
 
 
 

Cynllun GEY/GAD :   2014 - 2015 
Ysgol Y Ffridd Cyfanswm GEY Datganoledig  Cyfanswm GAD Datganoledig  Cyfanswm GAD PMG 

 

£4,494.79 

 

£22,950 £ 27, 544.79 

 

 

BLAENORIAETH 1: DATBLYGU A GWELLA SAFONAU LLYTHRENNEDD & RHIFEDD 

 

Gweithgareddau a gefnogir 

 
Ffynhonnell 

gyllidol a gwariant 

a gynlluniwyd  
£ 

 

 

 

Allbynnau a Deilliannau 

 

Targedau 

 

Rhagamcan

nol 

(i’w 

cwblhau 

HYD 2014) 
 

Gwirionedd

ol 

(i’w 

cwblhau 

ION 2015) 
 

Dynodydd 

Llythrennedd a 

Rhifedd 

 

Manylion y gweithgareddau 

 

1.1 

Sicrhau bod y sgiliau, yr 

arbenigedd a’r technegau gan 

bob athro/athrawes i sicrhau y 

gallant addysgu at ofynion y 

FfLlRh 

 

 

 

Buddsoddi mewn adnoddau i-pads mini i ddatblygu 

sgiliau llythrennedd a rhif i wella deilliannau 

disgyblion yn unol a canfyddiadau PCYS. 

Hyfforddiant I pads I staff, 

 

Addasu cynlluniau gwaith ar draws yr ysgol i gyd 

fynd a Fframwaith rhifedd/llythrennedd 

cenedlaethol. 

 
Pennu amser i gynnal sesiynnaupenodol i gynnig 

adborth ar gyflawniad unigolion, cefnogaeth 

emosiynol, metawybyddiaeth a dysgu a chyfoedion 

yn unol a PCYS.  

   Gweler blaenoriaeth 2 

 
4 x £218 = £872 (GEY) 

 

4 x £150 = £600 (GEY) 

 

2 x £250 = £500 (GEY) 

 

 

 

 

( £13600 (GAD) ) 

 

Nifer o athrawon a adnabuwyd fel bod angen cefnogaeth 

llythrennedd a rhifedd ychwanegol 
5 5 5 

Nifer o athrawon sydd wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol I’w bennu 5 5 

Nifer o oriau o gefnogaeth/yr athro ar gyfartaledd 4 4 4 

Nifer yr athrawon sydd a’u sgiliau craidd wedi gwella o ganlyniad i’r 

gefnogaeth hon ( ar sail data rheoli perfformiad , asesiadau yn erbyn 

y FfLlRh a chanlyniadau'r porfion darllen a rhifedd) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 



 

1.2 

Defnydd effeithiol o asesiadau, 

gan gynnwys data o’r profion 

darllen a rhifedd, i fwydo 

gwelliannau i addysgu a dysgu 

 

 
Defnydd o ddata canlyniadau i adnabod  grwpiau 

targedu / grwpio a thracio. Cynnal rhaglen Inserts 

ar gyfer olrhain systemau tracio ac asesu 

Defnyddio data i  archwylio cyrhaeddiad disgyblion 

 

 

Sefydlu CDP i fynd ar afael a maesydd sy’n 

tanberfformio a ganfyddir drwy ddadansoddi dats. 

 

 
£600 (GEY) 

 

 

 

 

 

£500  (GEY) 

Nifer o ysgolion sydd yn 

gwneud defnydd 

effeithiol o ddata o 

brofion darllen a rhifedd 

i: 

ddylanwadu ar gynllunio i’r dyfodol    ���� 

 Data i’w gasglu’n ganolog 

Adnabod disgyblion sydd angen     

cefnogaeth wedi ei thargedu                 ���� 
Ymateb i anghenion disgyblion MAT    ���� 

I dargedu’n effeithiol cynlluniau   

gwariant eu dyraniadau grant             ����            

1.3 

Darparu cefnogaeth i 

arweinwyr ysgolion ac 

athrawon, mewn cydgysylltiad 

â’r Rhaglen Gymorth 

Genedlaethol, er mwyn rhoi’r 

Fframwaith Llythrennedd a 

Rhifedd ar waith 

 
Cyfarfodydd  RhGG Cynradd/Uwchradd 

 

Cydweithio ac ysgolion eraill mewn rhwydweithiau 

clwstwr i ymwreiddio arferion effeithiol 

 

Cymryd rhan mewn CDP  a rhwydweithiau clwstwr i 

sicrhau parhad a dilyniant effeithiol i ddisgyblion 

sy’n symud rhwng camau a chyfnodau allweddol 

 

Cynnal ac uwchraddio DaD yn rheolaidd 

 
125 (GEY) 

 

£500  (GEY) 

 

 

£250 (GEY) 

 

 

 

