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Cynllun GEY/GAD :   2014 - 2015 
Ysgol 
 
 
Bro   Dyfrdwy 

Cyfanswm GEY Datganoledig  Cyfanswm GAD Datganoledig  Cyfanswm GYG datganoledig 
 

£ £8869 £ 7344 £ 16,213 
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BLAENORIAETH 1: DATBLYGU A GWELLA  SAFONAU LLYTHRENNEDD & RHIFEDD 
 

Gweithgareddau a gefnogir 
 

Ffynhonnell 
gyllidol a 

gwariant a 
gynlluniwyd  

£ 
 

 
 

Allbynnau a Deilliannau 
 

Targed
au 

 

Rhagamc
annol 

(i’w 

cwblhau 
HYD 

2014) 
 

Gwirione
ddol 
(i’w 

cwblhau 

ION 2015) 
 

Dynodydd 
Llythrennedd a 

Rhifedd 
 

Manylion y gweithgareddau 
 

1.Sicrhau bod y sgiliau, 
yr arbenigedd a’r 

technegau gan bob 
athro/athrawes i sicrhau 

y gallant addysgu at 
ofynion y FfLlRh 

  
 
£xxx (GEY) 

Nifer o athrawon a adnabuwyd fel bod angen cefnogaeth 
llythrennedd a rhifedd ychwanegol 

   

Nifer o athrawon sydd wedi derbyn hyfforddiant 
ychwanegol 

   

Nifer o oriau o gefnogaeth/yr athro ar gyfartaledd    
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 profion darllen a rhifedd) 

   

2. Defnydd effeithiol o 
asesiadau, gan gynnwys 
data o’r profion darllen a 
rhifedd, i fwydo 
gwelliannau i addysgu a 
dysgu 

 

Rhyddhau’r cydlynwyr pwnc am 
ddiwrnod pob hanner tymor i fonitro 
agwedd o’r pwnc yn dilyn ein taflen 
amser monitro. 

 
 
£5550 
 

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                   

Canran o’r holl 
ddisgyblion  
sydd yn 
cyrraedd  
cyflawniad  
disgwyliedig 

Asesiadau Cyfnod Sylfaen,  
   

Asesiadau Athrawon diwedd CA2  
neu CA3.    

Data profion darllen     

profion rhifedd 
    

Data perfformiad blynyddol yn y 
TL2+ ar ddiwedd CA4 
 

   

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 

Rhyddhau’r Arweinwyr 
Llythrennedd a Rhifedd un waith 
bob hanner tymor i fonitro’r 
defnydd o FFLL a Rh drwy’r ysgol. 

 
£1200 

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

Nifer o athrawon a gefnogwyd gan y RhGG 6 2  

Cyfanswm yr oriau o gefnogaeth 36awr   
Nifer o ysgolion yn gwneud cynnydd boddhaol mewn 
rhoi’r FfLlRh ar waith Data i’w gasglu’n ganolog 
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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 

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 
 

Rhyddhau cymorthydd dosbarth i 
gydgordio’r rhaglenni Dal i fynny 
drwy’r ysgol 

 
 
£700 

Natur y rhaglen 

Enw'r rhaglen  

Dyfal 
Donc/RM 
Maths 
 

  

1= un-i-un  
2 = grŵp bach 

1  a 2    

Oriau cyswllt     

10 
munudx2
waith yr 
wythnos i 
Dyfal 
Donc 
5-10 
munud 
yn 
ddyddiol 
efo RM 
Maths 

  

Nifer staff hyfforddwyd i 
weithredu'r rhaglen   

Athrawon  1 1  
CCD 2 2  
Cyfanswm 3 3  

Nifer a %  y disgyblion a 
gefnogwyd 

Nifer 15 15  
% o ddisgyblion yr ysgol 12.5% 12.5%  

% o'r rhai dargedwyd wedi gwneud cynnydd (angen 
mesur) 

   

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) 

 

Gweithredu’r dull’ Writing for real’ 
er mwyn targedu darllen ac 
ysgrifennu estynedig disgyblion. 
Gweithdy efo’r 2 Steve i hybu 
diddordeb y plant mewn darllen – 
‘Read It’ 
Bethan Gwanas i drafod y broses o 
ysgrifennu llyfr.- ‘Talk It’ 
Gweithdy ysgrifennu estynedig, Haf 

£800 
 
£400 
 
 
 
 
£300 

Nifer y dysgwyr wedi eu dynodi yn MAT 2   
% o’r ysgol a ddynodir yn MAT    

Natur y rhaglen 

Enw'r rhaglen     
1= un-i-un  
2 = grŵp bach 

   

Oriau cyswllt        

Nifer staff hyfforddwyd i 
weithredu'r rhaglen   

Athrawon     
CCD    
Cyfanswm    

Nifer a %  y disgyblion a Nifer    
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 Llywelyn efo CA2 ac Anwen Owen 
efo’r Cyfnod Sylfaen. 

gefnogwyd   % o ddisgyblion yr ysgol    
% o'r rhai dargedwyd wedi gwneud cynnydd  
(angen mesur)                                                                                 
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BLAENORIAETH 2: LLEIHAU EFFAITH TLODI AR GYFLAWNIAD ADDYSGOL 
Gweithgareddau a gefnogir 

