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Dyraniad ysgol o’r Grant Gwella Addysg

£

MANYLION Y GWEITHGAREDDAU

Defnydd gan yr ysgol o’r Grant Gwella Addysg:
gweithio tuag at gymarebau Cyfnod Sylfaen
gwella ansawdd yr addysgu a’r dysgu

2600

Adnoddau Maths,
Singapore Maths
Rhaglen dysgu byd-eang

gwella arweinyddiaeth lleoliadau addysgol

1080

Cyrsiau arweinyddiaeth

gwella llythrennedd

45000

gwella rhifedd

18000

gweithlu proffesiynol rhagorol

13000

cwricwlwm deniadol
cymwysterau sy’n derbyn parch cenedlaethol a rhyngwladol
arweinwyr yn gweithio gyda’i gilydd mewn system hunan-wella
Cyfanswm Grant a ddyrannwyd
10.12.15
addasiad pellach TEMPLED GWARIANT GGA GAD

8000
800
2000
GGA : 84,370

Athrawes codi safonau iaith
Monitro a chynorthwyo
Secondiad cymhorthydd darllen Bl 8 a 9
Cynhorthydd rhifedd bl 8 a 9
Llyfryn rhifedd
Hyfforddiant Dyfal Donc Rhifedd
Cyfarfodydd misol CDP Rhifedd
Cymedroli portffolio CA2 a CA3 iaith
HMS traws-sirol
CDP x 7 – rhyddhau bob aelod o staff
Cyfarfodydd cenedlaethol
Cyfraniad i Goleg Menai
Gweithgareddau STEM
Cyfarfodydd pynciol CBAC
BAC
Cyfarfodydd CAMU a phynciau craidd
Ymweliadau ag ysgolion eraill

Defnydd gan yr ysgol o’r Grant Amddifadedd Disgyblion

MANYLION Y GWEITHGAREDDAU

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

68640

gwella’r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ac ymgysylltiad dysgwyr

35000

torri’r cysylltiad rhwng anfantais a chyrhaeddiad addysgol
gwella ansawdd yr addysgu a’r dysgu PYD (20%)
gwella llythrennedd PYD (20%)
gwella rhifedd PYD (20%)
Cyfanswm Grant a ddyrannwyd

2000
735
11970
4756

Cymhorthydd presenoldeb
Swyddog lles 1 diwrnod
Cynhelydd
Cydlynydd Cynhwysiad
Cynllun Cyswllt Cartref
PASS
Anogwr dysgu PYD CA4
Gweithgareddau ymgysylltu e.e. STAR
Gwobrau presenoldeb
Clybiau Bro Alaw
Cynllun Drama
Cyfraniad at Wythnos sgiliau
Gwersi ychwanegol a chludiant adref
CDP Difrientedd
Mathemateg
Rhaglen dysgu byd-eang
Cyfran o gymhorthydd darllen Bl 8 a 9
Cyfran o gymhorthydd rhifedd Bl 8 a 9

GAD : £122,850

EFFAITH GAD
 Codi presenoldeb a lleihau effaith absenoldeb ar gyrhaeddiad PYD
 Lleihau’r gwahaniaeth rhwng cyrhaeddiad disgyblion PYD a dim PYD
 Sicrhau bod y PYD yn cyrraedd eu targedau o ran cyrhaeddiad ysgol a phresenoldeb
 Hyrwyddo ymglymiad teuluol effeithiol – drwy gynnal gweithgareddau gyda disgyblion PYD a’u rhieni
 Codi hunan-hyder disgyblion drwy weithgareddau amrywiol rhad ac am ddim
 Dileu rhwystrau a lleihau effaith difreintedd drwy sicrhau cyfleoedd diwylliannol, darparu cludiant rhad ac am ddim i nosweithiau
rhieni, gwersi ac ar ôl ysgol
 Sicrhau bod gan bob disgybl yr adnoddau angenrheidiol ar gyfer cwblhau ei waith ysgol hyd orau ei allu
 Adnabod disgyblion yn fuan drwy gydweithio’n glos gyda’r cynradd
 Defnyddio canlyniadau PASS i adnabod anghenion disgyblion
10.12.15
addasiad pellach TEMPLED GWARIANT GGA GAD
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addasiad pellach TEMPLED GWARIANT GGA GAD

