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1. Cyflwyniad 
 
Mae’n Cynllun Cydraddoldeb i Bobl Anabl yn nodi ein hagwedd yn 
Ysgol y Dderwen tuag at hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl ymhob 
agwedd o fywyd ein hysgol. 
 
Mae ein Cynllun Cydraddoldeb i Bobl Anabl yn cynnwys holl 
agweddau anabledd p’un ai fod hyn mewn perthynas â: - 
 

• Disgyblion a’u rhieni a gofalwyr 
• Staff 
• Aelodau o gymuned ehangach yr ysgol 

 
Mae ein dealltwriaeth o anabledd fel y cyflwynwyd gan y Comisiwn 
Hawliau Anabledd: - 
  
‘Mae person yn anabl os oes ganddynt gyflwr meddyliol neu gorfforol 
sydd ag effaith hirdymor neu ddifrifol ar eu gallu i gwblhau 
gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd’. 
 
Yn y diffiniad hwn, mae sylweddol yn golygu mwy na mân neu 
ddistadl, ac mae ‘hirdymor’ yn golygu mwy na blwyddyn. 
 
2. Cynnwys plant, pobl ifanc ac oedolion anabl wrth ddatblygiad ein 
Cynllun 
 
2.1 Ein bwriad yw cynnwys: 
 

• Plant a phobl ifanc anabl a’u rhieni a gofalwyr. 
• Staff Anabl. 
• Aelodau anabl o’r gymuned ehangach, o’r cychwyn. 

 
 
Rydym wedi cynnwys plant a phobl ifanc anabl drwy ofyn eu barn 

ynglŷn â materion sy’n effeithio arnyn nhw. 
 
Rydym wedi cynnwys aelodau anabl o’r gymuned ehangach drwy holi 

unigolion anabl ynglŷn ag addasrwydd yr adeilad. 
 
3. Ehangu ein hymwybyddiaeth o anabledd 
 

3.1 Er mwyn ymestyn ein hymwybyddiaeth a dealltwriaeth o bobl 
anabl a’r ffyrdd y medrwn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal rydym 
wedi gweithio gydag: 

 



• Ysgolion eraill – sef ysgolion sydd yn rhan o deulu o ysgolion sy’n 
bwydo Ysgol Bro Myrddin.  

 
• Gweithwyr proffesiynol o leoliadau nad ydynt yn ysgolion  

 
• Meddyg teuluol 

 
• Unigolion yn y Gymuned 

 
• Adran benseiri’r Awdurdod – yn sgîl adeilad newydd yr ysgol. 

 
 
3.2 Rydym wedi cynnal cysylltiad o’r fath mewn amryw ffyrdd: - 
 

• cyfarfodydd gydag unigolion 
 
• cyfarfodydd teulu ysgolion 
 

    
3.3 Rydym yn cydnabod mai drwy gynnwys pobl anabl yn 

uniongyrchol rydym wedi: - 
 

• sicrhau cyngor gwerthfawr (e.e. persbectif uniongyrchol o’r 
elfennau a all godi mewn gwahanol sefyllfaoedd e.e. 
gwibdeithiau ysgol) 

 
• meithrin gwell ddealltwriaeth o’r rhwystrau maent yn eu 

hwynebu (e.e. wrth deithio o gwmpas yr ysgol) 
 

• archwilio’r ffyrdd i’w goresgyn (e.e. sicrhau arwyddion clir i’r sawl 
sydd â nam ar y golwg) 

 
• dysgu’r ffordd orau o hyrwyddo cydraddoldeb i bobl ifanc (eithr 

adnabod eu hanghenion a’u rhwystredigaethau yn well) 
 
 
3.4  Fel ysgol sy’n cynnwys 270 o ddisgyblion ni wnaethom lwyddo i 

ddiogelu dealltwriaeth gynhwysfawr o holl anghenion pobl anabl.  
Fodd bynnag fe wnaethom lwyddo i gyfoethogi ein gwybodaeth 
yn sylweddol yn sgil cysylltiad o’r fath. 

 
4. Ein trefniadau ar gyfer casglu gwybodaeth ynghylch effaith ein 

polisïau ac arferion ar bobl anabl 
 
4.1 Gwnaethom archwilio effaith ein polisïau a’n harferion ar bobl 

anabl yn nhermau : 
 



• Recriwtio gweithwyr anabl 
 
• Cadw gweithwyr anabl 

 
• Datblygu gweithwyr anabl 

 
• Cyfleoedd ar gyfer disgyblion anabl 

 
• Cyflawniadau disgyblion anabl 

 
• Cynnwys rhieni/gofalwyr anabl 

 
 
4.2 Rydym hefyd wedi ystyried effaith ein polisïau a’n harferion ar 

unigolion anabl sy’n defnyddio ein hysgol ar adegau eraill.  
  
 
 

• Recriwtio gweithwyr anabl. 
Rydym wedi archwilio hyn drwy sicrhau ein bod yn ystyried pob 
cais ar gyfer swydd yng nghyd-destun y gorchmynion newydd.  

