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Manylion ar sut mae’r ysgol wedi
defnyddio’r grant



Parhau gyda’r arfer dda sy’n
bodoli yn yr Ysgol mewn
perthynas a chynllunio ar
gyfer y FfLlRh

Cyfanswm GAD = £33.966


Effaith

Gwariant

£1,620



Sgiliau Craidd Athrawon wedi gwella o ganlyniad i’r gefnogaeth



Ymestyn ymhellach yr arfer
dda sydd yn bodoli oddi
mewn i’r ysgol mewn
perthynas a dadansoddi
data er mwyn adnabod
grwpiau ymyrraethadnaboddisgyblion sydd yn
tangyrraedd ag ymestyn y
goreuon

£1,200



Mapio a Thracio Cynnydd
disgyblion yn erbyn y FfLlRh
o dan arweiniad YRhGG






Disgyblion grwpiau ymyrraeth yn gwneud cynnydd canmoladwy ac yn
cyrraedd eu targedau
Disgyblion dan 7 oed yn derbyn cefnogaeth ac yn gwneud cynnydd
erbyn y targedau.

£360



Yr ysgol yn gwneud cynnydd boddhaol mewn rhoi’r FfLlRh ar waith

Disgyblion y mae eu lefelau
darllen a rhif gryn dipyn
islaw eu hoedran cronolegol
yn elwa o brosiect ymyrraeth
yr ysgol.
Cyflogi Athrawes gefnogol

£13,960



100 % sef 51 ddisgyblion sy’n derbyn cefnogaeth yn gwneud y cynn
ydd disgwyliedig yn unol a’u hoedran a’u gallu.



Disgyblion MAT yn derbyn
cefnogaeth i ymestyn eu
gallu a’u cyrhaeddiad
ymhellach. Cefnogaeth
wythnosol gan yr athrawes
gefnogol

£3,000



Disgyblion MAT yn profi llwyddiant ar lefel uwchlaw’r amrediad
disgwyliedig ac yn llwyddo i ennill Lefel 5+ cadarn oddi mewn i’r pynciau
craidd



Y Cyfnod Sylfaencanolbwyntio ar ddatblygu
medrau llythrennedd a
dysgu dysgwyr dan
anfantais . Buddsoddi mewn
cynlluniau llythrennedd
ffonig cyflawn wedi ei ategu

£3,000



Rhieni yn cymeryd rhan weithredol mewn perthynas a dysgu eu plant i
fwynhau llyfrau a darllen.
Cynnydd mewn medrau darllen y disgyblion oddi mewn i’r Cyfnod
Sylfaen.





gan ystod o ddeunyddiau
dysgu da sydd wedi cael eu
lefelu i blant eu benthyca a’u
defnyddio gyda rhieni.


Codi safonau
llafaredd,rhifedd a medrau
dysgu drwy chwarae.
Creu Pecyn Adnoddau ar
gyfer Y Cymhorthyddion



Ymestyn ymhellach ac
adeiladu ar yr arferion da
sydd yn bodoli yn yr ysgol
mewn perthynas a chodi
safonau Llythrennedd a
Rhifedd – gan sicrhau bod y
fframweithiau yn cael eu
defnyddio yn effeithiol i
gynllunio,i osod targedaau
ynghyd a thracio cynnydd
disgyblion.
Drwy gefnogaeth oddi mewn
i’r grwpiau ymyrraeth mae’r
athrawes geefnogol yn tywys
y dysgwyr trwy eu rhaglenni
astudio ac yn helpu y
disgyblion i gynllunio eu
llwybrau dysgu eu hunain

£640



Y Pecyn Adnoddau o gymorth i’r ysgol wireddu Siarter Iaith Gwynedd
drwy weithgareddau y tu allan io’r Ystafell Ddosbarth.

£10,186



Cynnydd sylweddol mewn safonau Llythrennedd a Rhifedd yr holl
ddisgyblion.
Disgyblion sydd yn derbyn cefnogaeth oddi mewn i’r grwpiau ymyrraeth
yn gwneud cynnydd arwyddocaol ac yn cyrraedd y lefelau disgwyliedig.



