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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â darparu cyngor cyfreithiol mewn ystod eang o gyd-

destunau addysg. Byddwch yn gweithio'n uniongyrchol gyda chleientiaid i ganfod eu 

hanghenion a'u disgwyliadau o ran gwasanaethau, ymchwilio i wybodaeth sy'n 

berthnasol i'w sefyllfaoedd, a darparu cyngor cyfreithiol priodol a chywir iddynt.  Mae 

hyn yn cynnwys cynghori cleientiaid ar feysydd cyfreithiol cymhleth sy'n ymwneud ag 

addysg. Byddwch hefyd yn gwybod sut i baratoi a chyflwyno achosion mewn 

gwrandawiadau ffurfiol neu anffurfiol.  
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Meini prawf 

perfformiad 

 

 

Rhaid I chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 esbonio wrth gleientiaid y gwasanaethau y gallwch eu cynnig, yn unol â'u 

gofynion 

P2 gwirio bod dealltwriaeth cleientiaid o'r gwasanaethau cyngor cyfreithiol yn cyd-

fynd â'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu   

P3 cytuno gyda chleientiaid ar y sefyllfaoedd lle mae angen gweithredu ar 

unwaith, yn unol â'u gofynion, a hefyd:  

P3.1 cymryd camau i roi hyn ar waith   

P4 cytuno ar y camau nesaf gyda chleientiaid, yn unol â'u gofynion 

P5 cytuno ar gamau pellach gyda chleientiaid, yn unol â'u gofynion, gan gynnwys:  

P5.1 gweithdrefnau  

P5.2 cyfrifoldebau 

P5.3 terfynau amser  

P6 dadansoddi'r wybodaeth sydd ar gael am y cleient er mwyn asesu perthnasedd 

eu hachos, yn unol â'ch barn broffesiynol  

P7 adolygu ffynonellau gwybodaeth er mwyn asesu eu cymhwysedd i sefyllfaoedd 

cleientiaid 

P8 gwirio bod yr wybodaeth a gafwyd yn eich galluogi i gynghori cleientiaid 

P9 dadansoddi'r wybodaeth a dderbyniwyd gan gleientiaid a'r broses ymchwil er 

mwyn llunio opsiynau yn unol ag anghenion cleientiaid 

P10 cyflwyno gwybodaeth ac opsiynau posibl ar gyfer gweithredu i gleientiaid, yn 

unol â gofynion sefydliadol 

P11 cynghori cleientiaid ar oblygiadau'r opsiynau posibl, yn unol â gofynion 

sefydliadol 

P12 gwirio dealltwriaeth cleientiaid o'r cyngor a roddwyd, yn unol â gofynion 

sefydliadol 

P13 agor ffeiliau achosion cleientiaid, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol 

P14 dylunio cynllun gweithredu gyda chleientiaid, yn unol â phrosesau sefydliadol, 

a hefyd: 

P14.1 cytuno ar rolau a chyfrifoldebau ar gyfer symud camau gweithredu yn 

eu blaen 

P15 symud camau gweithredu yn eu blaen ar ran cleientiaid, gan gadw at y 
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terfynau amser y cytunwyd arnynt 

P16 gwerthuso cynnydd achosion yn erbyn cerrig milltir a chanlyniadau, yn unol â 

gweithdrefnau sefydliadol 

P17 symud canlyniadau achos yn eu blaen nes cyrraedd diweddglo, yn unol â 

gofynion sefydliadol 

P18 cofnodi manylion y cleient a'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn unol â 

gofynion sefydliadol 
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Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 y ddeddfwriaeth, y rheoliadau, y canllawiau a'r gyfraith achosion allweddol o 

fewn eich awdurdodaeth yng nghyswllt addysg  

K2 y ddeddfwriaeth, y rheoliadau a'r gyfraith achosion allweddol yng nghyswllt 

hawliau dynol, gan gynnwys:  

K2.1 cynseiliau sy'n berthnasol i fyd addysg 

K3 y ddeddfwriaeth, y rheoliadau, y canllawiau a'r gyfraith achosion sy'n ymwneud 

â chamwahaniaethu ym myd addysg ar sail y canlynol: 

K3.1 rhyw 

K3.2 hil 

K3.3 anabledd 

K3.4 tueddfryd rhywiol 

K3.5 crefydd 

K4 deddfwriaeth, rheoliadau, canllawiau a chyfraith achosion berthnasol i 

fewnfudo a lloches, yng nghyswllt darparu addysg 

K5 polisi, rheoliadau a chanllawiau cyfredol cenedlaethol a lleol i ysgolion 

ynghylch y canlynol: 

K5.1 derbyniadau 

K5.2 gwaharddiadau 

K5.3 y ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig 

K5.4 cludiant i'r ysgol 

K5.5 gwisg ysgol 

K5.6 prydau ysgol; 

K5.7 bwlio 

K5.8 cwynion 

K5.9 mathau amgen o ddarpariaeth addysg  

K5.10 addysg plant sy'n methu dod i'r ysgol am resymau meddygol  

K6 y cyrff ymgynghorol sy'n pennu polisi a chanllawiau yng nghyswllt addysg 

K7 cysyniad y rhieni'n dewis ysgol 

K8 ystod cyfrifoldebau statudol awdurdodau cenedlaethol a lleol 

K9 y cefndir ar gyfer datblygu darpariaeth i'r rhai sydd ag anghenion addysgol 

arbennig ac anghenion cymorth ychwanegol 
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K10 camau'r asesiad statudol ar gyfer anghenion addysgol arbennig ac anghenion 

cymorth ychwanegol 

K11 y côd ymarfer ar gyfer adnabod ac asesu anghenion addysgol arbennig ac 

anghenion cymorth ychwanegol, a hefyd: 

K11.1 y cyngor i ysgolion a rhieni ar faterion sy'n effeithio ar ddysgu 

K12 y polisi a'r weithdrefn genedlaethol a lleol ar gyfer darpariaeth anghenion 

addysgol arbennig ac anghenion cymorth ychwanegol mewn ysgolion ar gyfer 

y canlynol: 

K12.1 2 flwydd oed a thros hynny 

K12.2 14 oed a thros hynny 

K12.3 ôl-16 

K13 y polisi a'r weithdrefn yng nghyswllt cynllunio pontio ar gyfer anghenion 

addysgol arbennig ac anghenion cymorth ychwanegol 

K14 y broses a'r gweithdrefnau ar gyfer cwynion sy'n ymwneud ag addysg 

K15 y polisi a'r gweithdrefnau ar gyfer datrys anghydfod ynghylch Anghenion 

Addysgol Arbennig ac Anghenion Cymorth Ychwanegol 

K16 yr hawliau i apelio i dribiwnlysoedd anghenion addysgol arbennig ac anghenion 

cymorth ychwanegol, a llysoedd eraill perthnasol 

K17 y gweithdrefnau ar gyfer cynrychiolaeth mewn llysoedd a thribiwnlysoedd 

perthnasol o fewn eich awdurdodaeth  

K18 sut mae paratoi a chyflwyno achosion ar gyfer gwrandawiadau ffurfiol ac 

anffurfiol 

K19 y ddeddfwriaeth, y rheoliadau, y canllawiau a'r gyfraith achosion o fewn eich 

awdurdodaeth ar gyfer achosion o esgeulustod addysgol 
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Tachwedd 2013  
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Tachwedd 2018  
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Sefydliad 
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