
 
 
 
 
 
 
 

Grant Gwella Addysg a’r Grant Datblygu Disgyblion    
Ysgol Y Felinheli 

2018-2019 
 

Mae’r grantiau hyn yn darparu cymorth ariannol er mwyn mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad. 

Diben y Grant Gwella Addysg (GGA) yw gwella deilliannau addysgol ar gyfer pob dysgwr a lleihau effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad y dysgwyr drwy: 

 gwella ansawdd addysgu a dysgu; 
 cael gwared â rhwystrau sy’n atal dysgu a gwella cynhwysiant; 
 gwella arweinyddiaeth mewn lleoliadau addysgol; a 
 gwella’r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ac ennyn diddordeb dysgwyr fwyfwy mewn dysgu. 

 

Mae’r GGA yn cefnogi ‘r blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer ysgolion, gan gynnwys gwella deilliannau mewn llythrennedd a rhifedd a lleihau effaith 

amddifadedd ar ddeilliannau addysgol.  

Y Grant Datblygu Disgyblion a’r Grant Datblygu Disgyblion Blynyddoedd Cynnar 

Diben y  Grant Amddifadedd Disgyblion yw gwella canlyniadau ar gyfer dysgwyr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a phlant sy’n Derbyn Gofal.  Mae’r 

grant ar gyfer pob plentyn rhwng 3 a 15 oed.  

Yn Ysgol Y Felinheli, caiff y  GGA a’r GDD eu defnyddio er mwyn  gwella cyrhaeddiad dysgwyr yn y CS yn ogystal â thargedu grwpiau o ddysgwyr sydd angen 



gwella eu sgiliau llythrennedd a rhifedd. 

 

 

Dyraniad ysgol o’r Grant Gwella Addysg a’r Grant Datblygu Disgyblion £75,355 

GGA – Cyfnod Sylfaen (damcaniaethol) £65,510 

GGA – Eraill £2,945 

GGA – Cyfanswm £83,072 

Grant Datblygu Disgyblion  £6,900 

Defnydd gan yr ysgol o’r Grant Gwella Addysg: 

gweithio tuag at gymarebau Cyfnod Sylfaen £65,510 

gwella ansawdd yr addysgu a’r dysgu                 

mynd i’r afael â rhwystrau dysgwyr at ddysgu a gwella cynhwysiant  

gwella llythrennedd 

gwella rhifedd 

torri’r cysylltiad rhwng anfantais a chyrhaeddiad addysgol 

£9845 

Cymhorthydd Rhaglen Ymyrraeth  

Cyfanswm Grant a ddyrannwyd 75,355 

 

Defnyddir y grantiau ar gyfer :- 

 Cyflogi Cymorthyddion dysgu er mwyn cefnogi ‘r dysgwyr yn y CS. 

 Cyflogi 2 Gymhorthydd Rhaglen Ymyrraeth ar gyfer targedu grwpiau o ddysgwyr er mwyn gwella eu sgiliau Rhifedd/Saesneg 



 
 
 

 

Blaenoriaethau i’w datblygu Dyddiad 

Arfarnu 

Costau  Grant GGA Effaith 

Blaenoriaeth 1 Datblygu sgiliau Rhifedd gyda 

ffocws ar wella gallu’r disgyblion i gymhwyso 

sgiliau rhif sylfaenol wrth ddehongli a datrys 

problemau.  

Blaenoriaeth 2 Datblygu  Sgiliau Digidol y 

dysgwyr a’r staff dysgu /ategol ar draws yr ysgol 

er mwyn gwella ansawdd y dysgu ac addysgu 

mewn technoleg ddigidol mewn modd creadigol 

ac arloesol . 

Blaenoriaeth 3 : Sicrhau bod y cyfleoedd a 

phrofiadau ar gyfer datblygu Addysg Plentyn 

Canolog yn Ysgol Y Felinheli yn gwella safonau’r 

dysgwyr, yn eu datblygu’n ddysgwyr annibynnol 

, mentrus a hyderus ac yn sicrhau gwelliant yn 

eu cyflawniadau. 

Tymhorol 

 

£9845 Cymhorthydd Rhaglen 

Ymyrraeth Dyfal Donc 

Rhifedd a Saesneg 

£65,510 Cynnal y lefel staffio 

yn y CS 

 

Gwella sgiliau Darllen Saesneg a Rhifedd Gweithdrefnol y 

disgyblion yn y Grwpiau Ymyrraeth. 

Pob disgybl yn y grŵp ymyrraeth  wedi cyrraedd ei d/tharged. 

Cymorthyddion Dysgu yn y CS yn targedu grwpiau ymyrraeth 

llythrennedd a rhifedd yn gynnar er mwyn gwella sgiliau 

ieithyddol a rhifedd y dysgwyr. 

Tasgau ffocws yn cynnwys profiadau ar gyfer datblygu sgiliau 

llythrennedd/ rhifedd/ TGCh a thrawsgwricwlaidd, 

gwahaniaethol a chyfleoedd penodol ar gyfer gwella’r dysgu. 

Disgyblion yn mwynhau dysgu ac yn fwy hyderus wrth wynebu 

sialensiau. 

Mae pob disgybl wedi ymgyrraedd â’i darged neu well. 

 Disgrifir prif gynllun gwariant yr ysgol ar gyfer eleni yn y gyllideb derfynol. 

 Oddi mewn i’r cynllun hwnnw adnabuwyd swm penodol er mwyn cwrdd â gofynion cynnal darpariaeth yr ysgol dros y flwyddyn. 

 
 
 



 