£125 (GEY) 

Nifer o ysgolion a gefnogwyd trwy’r RhGG                                            ���� 
 Data i’w gasglu’n ganolog 

Nifer o athrawon a gefnogwyd gan y RhGG                                            5    

Cyfanswm yr oriau o gefnogaeth 3 3 3 

Nifer o ysgolion yn gwneud cynnydd boddhaol mewn rhoi’r FfLlRh ar 

waith      ���� 

Data i’w gasglu’n ganolog 



 

1.4 

Galluogi rhannu arferion gorau’n 

effeithiol, gan gynnwys drwy 

ddefnyddio athrawon neilltuol 

llythrennedd a rhifedd i 

ddarparu cyfleoedd mentora a 

hyfforddi ar gyfer staff addysgu 

sydd angen cefnogaeth 

ychwanegol 

 

£xxx (GEY) 

Nifer o AN a gyflogwyd ar sail meini prawf dewis cytunedig 

Data i’w gasglu’n ganolog 

Nifer wedi eu Hyfforddi trwy'r RhGC   

Amser mewn dyddiau     

Nifer o Ysgolion  a gefnogir   

% Ysgolion yn gwella 

1.5 

Drwy ddefnyddio data profion 

darllen a rhifedd, sicrhau bod 

darpariaeth dal i fyny ar gael ar y 

cam cynharaf ar gyfer y plant 

hynny sydd ar ei hôl hi 

 

 
Defnydd o ddata canlyniadau i flaenoriaethu 

grwpiau targedu / grwpio a thracio.Profi 

disgyblion i ganfod oedran darllen, gweithredu yn 

unol a chanlyniadau oedran i godi safonnau a 

thargedu disgyblion sy’n tangyrraedd oedran 

cronolegol i wella deilliannau disgyblio, a gwella 

safonau disgyblion dali  i fyny 

 
Cynnal y rhaglen Inserts ar gyfer tracio ac asesu 

Adnabod disgyblion PYD tracio cynnydd a 

thargedu disgyblion sydd yn tangyflawni drwy 

weithgareddau grwp bach / unigol. 

 

 

 
( £13600 (GAD) ) 

 

 

 

 

 

 
£600 (GEY) 

  

 

 

 

Natur y rhaglen 

Enw'r rhaglen  

 Athrawes 

wedi 

cofrestru 

hyfforddiant 

Dyfal Donc. 

Rhaglen 

asesu a 

thracio 

Incerts yn 

gymorth wrth 

dracio 

disgyblion 

sy’n 

tangyrraedd.

Athrawes CS 

+ CCD 

hyfforddiant 

Numicon 

 

1= un-i-un                             

2 = grŵp bach                     
���� 
���� 

  

Oriau cyswllt                       39   

Nifer staff hyfforddwyd i weithredu'r 

rhaglen   

Athrawon                              2   

CCD                                         1   

Cyfanswm                              3   

Nifer a %  y disgyblion a gefnogwyd 
Nifer                                      30   

% o ddisgyblion yr ysgol   44%   
% o'r rhai dargedwyd wedi gwneud cynnydd (angen mesur) 27   



1.6 

Sicrhau fod cefnogaeth a 

darpariaeth wedi’u targedu ar 

gael i ymestyn ein disgyblion 

mwy galluog a thalentog (gan 

gynnwys lle mae data profion 

darllen a rhifedd yn dangos 

perfformiad uwchlaw’r amrediad 

disgwyliedig) 

 

 
Adnabod darpariaeth leol ar gyfer disgyblion 

MATh 

 

Cael gafael ar gyfleoedd hyfforddi a chymryd 

mantais ohonynt er mwyn gwella’r ddarpariaeth 

ar gyfer ein disgyblion MATh 

 

Adnabod disgyblion MAT o ddehongli profion 

darllen/ rhif  115+ 

Buddsoddi mewn rhaglenni / llyfrau arbenigol ar 

gyfer disgyblion MAT 

Ymestyn disgyblion MAT drwy waith 

gwahaniaethol, adborth a  chyd ddysgu PCYS 

£250 (GEY) 

 

Nifer y dysgwyr wedi eu dynodi yn MAT                                                  11   

% o’r ysgol a ddynodir yn MAT                                                                    16%   

Natur y rhaglen 

Enw'r rhaglen     
1= un-i-un                               

2 = grŵp bach 
�   

Oriau cyswllt                          4   

Nifer staff hyfforddwyd i weithredu'r 

rhaglen   

Athrawon                                 1   

CCD    

Cyfanswm                                 1   

Nifer a %  y disgyblion a gefnogwyd   
Nifer                                        11   

% o ddisgyblion yr ysgol  16%   
% o'r rhai dargedwyd wedi gwneud cynnydd  

(angen mesur)                                                             

8 / 11  = 

72% 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

 


