Cynllun ar gyfer cynyddu mynediad i ddisgyblion ag
anableddau.

Cytunwyd: ___/___/___

Llofnod: ________________________(Pennaeth) _______________________(Cadeirydd ar ran y
llywodraethwyr)

Adolygu: __________________________

Mae cyfrifoldeb arnom i gynllunio i leihau rhwystrau i fynediad i blant ag anableddau fel y gellir
rhoi’r cyfle gorau i blant y mae eu rhieni wedi mynegi dymuniad iddynt gael mynediad i’r ysgol i allu
dod yma. Yn dilyn archwiliad o’r sefyllfa mae’r ysgol wedi adnabod y materion a nodir yn y cynllun
cynyddu mynediad atodol fel materion y gellir yn rhesymol roi sylw iddynt, a byddwn yn anelu i
gwblhau’r tasgau a nodwyd o fewn yr amserlen a gytunwyd. Roedd yr archwiliad yn rhoi sylw i’r tri
maes a nodir yng nghanllawiau’r Cynulliad sef:
• Cynyddu’r graddau y mae disgyblion anabl yn gallu cymryd rhan yng nghwricwlwm yr
ysgol.
• Gwella amgylchedd ffisegol yr ysgol.
• Gwella’r modd mae gwybodaeth ysgrifenedig a roddir i ddisgyblion heb anableddau yn cael ei
gyflwyno i ddisgyblion ac anableddau.
Gwnaed yr archwiliad drwy ddefnyddio’r fframwaith a gynhwyswyd yng nghanllawiau’r Cynulliad sef
“Cynllunio ar gyfer Cynyddu Mynediad i Ysgolion i Ddisgyblion ag Anableddau”.
Pe byddai’r Awdurdod Addysg yn caniatáu mynediad i blentyn ag anableddau i’r ysgol yna fe fydd yr
ysgol, mewn cydweithrediad â’r Awdurdod, yn asesu gofynion y plentyn ac yn diwygio’r cynllun
gweithredu yn unol â chanlyniadau’r asesiad.
Cynllun Cynyddu Mynediad Ysgol Morfa Rhianedd
Lluniwyd y cynllun hwn ar ôl:
1) cynnal archwiliad o safle’r ysgol mewn perthynas â mynediad,
2) ystyried dulliau cyffredinol o wella mynediad
3) ystyried anghenion unrhyw blant ag anableddau sydd yn yr ysgol.
Bydd yr ysgol yn monitro gweithrediad y cynllun ac yn cadw anghenion mynediad yr ysgol dan
adolygiad.

Cynllun ‘Hygyrchedd’ Ysgol Morfa Rhianedd - pe byddai plentyn ag anableddau yn mynychu yr ysgol.
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