
ADRODDIAD AR EFFAITH GWARIANT GRANTIAU GAD/GEY YSGOL MAESINCLA 2016/17 

HYD AT TYMOR YR HYDREF 

CYLLIDO BLAENORIAETH 1 COST GRANT GWARIANT 

(1) – Amser digyswllt MG £300 GAD £0  

(4) + (5) – Adnoddau i gefnogi’r gwaith o hyrwyddo’r tueddiadau cadarnhaol mewn presenoldeb  £500 GAD £44.09 – llyfrau TYMOR HAF 2016 

£330 – Talebau  - CRONFA YSGOL 

£50 – llyfrau TYMOR YR HYDREF 2016 

£100 – Gwobr ‘Plant 99%’ 

£250 – Talebau – CRONFA YSGOL 

 (7) – Amser digyswllt MG £300 GAD £0 

 CYFANSWM GAD - £1100 

GGA -  

 

 

EFFAITH GWARIANT GRANTIAU BLAENORIAETH 1 :  

 

• Buddsoddiad ar wobrau ac neilltuo amser i gryfhau’r gweithdrefnau mewnol yn profi’n effeithiol iawn wrth gefnogi’r ysgol i gyrraedd deilliannau Blaenoriaeth 1.   

 

• Mae tystiolaeth o effaith y gwariant ar bresenoldeb yr ysgol i’w weld yn data ysgol gyfan – crynhoi’r y data gan y prif ddangosydd sef Presenoldeb Ysgol yn codi’n sylweddol o 92.6% yn 2014/15 i 94.1% yn 

2015/16 ac ymhellach i 94.8% yn Tymor 1 2016/17. Gweler y ddogfen ‘Adroddiad Pennaeth ar gynnydd yn erbyn deilliannau CDY 2016/17’ am ddata manylach.   

CYLLIDO BLAENORIAETH 2 COST GRANT GWARIANT  



(1) Staffio Grwpiau Maethu Ysgol Maesincla – 0.5 athro/awes, 5 cymhorthydd rhan amser  £61,855 GAD *Contractau staff wedi’i ymrwymo a’i costio – absenoldeb tymor 

hir aelod o staff yn debygol o effeithio ar y gwariant* 

(1) Amser digyswllt athrawes er mwyn (i) cefnogi a monitro grwpiau maethu mewnol (ii) cydweithio gydag ysgolion 

eraill 

£2000 GAD £600 -  Llanw digyswllt athrawes Grwpiau Maethu 

(1) Hyfforddiant Staff Grwpiau Maethu Maesincla £1000 GAD £774 – Hyfforddiant Braveheart 

£100 – Llanw yn ystod absenoldeb SO i ddiwrnod hyfforddiant.  

(2) Cyllido swydd ‘Cymhorthydd Lles Ysgol Maesincla’  £16,123 GAD *Contract staff wedi’i ymrwymo a’i gostio – fodd bynnag, 

absenoldeb aelod o staff grwp maethu wedi effeithio ar y 

ddarpariaeth* 

(2) Hyfforddiant i rymuso gwaith Cymhorthydd Lles Ysgol Maesincla ac Cydlynydd AAA £1000 GAD *Gweler uchod* 

(3) Amser digyswllt i staff ymgymryd a hyfforddiant ac gweinyddu ‘Llofnod Dysgu Teulu’  £1200 GAD £600 – Rhyddhau aelod o staff ar gyfer diwrnod Llofnod Dysgu 

Teulu x 3 

(3) Adnoddau i gefnogi gwaith y rhieni gyda’r disgyblion yn y cartrefi. Hyn i gynnwys cyllido wythnosau rhif a 

darllen Ysgol Maesincla 

£1000 GAD  

(4) Hyfforddiant ‘Pivotal Education’ staff dysgu £2000 GAD £1300 – Hyfforddiant staff gyfan 

£200 – Rhyddhau aelodau o staff i sesiwn Ysgol i Ysgol 

(4) Cyllido CAD3C ac amser digyswllt i ddau aelod o staff arwain y gwaith £2000 GAD £1000 – Gosod dau aelod o satff ar CAD3C am 1 Tymor 

(4) Adnoddau i gefnogi gwaith hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol gyda’r disgyblion £500 GAD  

(5) Amser digyswllt i aelod o staff hwyluso’r ‘Pontio’ gyda disgyblion Meithrinfa Plas Pawb. Rhannu’r arferion i’w 

hefelychu.  

