
Ysgol Gymraeg Y Fenni 
Cynllun Hygyrchedd / Accessibility Plan 

   
 

Addysg Cyfrwng-Cymraeg / Welsh-medium Education 
 
Lleolir Ysgol Gymraeg Y Fenni yn nhref Y Fenni, Sir Fynwy ac mae’n cynnig 
addysg cyfrwng-Cymraeg i blant gogledd y Sir.  Mae pob rhiant sy’n dewis 
cael addysg cyfrwng-Cymraeg i’w plentyn / plant yn yr rhan hon o Sir Fynwy 
felly a’r hawl i ofyn i’r Awdurdod Addysg Lleol (AALl) am le i’w plentyn / plant 
yn yr ysgol hon.  Symudodd yr ysgol i safle Ysgol Dewi Sant yn Y Fenni erbyn 
yn 2007 er mwyn sicrhau lle i 235 o ddisgyblion ac addysg i blant o dan 4 oed 
ar yr un safle.  Mae 210 o blant ar y gofrestr ar hyn o bryd. 
 
Mae ein polisi Derbyn Plant i’r Ysgol yn datgan bod Ysgol Gymraeg Y Fenni 
yn agored i bob disgybl sy’n dymuno cael addysg cyfrwng-Cymraeg beth 
bynnag fo ei gefndir neu ei allu academaidd neu gorfforol. 
 
 

Anghenion Addysgol Arbennig / SEN 
 
Mae Ysgol Gymraeg Y Fenni yn cynnig addysg eang a chytbwys i bob 
disgybl.  Cynllunia’r athrawon waith gwahaniaethol er mwyn i’r cwricwlwm fod 
yn agored a chyrraeddadwy i bawb.  Gosodir targedau a fydd yn herio pob 
disgybl i sicrhau ei fod yn cyrraedd ei lawn botensial.  Ein nod yw bod pob 
disgybl yn llwyddo o fewn ei allu.  Rhoddwn gyfle cyfartal i bob disgybl i gael 
mynediad i’r cwricwlwm o fewn yr ysgol. 
 
Mae staff wedi derbyn hyfforddiant am Awtistiaeth a Syndrom Aspergers, 
Syndrom Down’s, nam clyw ac arwyddiaeth ac rydym yn gweithio’n agos 
gydag arbenigwyr allanol (SpLD, OT, Swyddog Cynhwysiad Sir Fynwy, Uned 
Overmonnow,er mwyn sicrhau y darpariaeth gorau i bob unigolyn.  Cafwyd 
sesiynau “Team Teach” yn yr ysgol er mwyn dysgu sut i ymdrin a disgyblion 
herfeiddiol (rhai ag anawsterau ymddygiad ac emosiynol).  Byddwn yn 
ymgynghori a’r swyddogion pwrpasol yn yr AALl ynglyn ag anableddau 
penodol pan fydd achos dros wneud hynny. 
 
Cyflogir Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch (HLTA) Anghenion Addysgol 
Arbennig (AAA) i weithio gydag unigolion a grwpiau bychain o blant. 
 

 
 

 

 

 

 



Anableddau Corfforol / Physical Disability 
 
Mae Ysgol Gymraeg Y Fenni wedi ei lleoli mewn adeilad oedd yn newydd yn 
2007 ac felly mae’n gwbl addas ar gyfer disgyblion / staff / ymwelwyr sydd ag 
anabledd corfforol. Mae tai bach a chawod ar gyfer unigolion sydd ag 
anabledd ac mae pob ystafell ar yr un lefel. 
 
 
Yn y Caban sydd ar draws yr iard i’r Prif Adeilad, mae ystafell gerddoriaeth 
sydd a llwybr llethog(ramp.)  Mae grisiau o un iard i’r llall ond mae llwybr 
llethog ar gael pe bai angen ei ddefnyddio. 
 
Gwnawn bob ymgais i sicrhau bod y cynteddau a’r llwybrau at bob ystafell yn 
glir o gelfi er mwyn galluogi pawb i gael mynediad dirwystr. 
 
 

Mynediad i’r Gymuned Ehangach / Access for the 
Wider Community 
 
Mae’r Bwrdd Llywodraethol yn croesawu ceisiadau oddi wrth fudiadau lleol i 
ddefnyddio adeiladau’r ysgol.  
 
Defnyddiwyd y Neuadd gan yr heddlu cymunedol, gan Fenter Iaith y 
Cymoedd, gan Gylch Feithrin y Fenni, gan Chatter Chimps(therapy llafaredd i 
blant o dan 5) a gan glwb gymnasteg lleol yn ddiweddar.  
 
 
 
 
 



 


