
 

 

 

 

Siart Lif ymddygiad annerbyniol 

 

Cam 1 

Cyfarfod cymodi -3 os  llythyr adref  

Cyfrifoldeb = athro/awes dosbarth 

Cam 3 

Uwch-dîm i gynnal cyfarfod cymodi gyda rhieni yn bresennol.  

Cynllun Ymddygiad Personol  a’i arwyddo gan bob rhanddeiliaid  

ALNCo– caniatad rhieni I drafod yn Cyfarfod Cynllunio ADY 

Copi o’r Cynllun Ymddygiad Personol i’r rheini/gwarchodwyr 

Cyfrifoldebau = ALNCo i fonitro’r cynllun  

Athro/awes dosbarth i weithredu’r cynllun.  

Cam 2 

Ar y 4ydd achlysur o ymddygiad annerbyniol; aelod o uwch dim i 

gynnal cyfarfod cymodi. Dyddiadur cartref/ysgol i’w sefydlu rhwng 

yr ysgol a’r cartref.  

Cyfrifoldebau = Athro/awes dosbarth a Uwch dim 

Cam 4 

Dim gwelliant (ar ôl tymor Cam 1 –3)=  

Cyfarfod gyda rhieni/gwarchodwyr i’w diweddaru ar y sefyllfa a 

gwneud cais i gyferio at yr Uned Cefnogi Ymddygiad.  

‘Fy Cynllun Ymddygiad Personol ‘(2 wythnos)  

LLYTHYR ‘A’ALLAN I RIENI/GWARCHODWYR 

Cyfrifoldebau = ALNCo i fonitro’r cynllun a gwneud cais i’r GCY 

Aelod o’r uwch-dîm i gadeirio’r cyfarfod.  

Cam 5 

Dim gwelliant = 

Gwahodd rheolwr cynhwysiant sirol i’r ysgol i drafod        posibili-

adau a camau ymlaen.  

Gwneud cais am ‘symudiad rhwng ysgolion’.  

LLYTHYR ’B’ ALLAN I RIENI/GWARCHODWYR 

Cyfrifoldebau = ALNCo i fonitro’r cynllun.  

Aelod o’r uwch-dîm i gadeirio’r cyfarfod.  

Cam 6 

Dim gwelliant =. Os nad yw’r ‘symudiad rhwng ysgolion’ yn 

lwyddiant trafod Darpariaeth gyda AL/GCY 

LLYTHYR ‘C’ ALLAN I RIENI/GWARCHODWYR  

Pennaeth i gadeirio’r cyfarfod.  

 

Asesiad  Boxall 

gan ALNCo   

-rhannu gyda’r rhieni 

Crynodeb Boxall I’w 

drosglwyddo ar 

dudalen  cynllun A4 

Cynllun Ymddygiad 

Personol 

Ysgol cwblhau Risg  

Asesiad Plentyn1(PRA 1) 

Ysgol cwblhau ‘Individual 

Reactive Strategy’ (IRS) 

Gellir cwblhau PRA1 a IRS yng 

ngham 1,2  neu 3 os yn briodol 

Pennaeth i hysbysu 

GCY –cytundeb 

diwrnod  yn Cerrig 

Camu—hysbysu 

rhieni 

ALNCo– cais  i GCY 

(Outreach– Cerrig 

Camu 

 

Cyfarfod Is-bwyllgor 

disgyblu a Gwahardd 

Llywodraethwyr a cynl-

lunio CYTUNDEB YMD-

DYGIAD DERBYNIOL (5 

cyfle) 

Ysgol/Disgybl/rhieni I 

arwyddo 

 

ACHOS YMDDYGIAD DIFRIFOL 

Gellir rhoi gwaharddiad yn syth. 

 