£400 GGA  

(5) Adnoddau i hwyluso mynediad disgyblion ag anghenion penodol  £600 GGA  

(6) Amser digyswllt Cydlynydd AAA yn y trawsnewid i ymgorffori trefn newydd yr AALl.   £1200 GGA  

(6) Hyfforddiant staff dysgu er mwyn grymuso darpariaeth ymyrraethau. Hyn i gynnwys –Talkabout, Yellow Kite, 

Big Maths, Headsprout, Elklan, BlackSheep, Addysg Therapiwtig, Darllen CS 

£5000 GGA £200 – Llanw yn ystod hyfforddiant Takabout 

£400 – Llanw i ryddhau 2 aelod o staff ar gyfer hyfforddiant Addysg 

Therapiwtig 

£400 – Lanw i ryddhau 2 aelod o staff ar gyfer grymuso darpariaeth 

‘Big Maths’ ysgol gyfan.  

(7) Cyllido Holiadur PASS (Pupils Attitude To School and Self)  £900 GAD £412 – Meddalwedd PASS 



 

EFFAITH GWARIANT GRANTIAU BLAENORIAETH 2 :  

• Adroddiad ‘Cynnydd Grwpiau Maethu’ Ysgol Maesincla yn fonitro gofalus o gwir effaith y buddsoddiad sylweddol yn y Grwpiau Maethu drwy’r grantiau. Gyda ychydig iawn o’r data heb gyrraedd, gellir 

casglu -  

-  Yn dilyn y 4 tymor cyfan o weithredu (Medi 2015 – Rhagfyr 2016) yn unol a’r arweiniad gan ‘Nuture Group UK’ mae pob disgybl wedi gwnud cynnydd da neu well  

- Yn dilyn 2 tymor o weithredu (Ebrill 2016 – Rhagfyr 2016) mae pob plentyn wedi gwneud cynnydd da neu well.  

- Yn dilyn 1 tymor o weithredu (Medi 2016 – Rhagfyr 2016) mae rhan fwyaf o ddisgyblion wedi gwneud cynnyd da neu well.   

 

• Gwaith monitro cynnydd y Pennaeth yn adnabod cynnydd cadarn dda gan rhan fwyaf o ddisgyblion ysgol gyfan yn cynnwys rhan fwyaf o ddisgyblion ar y gofrestr ADY.  

  

• Mae adroddiad cynnydd Cydlynwyr ‘Darpariaeth Pivotal’, ymgorfforwyd er mwyn gwella ein gweithdrefnau hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol, yn manylu ar effaith y ddarpariaeth hyd yma.  

- Er yn heriol, mae’r ysgol o fewn cyrraedd y deilliant o waharddiadau <15 sesiwn yn ystod y flwyddyn addysgol 2016/17 

- Gwelir duedd cynnar o llai o ddisgyblion yn cyrraedd SANCSIWN 5.  

  

• Gyda un cyfle pellach yn fuan yn y flwyddyn newydd – mae 28 o deuluoedd i gyd awedi llenwi ‘Llofnod Dysgu Teulu’ sydd eisoes uwchlaw’r ffigwr o 16 ar gyfer y flwyddyn addysgol gyfan yn 2015/16. 

 

 

 

 

 

 

CYLLIDO BLAENORIAETH 3 COST GRANT GWARIANT 

(1) Buddsoddiad mewn adnoddau i gefnogi darpariaeth  ’Big Maths’ a’i gymhwyso mewn £1000 GGA £229.50 Cyfeirlyfrau Mathemateg 

£600- Llanw i weinyddu PASS 

(7) Ymyrraethau penodol i dargedu agweddau llai ffafriol o PASS £1000 GAD  

 CYFANSWM GAD – £90,578 

GGA - £7,200 

 



cyd-destun problemau a rhesymu £275.40 Cyfeirlyfrau Mathemateg 

£20 – Cyfeirlyfrau Mathemateg 

(1) Amser digyswllt i athrawon fonitro ansawdd a cefnogi gwaith y dosbarthiadau  £600 GGA  

(2) Amser digyswllt i’r Cydlynwyr gefnogi cymhorthyddion yn eu gwaith o ddarparu sesiynau targedu ‘Big Maths’  £200 GGA  

(3) Adnoddau i gefnogi’r gwaith gyda’r genethod wedi’i targedu i gyrraedd D6+ 
 

£1000 GGA  

(5) Hyfforddiant allanol Asesu Ffurfiannol ac amser digyswllt i hwyluso gwaith dilynol.  £1200 GGA £450 Hyfforddiant Asesu Ffurfiannol 

(6) Rhyddhau Cydlynwyr er mwyn trefnu a chasglu tystiolaeth i’w osod yn erbyn llinynau 

Fframwaith Rhifedd mewn Portffolio diwygiedig. 

£400 GGA  

(7) Rhyddhau Cydlynydd er mwyn cynnig arweiniad a cefnogaeth i gymhorthyddion ar 

ddulliau gweithredu ymyrraeth NUMICON 

£200 GGA   

 CYFANSWM GAD -  

GGA - £4600 

 

 

EFFAITH GWARIANT GRANTIAU BLAENORIAETH 3 :  

• Gwelwyd effaith y buddsoddiad cyllidol o ran cyfeirlyfrau, cefnogaeth ac arweiniad i staff dysgu yn hunan arfarniadau ysgol gyfan o ansawdd darpariaeth a safonau Rhifedd.  