 
• Cadw gweithwyr anabl. 

Rydym wedi archwilio hyn drwy sicrhau pe bai gennym weithwyr 
anabl, ein bod yn gwneud newidiadau ac addasiadau a fyddai 
yn caniatáu gweithwyr anabl i barhau i weithio ac i gyfrannu at 
waith yr ysgol. 

 
• Datblygiad gweithwyr anabl. 

Bydd modd datblygu’r elfen hon pan fydd gennym weithwyr 
anabl ar y staff. 

 
• Cyfleoedd ar gyfer disgyblion anabl. 

Rydym wedi proffilio’r cyfleoedd hyn drwy: 
Adnabod yr ystod o anableddau sydd gan ddisgyblion yr ysgol 
ar hyn o bryd a dadansoddi ac ystyried addasiadau sy’n mynd i 
sicrhau eu cyfranogiad ym mhob un gweithgaredd cyn belled a 
bod hyn yn bosib. 

 
• Cyrhaeddiad disgyblion anabl. 

Rydym wedi dadansoddi’r graddau mae anableddau yn cael 
effaith ar gyraeddiadau'r disgyblion. Ar hyn o bryd mae nifer o 
ddisgyblion yn ddislecsic ac rydym eisoes yn gweithio gyda’r 
disgyblion yma i ystyried strategaethau i’w cynorthwyo i oresgyn 
eu problemau. Mae un bachgen ag anabledd clyw ac mae’n 
cyflawni yn dda ac yn gyson o ystyried ei allu. 

 



• Cynnwys rhieni/gofalwyr anabl. 
Mae cynnwys rhieni a gofalwyr anabl wedi rhoi darlun clir o’r 
ystod o       
weithgareddau sy’n anos i bobl sydd ag anableddau. 

 
5. Dadansoddiad o’n gwybodaeth a’r meysydd yr ydym yn eu targedu 
er mwyn eu gwella 
 
5.1 Cafodd y wybodaeth a gasglwyd gennym ei ddadansoddi, a 

gwelwyd rhai esiamplau o arferion da yn ogystal â meysydd 
allweddol oedd angen eu gwella. 

 
Mae ein harfer da yn cynnwys: - 
Arwyddion clir mewn lliwiau llachar ar gyfer disgyblion/staff sydd â 
nam ar eu golwg. 
Adeilad sydd ar un lefel sy’n caniatáu cadeiriau olwyn ac 
anableddau symud 
Staff sy’n deall natur anableddau’r disgyblion ac sy’n ymateb yn 
gadarnhaol. 

 
5.2  Ymhlith y meysydd sydd angen i ni sicrhau gwelliant mae: - 
 

• Recriwtio gweithwyr anabl 
 
• Cadw gweithwyr anabl o ran sicrhau na fydd yr anabledd yn ei 

rhwystro rhag parhau i weithio yn yr ysgol - trwy wneud 
newidiadau rhesymol i’r amodau gwaith yn yr ysgol 

 
• Cyfleoedd addysgol ar gyfer ein disgyblion anabl o ran 

ymweliadau preswyl ac addysgiadol 
 

• Cyflawniadau ein disgyblion anabl o ran dyslecsia, ADHD, iaith a 
lleferydd ac awtistiaeth 

 
• Cynnwys rhieni/gofalwyr anabl o ran cyd-weithio er mwyn 

goresgyn rhai o’r problemau  
 
6. Ein Cynllun Gweithredu 
 
6.1    Rydym yn cydnabod na fedrwn wneud pob peth ar unwaith. 
Serch hynny,   
         Rydym wedi ceisio sicrhau bod yr adeilad, gan gynnwys yr 
estyniad yn   
         Cydymffurfio â’r holl ofynion cyfredol. 
 
6.2 Rydym yn cydnabod bod angen i’n cynllun gweithredu fod yn 

benodol er mwyn bod yn effeithiol. 



 
 Rydym wedi nodi’n holl weithredodd allweddol. 
 
 Rydym wedi neilltuo unigolion allweddol i drosglwyddo’r 

gweithredoedd. 
 
 Rydym wedi ceisio bod mor eglur â phosib ynglŷn â’r gwelliannau 

rydym yn eu disgwyl yn sgil y gweithredoedd o’r fath. 
 
 Rydym yn cydnabod y bydd unrhyw newidiadau cadarnhaol o 

ganlyniad gweithredoedd o’r fath yn gwneud synnwyr os byddant 
yn gwella pethau i ddisgyblion anabl.  Rydym felly wedi nodi ein 
hagwedd tuag at gynnwys disgyblion anabl drwy werthuso’r 
canlyniadau hyn. 



Mater 1 
1. Paratoi ar gyfer mynediad gan unrhyw ddisgyblion anabl. 
 
