydd).

Lluniwyd y polisi hwn mewn cytundeb ac ymgynghoriad llawn gyda’r staff dysgu a’u hundebau gan warchod
cydbwysedd bywyd a gwaith athrawon. Roedd hyn yn cynnwys asesiad yn erbyn Rhestr Wirio Effaith Llwyth
gwaith.
Llofnodwyd gan Gadeirydd y Llywodraethwyr ar ran y Corff Llywodraethu:

(Cadeirydd y Llywodraethwyr)

Dyddiad cymeradwyo:

Dyddiad adolygu:

21/01/2016

(gan y Corff Llywodraethu llawn)

Hydref 2019
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