 Ffynhonnell 
gyllidol a 

gwariant a 
gynlluniwyd  

£ 

 
 

Allbynnau a Deilliannau 
 

Targed
au 

 

Rhagamc
annol 

(i’w 

cwblhau 
HYD 

2014) 

Gwirione
ddol 
(i’w 

cwblhau 

ION 2015) 
 

Maes  
 

Manylion y gweithgareddau 
Dylai ysgolion gynnwys manylion yma o’r 
defnydd a fwriedir o’u dyraniadau GEY a GAD  
ar sail arweiniad cadarn, fel yr hyn a gynhigir 
trwy’r, adroddiad Estyn ar sut i fynd i’r afael ag 
anfantais ac arweiniad David Reynold  a PCYS 

1.Cefnogi’r defnydd o’r 
Pecyn Cymorth 
Ymddiriedolaeth Sutton 
(PCYS)  gan ysgolion 

 £xxx(GEY) 
£xxx(GAD) 

Nifer o ysgolion yn gwneud defnydd o’r Pecyn Cymorth 
Ymddiriedolaeth Sutton 

 
Data i’w gasglu’n ganolog  

 
2.Cefnogi CDP ac 
arweinwyr system lleol 
yn eu defnydd o arferion 
arweiniol sy’n dod i’r 
amlwg wrth 
ddefnyddio’r Grant 
Amddifadedd 
Disgyblion, er mwyn 
canolbwyntio’n drylwyr 
ar gau bylchau mewn 
cyrhaeddiad, gan 
gynnwys datblygu meta 
wybyddiaeth, tiwtora 
gan gymheiriaid ac 
adborth 

 

 

 

 

£xxx(GEY) 
 
£xxx(GAD) 

Ysgolion yn gallu 
dangos bod y 
bwlch mewn 
cyflawniad 
disgyblion PYD a 
dim PYD  wedi 
lleihau dros 
gyfnod o 3 
blynedd ar sail: 

 Dim 
PYD 

PYD 
Dim 
PYD 

PYD 
Dim 
PYD 

Dim 
PYD 

Asesiadau Cyfnod Sylfaen,        

Asesiadau Athrawon diwedd 
CA2  neu CA3. 

      

Data profion darllen  

      

profion rhifedd 
 

      

Data perfformiad blynyddol yn y 
TL2+ ar ddiwedd CA4 
 

      

Data presenoldeb  

      

gwaharddiadau 
      

Arolygiadau Estyn (os yn 
berthnasol) 
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3.Hyrwyddo ymglymiad 
teuluol a chymunedol 

effeithiol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Cymunedau’n Gyntaf 
Communities First ( os 
yn berthnasol): 
 
 
 
 
 
 

 £xxx(GEY) 
£xxx(GAD) 
 

 
Nifer o ysgolion sydd wedi defnyddio eu GAD i gyllido 
blaengareddau i hyrwyddo ymglymiad rheini a 
chymunedau a chydweithio partneriaethol  

: Data i’w gasglu’n ganolog  

 £xxx(GAD) 
£xxx ( Grant 
Cymunedau’n 
Gyntaf) 

Nifer o weithgareddau wedi eu cynllunio i ymglymu rhieni 
   

Manylion am y gweithgareddau hyn a thystiolaeth o sail 
i'r dewis   

   

Nifer o rieni yn mynychu 

   

4 Addysg Gynnar o 
Ansawdd Da (Ysgolion 
cynradd yn unig) 

Clwb Gwyddoniaeth ar ol ysgol . 
 
Prynu adnoddau ‘Assertive 
Mentoring’ sy’n canolbwyntio ar 
darcio presenoldeb 
ac,ymddygiad a chyflawniad pob 
disgybl. 
 
Datblygu’r Ardal Tu Allan fel 
man addysgol i’r plant dan 5 
oed. Y Plant i fod yn rhan 
annatod o’r prosiect. 

£700 
 
£1000 
 
 
 
 
 
£5000 

Nifer o weithgareddau cynlluniedig i ymglymu gyda 
safleoedd nas cynhelir, darpariaethau gofal plant a 
Dechrau’n Deg i rannu adnoddau, arbenigedd ac i 
gefnogi trosglwyddiad i’r ysgol/Cyfnod Sylfaen 
 

 Clwb 
Gwyddonia
eth 
llwyddiann
us . (£700) 
Assertiuve 
mentoring 
yn cael 
eefaith 
bostif ar 
ymddygiad 
drwy’r 
ysgol. 
(£1000) 
Prosiect 
dan 5oed 
ar y gweill. 

 

 
Manylion am y gweithgareddau hyn a’r datblygiad 
proffesiynol parhaus ar gyfer y staff sydd yn rhan o’r 
darpariaethau hyn. 

   

Nifer o blant a gefnogir Clwb- 60 
Ardal tu 
allan - 70 
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5 Plant y gofelir 
amdanynt (LAC) 

 £xxx(GEY) 
£xxx(GAD) 
 

Manylion am y gweithgareddau hyn a’r datblygiad 
proffesiynol parhaus ar gyfer y staff 

   

Nifer o blant a gefnogir    