- Tymor Yr Haf – Cyfnod Sylfaen – Da  

- Tymor yr Haf – Cyfnod Allweddol 2 – Digonol 

- Tymor yr Hydref – Cyfnod Allweddol 2 – Da  

 

• Cefnogaeth ac arfarniad o ansawdd y ddarpariaeth ‘Big Maths’ ar ddiwedd tymor yr Hydref wedi cyrraedd y farn ‘DA’ ar draws yr ystod oedranau. Mae monitro profion wythnosol ‘Big Maths’ hefyd yn 

adlewyrchu’r cynnydd cadarn iawn yng nghyrhaeddiad rhan fwyaf o ddisgyblion.  

  

• Monitro cynnydd Pennaeth drwy feddalwedd INCERTS yn adnabod cynnydd da gan y rhan fwyaf o ddisgyblion ac yn arbennig felly o ystyried mai dim ond un tymor o’r flwyddyn addysgol 2016/17 sydd 

wedi bod.  

 

CYLLIDO BLAENORIAETH 4 COST GRANT GWARIANT 

(1) Amser digyswllt i’r cydlynwyr ddarparu a chyflwyno arweiniad ‘Llafar Anffurfiol’  £200 GGA  



(1) Hyfforddiant staff dysgu ‘modelu ieithyddol’  £1500 GGA  

(2) Hyfforddiant allanol Asesu Ffurfiannol ac amser digyswllt i hyrwyddo gwaith dilynol. £1000 GGA £300 – Atlantes – Addysgu Rhagorol 

£200 – Rhyddhau aelod o staff i fynychu hyfforddiant 

arweinwyr llythrennedd 

(3)+(4) Amser digyswllt i’r Cydlynwyr fapio’r elfennau llafaredd ac i baratoi posteri/arweiniad i’w gosod mewn 

ardaloedd penodol.  

£400 GGA  

(5) Amser disgyswllt i’r Cydlynydd AAA gefnogi cymhorthyddion wrth ddarparu’r 

gwasanaeth ‘Iaith a Lleferydd’ yn fewnol  

£600 GGA  

(6) Amser digyswllt i Cydlynwyr Llythrennedd fonitro a chefnogi staff dysgu er mwyn 

darparu ansawdd uchel o sesiynau darllen yn y dosbarth. 

£400 GGA £200 – Rhyddhau Cydlynydd i ymweld ag ysgol ag arferion da 

ac plethu’r drefn i weithdrefnau’r ysgol.  

 CYFANSWM GAD -  

GGA - £4100 

 

 

EFFAITH GWARIANT GRANTIAU BLAENORIAETH 4 :  

• Buddosddiad wedi esgor ar ganllawiau mwy eglur i staff ac disgwyliadau uwch i’r disgyblion – gweler addasiadau i bolisi ysgol 

  

• Mae angen cyfnod o weithredu cyn gweld effaith ar ddeilannau disgyblion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYLLIDO BLAENORIAETH 5 COST GRANT GWARIANT 



(1) Portffolio Digidol - Amser digyswllt Cydlynydd er mwyn gosod portffolio digidol mewn lle ac i 

gasglu enghreifftiau o waith sy’n bodloni’r gofynion newydd.  

 

£200 GGA  

(2) Hyfforddiant staff dysgu cefnogol TGCh £800 GGA £200 – Rhyddhau aelod o staff i fynychu hyfforddiant 

‘Diogelwch ar y rhngrwyd’  

£200 – Rhyddhau aelod o staff i fynychu cwrs arweinwyr 

HWB 

£200 – Rhyddhau aelod o staff i fynychu hyfforddiant 

Apple 

(3) Amser digyswllt Cydlynydd er mwyn monitro tystiolaeth a cyrraedd barn am effeithiolrwydd trefn 

‘Arweinwyr Digidol Ysgol’.   

 

£200 GGA  

(4) Buddsoddiad meddalwedd rhifedd  £300 GGA  

(5) Hyfforddiant athrawon – HWB+  £500 GGA £300 – Hyfforddiant TGCh Robin Williams 

 CYFANSWM GAD –  

GGA - £2000 

 

 

EFFAITH GWARIANT GRANTIAU BLAENORIAETH 5 :  

• Pennaeth yn monitro cynnydd disgyblion drwy ddefnyddio meddalwedd iNCERTS yn canfod cynnydd cadarn gan y rhan fwyaf o ddisgyblion.  

  

• Samplau gwaith ‘diogelwch ar y rhngrwyd’ wedi’i casglu ac yn rhan o borfolio digidol Ysgol Maesincla.  

 

• FfCdd wedi’i gynnwys yn y cynllunio pythefnosol gan bob athro/awes o bob ystod oedran.   

  

 

 

 


