
GRANT GWELLA ADDYSG 2020-2021 

YSGOL Canolfan Addysg Y Bont 

LLOFNOD Y PENNAETH 

DYDDIAD 05/06/2020 

Dyraniad yr ysgol o’r Grant Gwella Addysg £ 

GGA – Cyfnod Sylfaen (damcaniaethol) 929

GGA – Gweddill (damcaniaethol) 18719

GGA - Cyfanswm 19648

Defnydd yr ysgol o’r Grant Gwella Addysg:

Gwella’r Addysgu a Dysgu: Cyfathrebu  

Hyfforddi x2 Makaton Professional Tutors (Blaenoriaeth 2 CGY 2019/21) 

4400

Mynd i’r afael a rhwystrau dysgwyr a PMLD i ddysgu a gwella cynhwysiant: 

Adnoddau a x2 diwrnod hyfforddiant arbenigol (Blaenoriaeth 1 CGY 
2019/21) 

2350

Gwella deilliannau llythrennedd a rhifedd drwy hyrwyddo cyfathrebu: 
Adnoddau 7 hyfforddiant – PECS, Numicon 

1600

Rhyddhau x1 aelod o staff i ddatblygu’r HWB gyfathrebu ymhellach 3600

Gweithlu proffesiynol rhagorol: 

Costau Rhyddhau – Hyfforddiant 

Costau Rhyddhau – Cydweithio ysgol i ysgol 

3375

Hyrwyddo cwricwlwm awyr agored deniadol a phwrpasol i sicrhau 
achrediaeth amgen  

o gronfa’r ysgol yn 
2020/21

Cymwysterau sy’n derbyn parch cenedlaethol a rhyngwladol 1500

Lleihau effaith difreintedd 1500

Offer sensori cynhwysol (Cerdd & Celf) 1323

Cyfanswm Grant a ddyrannwyd
19648



Datganiad Gwariant Grant Datblygu Disgyblion Canolfan Addysg Y Bont 2020-2021

Diben y Grant Datblygu Disgyblion yw gwella canlyniadau ac llwyddiannau i ddysgwyr 
sydd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. (hPYD).   
Diffiniad estynedig o ddefnyddio'r GDD - "Dylid defnyddio'r GDD i gefnogi anghenion 
yr holl blant sydd yn neu sydd wedi bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn y 
ddwy flynedd flaenorol, neu blant sy'n derbyn gofal.  Bwriedir i'r GDD roi cymorth i 
ddysgwyr sydd o dan anfantais i oresgyn y rhwystrau ychwanegol sy'n atal y rheiny o 
gefndiroedd difreintiedig rhag cyflawni eu potensial yn llawn."  

Fel ysgol mae’r GDD yn cael ei ddefnyddio i: 

Meini Prawf  X

Datblygu dulliau llythrennedd a rhifedd cynnar. 

Y GDD i'w ddefnyddio i gefnogi pob dysgwr cymwys, gan gynnwys 
disgyblion MATh 



Tystiolaeth o olrhain disgyblion, adnabod tangyflawniad a 
defnyddio strategaethau ymyrraeth cadarn; 



Rhoi blaenoriaeth uchel i ddysgu ac addysgu, adborth o safon 
uchel a metawybyddiaeth;   



Sicrhau bod staff cymorth wedi'u hyfforddi i'r radd uchaf a'u bod 
yn deall yn glir y ddarpariaeth maent yn arwain arni yn yr adnodd 
cynllunio grant; 



O leiaf 60% o GDD ysgolion uwchradd i'w fuddsoddi yn nisgyblion 
cyfnod allweddol 3; 

n/a

Datblygu systemau a phrosesau effeithiol i olrhain cynnydd 
disgyblion 



Sicrhau y cyhoeddir pob datganiad GDD ar wefan ysgol  / G6. 

Yn ychwanegol i’r uchod rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i: 

 rhanol cyfologi atro ar gyfer dosbarth newydd yn CA3/4 
 cyflogi athro rham amser i fonitro cynlluniau ymddygiad 
 parhau i ddatblygu HWB cyfathrebu 
 Ymateb i agenda Lles (COVID) 

Yn 2020-21 rhoddwyd i Canolfan Addysg Y Bont ddyraniad Grant Datblygu Disgyblion o 
£37,950. Mae Canolfan Addysg Y Bont yn defnyddio eu CDY fel dull o gynllunio eu defnydd 
o'r GDD ac mae cynllun unigol mewn lle sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol 
Ynys Mon a GwE.    



TEMPLED GRANT DYSGU PROFFESIYNOL/PROFESSIONAL LEARNING GRANT TEMPLATE 

Ysgol/School Canolfan Addysg y Bont 2020/21 
Swm a 
ddyrannwyd/ 
Allocated Sum 

£3939 

Amlinelliad o'r 
bwriadau/Outline 

of intentions 

 Ariannu meysydd penodol o fewn y cynllun datblygiad proffesiynol parhaus – yn benodol yn y maes 
hyfforddiant Embrace – Resilience & wellbeing 

Yr Effaith a’r 
Canlyniadau a 

Ddisgwylir/ 
Expected Impact 
and Outcomes 

 Ymateb yn well i heriau digynsail Covid-19 wrth gwrdd ag anghenion DPP 
 Gwell sustemau dysgu o bellter traws ysgol 
 Cryfhau dycnwch o fewn cyd-destun lles 



Gwerthuso/Evaluation 

Beth sydd wedi 
gweithio’n 

dda/What worked 
well 

 Staff wedi cwblhau dros 80% o’r arlwy hyfforddiant 
 Staff yn adrodd ei bod yn fwy hyderus wrth ymateb i amgylchiadau annisgwyl 
 Grant yn cynnig hyblygrwydd 

Yr Effaith a’r 
Canlyniadau/ 

Impact and 
Outcomes 

 Yn fwy parod i ymateb i’r normal newydd wrth ail gychwyn yr addysgu i’r holl ddisgyblion 
 yn fwy parod i wirio’r sylw i ddisgyblion 
 wedi sicrhau ffocws ar les 

Y Cam Nesaf/Next 
stage 

 datblygu fwy o barodrwydd i ymchwilio i feysydd datblygu sy’n fwy perthnasol ar lefel bersonol (wrth 
ystyried fod Cynllun DPP 2020-21 yn eithriadol oherwydd Covid) 
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