
 
 
 

Cynllun GAD :   2014 - 2015 

Ysgol  
Canolfan Addysg y Bont 

 Cyfanswm GAD Datganoledig   

 £16,524 £ 

 

 
BLAENORIAETH 2: LLEIHAU EFFAITH TLODI AR GYFLAWNIAD ADDYSGOL 

Gweithgareddau a gefnogir 
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2.1 
Hyrwyddo ymglymiad teuluol a 
chymunedol effeithiol 

 

Rôl Cynhelydd Plant i gynnwys; 
i) Hyrwyddo presenoldeb 

rhieni/gwarchodwyr 
mewn cyfarfodydd (gan 
gynnwys cefnogaeth 
ymarferol 

ii) Sicrhau ymwybyddiaeth o’r 
ystod 
rhwydweithiau/asiantae
thau sydd ar gael i 
gefnogi teuluoedd 
bregus 

iii) Datblygu, drwy drefnu a 
chydlynu 

@ 10% 0 GAD = 
£1,652 

Nifer ysgolion sydd wedi defnyddio eu GAD i gyllido 
blaengaredd i hyrwyddo ymglymiad rhieni a chymunedol a 
chydweithio partneriaethol, gan gynnwys sefydliadau addysg 
gynnar. 

   

Nifer o weithgareddau wedi eu cynllunio i ymglymu rhieni o 
fewn y grant 

3   

Nifer o rieni yn mynychu Mwyafrif 
(dros 
60%) 

  

Nifer o ysgolion yn cynnal gweithgareddau cymunedol 
gynhwysol o fewn y grant 

   

Nifer o ysgolion efo strwythurau ffurfiol i hyrwyddo 
cydweithio partneriaethol o fewn y grant 

CAYB   

Nifer o blant PYD cymwys yn cael eu cefnogi 39 (07/14)   



gweithgareddau ar y 
safle, gweithredu’r 
cysyniad o CAYB fel 
Canolfan wybodaeth i’r 
teuluoedd dan sylw 

iv) Cynnig cefnogaeth ysgol i 
ysgol drwy’r 
gwasanaeth allgymorth 

v) Cefnogaeth i  gynlluniau 
integreiddio/cynhwysia
d unigol 

2.2(a) 
Lleihau’r effaith rhwng cyrhaeddiad 
disgyblion PYD cymwys / tlodi 
mewn-gwaith a’r disgyblion sydd heb 
fod yn gymwys ar gyfer PYD gan 
gyfeirio at weithgareddau’rPecyn 
Cymorth Ymddiriedolaeth Sutton 
(PCYS)   
 
 
2.2(b) 
Lleihau’r effaith rhwng presenoldeb 
a gwaharddiadau cymwys PYD a 
LACgan gyfeirio at weithgareddau’r 
Pecyn Cymorth Ymddiriedolaeth 
Sutton (PCYS)   

 

Gweithgaredd dehongli a 
defnyddio’r PCYS er mwyn diwallu 
anghenion y grwp targed, yn 
benodol yr agweddau 

 Early Years Intervention 

 Parental Involvement 
 
Mi fydd CAYB yn defnyddio’r GAD 
(100%) a GEY (hyd at 20%) i 
ariannu Cynhelydd Plant am y 
flwyddyn am 4 diwrnod yr wythnos 
(0.7). Mi fydd Ffocws y rol yma yn 
canolbwyntio ar; 

i) Cynhaliaeth a chefnogaeth 
cyn-ysgol 

ii) Cynhaliaeth a chefnogaeth 
i’r uned deuluol (gweithio 

£14,872 (GAD) 

Nifer o ysgolion yn gwneud defnydd o’r Pecyn Cymorth 
Ymddiriedolaeth Sutton (neu becyn tebyg) 

   

 
 
 
 
Nifer ysgolion yn 
gallu dangos bod y 
bwlch mewn 
cyflawniad 
disgyblion PYD a 
dim PYD wedi 
lleihau dros gyfnod 
o 3 blynedd ar sail: 

Asesiadau Cyfnod Sylfaen, Asesiadau 
Athrawon diwedd CA2 a CA3 

Defnydd o 
asesiadau 
sector 
benodol 

  

Data profion darllen a phrofion 
rhifedd 

Gweler 
uchod 

  

Data perfformiad blynyddol yn y TL2+ 
ar ddiwedd CA4 
 
 

Gweler 
uchod 

  

Gadael ysgol heb gymhwyster Nod ydi 
sicrhau 
bod neb 
yn gadael 
yn ddi-
gymhwyst
er 

  

Data presenoldeb  
 

Sicrhau 
lefel 
bresennol 

  



gyda’r teulu) 
iii) Sicrhau y cychwyn gorau 
iv) Cefnogaeth parhaus o fewn 

yr ysgol-gan gynnwys 
cymhorthyddion allweddol 

v) Trosglwyddo i fewn i’r ysgol 
– cynhaliaeth wedi’i 
dargedu i’r nifer gynyddol o 
ddisgyblion sydd yn 
cychwyn yn yr ysgol ar 
draws yr ystod oedran (3-
15) sydd ar PYD, ac sydd yn 
fregus (canllaw ESTYN). 

vi) Cynhaliaeth integreiddio 
ble’n addas a pherthnasol 

 
Mi fydd y trefniadau uchod yn 
cwmpasu egwyddorion Cynllun 
Cefnogi Cynnar (Llywodraeth 
Cymru) y bu’r ysgol yn rhan o beilot 
(2012)ohono mewn cyd-
weithrediad a’r Gwasanaeth 
Arbenigol Plant. (Yn yr un modd 
mae ESTYN a’r Athro D. Reynolds 
yn pwysleisio 
ymyrraeth/cefnogaeth gynnar fel 
ffordd o sicrhau sylfaen gadarn ar y 
daith drwy’r drefn addysg 

(dros 
93%) 

Data gwaharddiadau Nod ydi 
parhau a 
dim 
gwahardd
iadau 

  

Nifer ysgolion yn 
gallu dangos bod y 
bwlch mewn 
cyflawniad 
disgyblion Plant sy’n 
derbyn gofal a 
disgyblion eraill 
wedi lleihau dros 
gyfnod o 3 blynedd 
ar sail: 

Asesiadau Cyfnod Sylfaen, Asesiadau 
Athrawon diwedd CA2 a CA3 

   

Data profion darllen a phrofion 
rhifedd 

   

Data perfformiad blynyddol yn y TL2+ 
ar ddiwedd CA4 

   

Data presenoldeb  
Data gwaharddiadau 

   

Nifer y Plant sy’n derbyn gofal a gefnogir 
 

   

Nifer a % o’r Plant 
sy’n derbyn gofal 
sydd yn gwneud 
cynnydd da 

Nifer:    

%    



statudol). Mae hefyd yn ystyried ac 
yn cyd-fynd a egwyddorion 
/argymhellion, fel sydd wedi’i 
gyfathrebu yn papur ESTYN (2014); 
‘’Mynd I’r afael a difreintedd / tlodi 
ac anfantais a chodi safonau’’ 
 

Cyfanswm gwariant GAD = £16,524 
 
 


