
 

Datganiad Strategaeth y Grant Datblygu Disgyblion 
 
 

DATGANIAD STRATEGAETH Y GRANT DATBLYGU DISGYBLION 

Credwn yn gryf fod taith pob plentyn o fewn yr ysgol yn unigryw ac yn 
werthfawr a rhoddwn bwyslais ar ddarparu profiadau dysgu cyfoethog – wedi 
eu seilio ar lais ein dysgwyr – sy’n eu galluogi i ddatblygu’n addysgiadol, yn 
ddiwylliannol, yn gymdeithasol ac yn gorfforol. Rydym am i’n plant ddatblygu’r 
sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw er mwyn symud ymlaen i fwynhau bywyd o 
iechyd corfforol a meddyliol, bywyd o lewyrch a boddhad – ond tra hefyd yn 
meddu ar y gwydnwch i allu delio gyda’r adegau hynny pan mae heriau’n eu 
hwynebu. 

Trosolwg Ysgolion 

 

Manylion Data 

Enw’r ysgol Ysgol Mynydd 
Bychan 

Nifer y Disgyblion yn yr Ysgol   
     

230 

Cyfran (%) o ddisgyblion sy’n gymwys i’r GDD 5.4% 

Dyddiad cyhoeddi'r datganiad hwn Hydref 2022 

Dyddiad y caiff ei adolygu Hydref 2023 

Awdurdodwyd y datganiad gan Siân Evans 

Yn arwain ar y GDD  Siân Evans 

Llywodraethwr sy’n arwain  Dr Bethan Phillips 

 
Trosolwg Cyllid  
 

Manylion Swm 

Dyraniad cyllid GDD y flwyddyn academaidd hon £16,100 

  

  

Cyfanswm cyllideb y flwyddyn academaidd hon 

 

£16,100 

Rhan A: Cynllun Strategaeth  

Datganiad o Fwriad 

Efallai y byddwch eisiau cynnwys gwybodaeth am: 
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• Beth yw eich amcanion yn y pen draw ar gyfer y disgyblion a gefnogir? 

• Sut mae eich cynllun strategaeth bresennol yn gweithio tuag at gyflawni'r 

amcanion hynny? 

• Beth yw prif egwyddorion eich cynllun strategaeth? 

Canlyniadau a fwriedir  

 

Canlyniad a fwriedir Meini prawf llwyddiant 

Cynnal sesiynau ‘ELSA a ‘Talk 
About’ 

Staff yn medru cefnogi ac yn hybu 
lles disgyblion prydiau am ddim. 

Cau’r bwlch rhwng cyrhaeddiad 
disgyblion PaDd a’r disgyblion 
sydd ddim ar y gofrestr PaDd. 

Cynnal sesiynau Therapi Cerdd Staff yn medru cefnogi ac y hybu 
lles disgyblion prydiau am ddim. 

Cau’r bwlch rhwng cyrhaeddiad 
disgyblion PaDd a’r disgyblion 
sydd ddim ar y gofrestr PaDd. 

Codi a chynnal safonau gwaith 
rhifedd a llythrennedd disgyblion 

Gwelliant yn safonau llythyrennedd 
a rhifedd disgyblion Prydiau am 
ddim. 

Cau’r bwlch rhwng cyrhaeddiad 
disgyblion PaDd a’r disgyblion 
sydd ddim ar y gofrestr PaDd. 

Pob disgybl yn medru mynd ar 
ymweliadau addysgiadol 

Sicrhau bod pob disgyb prydiau am 
ddim yh derbyn yr un cyfleoedd fel 
rhan o’u haddysg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gweithgarwch yn y flwyddyn academaidd hon 
 
Mae hyn yn rhoi manylion sut rydym yn bwriadu gwario ein GDD y flwyddyn 
academaidd hon i fynd i'r afael â'r heriau a restrir uchod. 
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Fe fydd CDD yn cefnogi lles disgyblion trwy gynnal sesiynau ‘ELSA,  ‘Talk 
About’ a therapi Lego.  

Cynhelir sesiynau Therapi Cerdd yn wythosol gydag unigolion a grwpiau o 
blant. Mae’r athrawes yn cyflwyno adroddiad byr yn wythnosol ar ganlyniad 
pob sesiwn.  

Fe fydd athrawes yn gweithio gyda disgyblion o FL 1 i 6 er mwyn cefnogi 
gwaith rhifedd a llythrennedd. 

Fe fydd pob plentyn ar y gofrestr prydiauam ddim yn derbyn yr un cyfleoedd 
â disgyblion sydd ddim ar y gofrestr prydiau am ddim. Fe fydd arian o’r 
grant DD yn talu am eu hymweliadau addysgiadol. 

Dysgu ac addysgu 

 

Cost wedi'i chyllidebu: £10,449 
 

Gweithgaredd Tystiolaeth sy'n cefnogi'r 
dull hwn 

Talu am athrawes i 
gefnogi 
gweithgareddau 
rhifedd a 
llythrennedd 

Yn dilyn craffu ar lyfrau, 
trafodaethau gyda’r athrawon 
dosbarth, edrych ar ddata 
canlyniadau profion 
cenedlaethol 2022, dewiswyd 
y plant sydd angen cefnogaeth 
llythrennedd a rhifedd er mwyn 
cau’r bwlch rhwng disgyblion 
PaDd a’r disgyblion nad ydynt 
yn PaDd. 

Mae gwariant blaenorol y GDD 
yn dangos effaith gadarnhaol 
ar safonau disgyblion PaDd. 
Maent yn gwneud cystal â os 
nad yn well na disgyblion nad 
ydynt ar y gofrestr PaDd. 

Fe fydd y disgyblion ar y 
gofrestr PaDd yn gwella’u sgôr 
yn y profion cenedlaethol. 

Fe fydd y disgyblion ar y 
gofrestr PaDd yn gwneud 
cynnydd y neu gwaith 
llythrennedd a rhifedd. 
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Strategaethau ehangach (er enghraifft a lle bo hynny'n berthnasol, 
Iechyd a Lles, Cwricwlwm a Chymwysterau, Arweinyddiaeth a Chodi 
Dyheadau) 

Cost wedi'i chyllidebu: £8,897.50 

Gweithgaredd Tystiolaeth sy'n cefnogi'r 
dull hwn 

Therapi Cerdd Fe fydd adroddiad wythnosol 
yn rhoi darlun clir o gynydd 
lles y disgyblion. 

Therapi Lego Medru mesur iechyd meddwl a 
lles y disgyblion, defnyddio 
rhaglen Motional 

Defnyddio data i nodi a 
blaenoriaethu anghenion 
iechyd meddwl a lles 
disgyblion 

ELSA, Talk About Medru mesur iechyd meddwl a 
lles y disgyblion, defnyddio 
rhaglen Motional 

Defnyddio data i nodi a 
blaenoriaethu anghenion 
iechyd meddwl a lles 
disgyblion 

 

Ymweliadau 
addysgiadol 

Fe fydd disgyblion sydd ar y 
gofrestr Prydiau am ddim yn 
derbyn yr un profiad â 
disgyblion nad ydynt ar y 
gofrestr PaDd. 

 
Cyfanswm cost y ceisiadau: £19.346.50 

Rhan B: Adolygiad o ganlyniadau’r flwyddyn academaidd flaenorol 

Canlyniadau’r GDD 

Rhaglenni a ddarperir yn allanol 

 

 

Rhaglen Darparwr 
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Therapi Cerdd Lynnsey Gwynedd 

Sillafu Nessy Nessy Learning Programme 

 

 


