
Ysgol Bro Cynfal (2190) 

Manylion gwariant GAD  

2015-2016 

 

Dyraniad GAD 

£8,477 

 

Sut y defnyddir y grant 

 

 

Ymrwymiad Llywodraethol a Chyllidol i flaenoriaethau’r CDY-Ysgol Bro Cynfal 

 

Blaenoriaethau i’w datblygu-Arian Grant GAD 

£8,477 

Nifer o ddisgyblion PYD sydd yn cael eu cofnogi-6 ar 

hyn o bryd. Bydd 9 yn cael eu targedu ar ôl y 

nadolig 

 

Effaith disgwyliedig 

 
Cost 

Blaenoriaeth 1-Cyflogi cymhorthydd 10 awr i godi 

safonau ysgrifennu/llawysgrifen 

Rhyddhau athrawes i fynychu Cwrs Arweinyddwyr 

Llythrennedd 

Grwpiau ymyrraeth yn cael 

sylw dyddiol gan y 

cymorthyddion. Hyn yn arwain 

at godi safonau darllen ac 

ysgrifennu  

 

£3,100 

 

£660 

Blaenoriaeth 2-Cyflogi cymhorthydd 10 awr yr 

wythnos i godi safonau darllen Saesneg 

Grwpiau ymyrraeth yn cael 

sylw dyddiol gan y 

cymorthyddion. Hyn yn arwain 

at godi safonau darllen 

Saesneg. 

£3,100 

Blaenoriaeth 3- Hyfforddi cymhorthydd - Dyfal 

Donc Rhifedd 

Grwpiau ymyrraeth yn cael 

sylw dyddiol gan y 

cymorthyddion. Hyn yn arwain 

at godi safonau rhifedd. 

 

£275 

Blaenoriaeth 4-Rhyddhau Pennaeth cynorthwyol –

Asesu a thracio-1 ddiwrnod 

Cwrs- Cydlynwyr Llythrennedd (3 diwrnod) 

Safonau llythrennedd yn codi 

oherwydd i’r cydgysylltydd 

llythrennedd  fynychu 

hyfforddiant Arweinydd 

Llythrennedd 

 

£220 

Blaenoriaeth 5-Rhyddhau athrawon i arsylwi gwersi 

/craffu ar lyfrau ayyb  -3 diwrnod  

Arsylwi gwersi a chraffu ar 

lyfrau yn arwain at godi 

safonau ar  draws yr ysgol. 

 

£660 

Unrhyw flaenoriaeth ychwanegol arall  

Archebu cyfres ddarllen Tric a Chlic  

 

Wedi archebu pecyn Tric a 

Chlic- defnyddir y gyfres yn y 

CS i ddatblygu sgiliau darllen. 

Bydd safonau darllen y grŵp 

ffocws yn gwella. 

£600 

 



 

 

Cyfanswm y cyllid a ddynodwyd                         £8,615 

 

Yr Effaith 

 

Grwpiau ymyrraeth yn cael sylw dyddiol gan y cymorthyddion. Hyn yn arwain at godi safonau 

darllen, ysgrifennu a rhifedd. 

Targedu darllen, ffurfio llythrennau,Rhifedd. 

 

Wedi archebu pecyn Tric a Chlic- defnyddir y gyfres yn y CS i ddatblygu sgiliau darllen. 

Bydd safonau darllen y grwp ffocws yn gwella. 

 

Safonau llythrennedd yn codi oherwydd i’r cydgysylltydd llythrennedd  fynychu hyfforddiant 

Arweinydd Llythrennedd 

Arsylwi gwersi a chraffu ar lyfrau yn arwain at godi safonau ar  draws yr ysgol. 

 


