
GRANT GWELLA ADDYSG 2019-2020 
 

YSGOL 
 

Bro Idris 

LLOFNOD Y PENNAETH 
 

Jano Owen 

DYDDIAD 
 

     Tachwedd 2019 

 
 

Dyraniad yr ysgol o’r Grant 
Gwella Addysg 
 

£ 
 

Camau gweithredu/Effaith dymunol 

GGA – Cyfnod Sylfaen £104, 296.00  

GGA – Arall £30,542  

GGA - Cyfanswm £134,838.00  

Defnydd yr ysgol o’r Grant 
Gwella Addysg: 

(Amcangyfrif o gostau 
ar sail gwariant 2018-

2019) 

 

Gweithio tuag at gymarebau 
Cyfnod Sylfaen 

£80,000 Cymhorthydd ym mhob dosbarth gan 
sicrhau mwy o gymorth yn y dosbarthiadau 

mwy. 

Gwella’r dysgu ac addysgu              £20,000 
Sicrhau cyrsiau a chymwysterau addas i 
bob disgybl er mwyn codi safonau 

Mynd i’r afael â rhwystrau 
dysgwyr i ddysgu a gwella 
cynhwysiant 

£4,000 

Creu amserlen amgen i ddisgyblion bregus 
yn yr Hafan a chynnig gweithgareddau 
amrywiol TRAC er mwyn eu hannog i 

lwyddo. 

Gwella arweinyddiaeth  
£4,000 

 

Hyfforddiant i bob arweinydd fel eu bod yn 
hyderus i ddatblygu eu harferion dysgu ac 

addysgu a’u hyder i ddal eraill yn atebol am 
y safonau. 

Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer 
dysgwyr ac ymroddiad 
dysgwyr 

£4,000 
Hyfforddiant dysgu ac addysgu a datblygu’r 
medrau i’r holl staff- effaith i’w weld yn yr 

arsylwadau gwersi ac yn y llyfrau. 

Gwella deilliannau 
llythrennedd 

£4,000 

Cefnogaeth ychwanegol i ddysgwyr i 
gyrraedd Lefel 5+ yn y prif ddangosyddion 

yn CA3, ac A*-C yn y prif ddangosyddion yn 
CA4 – defnyddio Uwch Gymorthyddion yr 
ysgol ar gyfer sesiynau ymyrraeth. L5+ yn 

cynyddu mewn iaith yn CA3, a safonau 
llythrennedd yn cynyddu yn CA4. 

Gwella deilliannau rhifedd 

£4,000 

Cefnogaeth ychwanegol i ddysgwyr i 
gyrraedd Lefel 5+ yn y prif ddangosyddion 

yn CA3, ac A*-C yn y prif ddangosyddion yn 
CA4 – defnyddio Uwch Gymorthyddion yr 
ysgol ar gyfer sesiynau ymyrraeth. L5+ yn 

cynyddu mewn mathemateg yn CA3, a 



safonau mathemateg a rhifedd yn cynyddu 
yn CA4. 

Gwella deilliannau i 
ddisgyblion sy’n derbyn PYD a 
chau’r bwlch rhwng disgyblion 
sy’n derbyn PYD a’r rheiny nad 
ydynt yn derbyn PYD £5,000 

Prynu arbenigwyr a chwmni codi hyder i 
weithio gyda disgyblion i anelu’n uwch e.e. 

ymweliadau addysgol megis Mair Tomos 
Ifans (Cyfnod Sylfaen), Talk the Talk(CA3) a 

gweithdai cymorth adolygu(CA4). 
 

Cefnogaeth ychwanegol i ddysgwyr PYD – 
effaith i’w weld yn CA3 ond gwaith pellach 

i’w wneud yn CA4. 

Gweithlu proffesiynol 
effeithiol £4,000 

Hyffrorddiant dysgu ac addysgu a 
datblygu’r medrau i’r holl staff- effaith i’w 

weld yn yr arsylwadau gwersi ac yn y 
llyfrau. 

Cymwysterau sy’n derbyn 
parch cenedlaethol a 
rhyngwladol 

£4,000 

Arfarnu’r cwricwlwm er mwyn sicrhau bod 
dewisiadau a chyrsiau amrywiol addas yn 

cael eu cynnig i holl ddisgyblion yr ysgol, yn 
enwedig yn CA4. 

Arweinwyr yn gweithio gyda’i 
gilydd mewn system hunan-
wella 

£3,000 
Arweinwyr Meirion yn cyd-gyfarfod i 

gynllunio er gwelliant a rhnu arfer dda.  

Cyfanswm Grant a 
ddyrannwyd 

£136,000.00  

 
 
 
 


