
 

Cynllun Gwariant Grant Gwella Addysg 2019/20 

Datblygiad Blaenoriaeth Targed £ 

Sicrhau swyddog cefnogi presenoldeb fydd yn cysylltu â rhieni yn 

syth yn dilyn absenoldeb ac yn monitro presenoldeb disgyblion yn 

ddyddiol. 

Cynnal a chodi safonau TGAU A* i 

G a lefelau 5, 6, a 7 yng NghA3 

 

 

Presenoldeb: 95 % £12,919 

 

 

 

 

Datblygiad Proffesiynol Staff ar gyfer y cwricwlwm newydd CA3 a 

CA4 . Costau llanw rhyddhau staff ar gyfer datblygiadau 

cwricwlaidd / cynllun gwella. 

Rhyddhau athrawon ar gyfer cyrsiau TGAU CBAC a rhwydweithiau 

proffesiynol GwE a Cynnal  

Cofnod o gyrsiau ac effaith ar ddisgyblion a’r ysgol. 

Adnoddau addysgu cefnogol  

Codi safonau TGAU A* i G 

Technegau addysgu effeithiol. 

Atebolrwydd Rheolwyr Canol. 

Cap 9: 380 pt+ £2,524 

Cyfrifaduron  

Adnoddau addysgol digidol cefnogol 

Codi safonau TGAU A* i G . Cap 9: 380 pt+ £5,000 

Cyfanswm: £20,443 

 

 

 



Cynllun Gwariant Grant Datblygu Disgyblion 2019/20 

Datblygiad Blaenoriaeth Targed £ 
16.6 awr yr wythnos o Anogwr Dysgu i gynorthwyo a threfnu dysgu 

disgyblion ag amddifadedd neu sydd wedi eu targedu yn bwrpasol.  

Cynnal a chodi safonau TGAU A* i G 

a lefelau 5, 6, a 7 yng NghA3 

Targed Cap 9 PYD:  380 pt+ 

 

£10,000 

Athrawes rhif i gynorthwyo sgiliau mathemategol disgyblion unigol ag 

amddifadedd. 

Cynnal a chodi safonau TGAU A* i G 

a lefelau 5, 6, a 7 yng NghA3 

Targed Mathemateg PYD  40pt. £8,700 

16.25 awr yr wythnos o  amser athrawes llythrennedd i gynorthwyo 

darllen disgyblion sydd ac oed darllen cronolegol isel mewn grwpiau  

bychain neu fel unigolion. 

Cynnal a chodi safonau TGAU A* i G 

a lefelau 5, 6, a 7 yng NghA3 

Targed Llythrennedd PYD 42pt. £11,000 

Uwch Cymorthyddion  llythrennedd i gynorthwyo darllen disgyblion 

sydd ac oed darllen cronolegol isel mewn grwpiau  bychain neu fel 

unigolion. 

 

Cynnal a chodi safonau TGAU A* i G 

a lefelau 5, 6, a 7 yng NghA3 

Targed Llythrennedd PYD 42pt. £2,500 

Cyfanswm: £32,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cynllun Gwariant Dysgu Proffesiynol 2019/20 

Datblygiad Blaenoriaeth Targed £ 

Datblygiad Proffesiynol Staff ar gyfer y cwricwlwm newydd CA3 a 

CA4 . Costau llanw rhyddhau staff ar gyfer datblygiadau 

cwricwlaidd / cynllun gwella. 

Rhyddhau athrawon ar gyfer cyrsiau TGAU CBAC a rhwydweithiau 

proffesiynol GwE a Cynnal  

Cofnod o gyrsiau ac effaith ar ddisgyblion a’r ysgol. 

Adnoddau addysgu cefnogol  

Codi safonau TGAU A* i G 

Technegau addysgu effeithiol. 

Atebolrwydd Rheolwyr Canol. 

Cap 9: 380 pt+ £13,927 

Cyfanswm: £13,927 

 