 Byddwn yn ymgymryd â’r gweithredoedd a ganlyn: 
  

1. Recriwtio staff arbenigol mewn da bryd 
2. Sicrhau fod yr holl wybodaeth angenrheidiol yn ei le er 

mwyn i ni fedru gwneud unrhyw addasiadau i’r adeilad 
3. Hyfforddiant ar gyfer staff  

 
  
 Rydym yn disgwyl y bydd hyn yn arwain at:- 
  

• Sicrhau fod popeth yn ei le ar gyfer unrhyw blentyn wrth 
iddo/iddi ddechrau’r ysgol 

• Staff sy’n glir ynglŷn â’r hyn fydd angen ei wneud 
 
 Byddwn yn gwerthuso effaith y newidiadau hyn drwy: 

• fonitro’r ddarpariaeth ac adrodd yn ôl i’r Is Bwyllgor 

• cynnwys y teulu mewn unrhyw adolygiad 

 Amserlen: Gweithredu’n syth wedi derbyn gwybodaeth bod 
plentyn ar gychwyn yn yr ysgol.   



Mater 2 
2. Mapio gweithdrefn ac arferion 
 
 Rydym yn ymgymryd â’r gweithredoedd a ganlyn: 
  

1. Ymgynghori yn eang er mwyn cael darlun llawn o’r gofynion 
2. Sicrhau arweiniad oddi wrth swyddogion yr AALl 
3. Cyflwyno datganiad drafft a threialu unrhyw newidiadau yn 

sgil hynny 
  
  
 Rydym yn disgwyl y bydd yn arwain at:- 
  

• Cysondeb ac eglurder  
• Polisi sy’n ateb gofynion yr ysgol 

 
 Byddwn yn gwerthuso effaith y newidiadau hyn drwy ystyried pa 

welliannau sydd wedi digwydd ers mabwysiadau’r gweithdrefnau. 

 

Byddwn yn monitro’n cynnydd blynyddol o ran cyflawni’r 
blaenoriaethau hyn drwy gyflwyno adroddiad yn rhan o’r Adroddiad 
Blynyddol. 

Byddwn yn cyhoeddi’n cynnydd yn flynyddol yn Adroddiad Blynyddol 
y Llywodraethwyr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Atodiad 1: 
 
DATGANIAD MYNEDIAD 
ar gyfer 
Ysgol Y Dderwen 
 
Ceir  mynediad ar lefel llawr i’r brif fynedfa, trwy ddrysau dwbl sy’n 
addas ar gyfer cadair olwyn. 
 
Mae’r adeilad cyfan yn addas ar gyfer cadair olwyn, ar un lefel, heb 
unrhyw risiau. 
 
Mae tri gofod parcio ar gyfer yr anabl yn y maes parcio – mewn 
mannau agos at yr ysgol. Mae’r llwybr yn gyffredinol lefel ag 
arwynebedd o friciau. Mae’r llwybr hyn wedi ei oleuo yn ystod oriau 
tywyllwch. 
 
Mae’r prif ddrysau a 4 drws eilradd wedi eu harwyddo i safon BS8300. 
Mae gan y drysau hyn systemau agor awtomatig gyda sensoriau er 
mwyn diogelu defnyddwyr. Mae botymau wedi eu gosod mewn 
mannau amlwg yn glir o’r drysau. Mae’r agoriadau hyn o leiaf yn 
1000mm o ran lled. Ceir waliau isel i ddiogelu cerddwyr rhag unrhyw 
ddrysau sy’n agor allan. Mae gan bob drws arall rym agor sy’n llai na 
20N. 
 
Mae gorchudd pob llawr yn gadarn a diogel, naill ai mewn carped 
neu orchudd ‘non-slip’ arall. Mae matiau wrth fynedfeydd wedi eu 
hamlinellu a rampiau 10mm sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn, 
 
Mae lefel y lloriau drwy’r adeilad cyfan yn wastad heb unrhyw 
rampiau. Mae pob trothwy wrth y pum mynedfa yn fflat gydag 
agoriadau awtomatig. Y tu allan i’r drysau hyn mae platform 1.5m x 
1.5m yn glir oddi wrth unrhyw ddrysau. Ni fydd unrhyw oledd sy’n 
arwain rhwng y mannau parcio hyd at y mynedfeydd hyn dros 1:21. 
 
Cedwir pob drws tân mewnol ar agor gan declynnau electro-fagnetig, 
a fydd yn gollwng mewn argyfwng tân. 
 



Mae gan bob drws mewnol baneli gwydr sy’n cydymffurfio ag ADM 
ynghyd ag agoriad sydd o leiaf yn 800mm â grym agor sy’n llai nag 
20N.   
 
Mae pob sgyrtin, pendrawst a chelfi drws yn cyferbynnu o ran lliw 
gyda’r llawr a’r drws. 
 
Nid oes unrhyw ddrysau’n agor mewn ffordd sy’n rhwystro unrhyw 
allanfa dân. 
 
Mae pob soced neu swîts wedi eu lleoli ar lefel sy’n cydymffurfio o ran 
uchder o’r llawr (M&E L12 - tud 8). 
 
Nid oes unrhyw ran o’r estyniad yn bellach nag 40m o’r tŷ bach anabl 
agosaf. Darperir tŷ bach sy’n addas ar gyfer cadair olwyn yn y 
cyntedd ger y brif fynedfa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 


