
 

Atodiad B: Datganiad Strategaeth y Grant Datblygu Disgyblion 
 
O 2022-2023 ymlaen, bydd angen i ysgolion gwblhau a chyhoeddi datganiad 
ar eu strategaeth Grant Datblygu Disgyblion (GDD). Gellir gweld hyn isod. 
 
O 2022-2023 ymlaen, bydd yn ofynnol hefyd i'r consortiwm gyhoeddi 
datganiad ar ei strategaeth Grant Datblygu Disgyblion y Blynyddoedd Cynnar 
ar gyfer lleoliadau nad ydynt yn cael eu cynnal sy'n darparu addysg gynnar a 
ariennir.  Dylai hyn ddilyn yr un fformat â’r templed i ysgolion isod. 

DATGANIAD STRATEGAETH Y GRANT DATBLYGU DISGYBLION 

Mae'r datganiad hwn yn rhoi manylion ynghylch defnydd ein hysgol o'r GDD 
ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023.  

Mae'n amlinellu ein strategaeth, sut rydym yn bwriadu gwario'r cyllid yn y 
flwyddyn academaidd hon a'r effaith a gafodd gwariant y llynedd o fewn ein 
hysgol.  

Os yw’ch rhifau yn 5 neu lai, defnyddiwch * yn lle'r dyraniad er mwyn diogelu 
plant rhag cael eu hadnabod. 

Trosolwg Ysgolion 

 

Manylion Data 

Enw’r ysgol Ysgol Pen Y Garth 

Nifer y Disgyblion yn yr Ysgol   
     

294  

Cyfran (%) o ddisgyblion sy’n gymwys i’r GDD 6.5% 

Dyddiad cyhoeddi'r datganiad hwn Tachwedd 8ed 2022 

Dyddiad y caiff ei adolygu Medi 2023 

Awdurdodwyd y datganiad gan Nia Cule  

Yn arwain ar y GDD  Nia Cule 

Llywodraethwr sy’n arwain  Rhian Griffiths 

 
Trosolwg Cyllid  
 

Manylion Swm 

Dyraniad cyllid GDD y flwyddyn academaidd hon £19550 

  

  

Cyfanswm cyllideb y flwyddyn academaidd hon 

 

£1273367 



 2 

Rhan A: Cynllun Strategaeth  

Datganiad o Fwriad 

Efallai y byddwch eisiau cynnwys gwybodaeth am: 

 

• Bod pob plentyn yn cael y cyfle i cyrraedd ei potensial 

• Mae’r arian yn galluogi’r ysgol i cyflogi staff ychwanegol ar gyfer plant anghenus 

• Rhoi cymorth i bob plentyn gyda meddwlgarwch a lles 

Canlyniadau a fwriedir  

 

Mae hyn yn esbonio'r canlyniadau rydym yn anelu atynt erbyn diwedd ein 
cynllun strategaeth presennol, a sut y byddwn yn mesur a ydynt wedi'u 
cyflawni. 
 

Canlyniad a fwriedir Meini prawf llwyddiant 

Gallwch ychwanegu neu ddileu rhesi 
yn ôl yr angen. 

 

Bod pob plentyn gwneud cynnydd 
yn gwaith y dosbarth 

Plant yn dangos y neu asesiadau 
eu bod yn gwneud cynnydd da yn 
ystod y flwyddyn 

Bod plant anghenus yn cae cymorth 
gyda meddwlgarwch a lles 

Asesiadau SELFI yn dangos  

  

 

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. 

Bwriedir cyflogi cynorthwywraig i gweithio gyda’r plant 

Dysgu ac addysgu 

 

Cost wedi'i chyllidebu: £ 19550 
 

Gweithgaredd Tystiolaeth sy'n cefnogi'r 
dull hwn 

Gallwch 
ychwanegu neu 

Cyflogi cynorthwywraig 30 awr 
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ddileu rhesi yn ôl 
yr angen. 

  

 

 
 
Ysgolion Cymunedol  
 
Cost wedi'i chyllidebu: £ [nodwch swm] 
 

Gweithgaredd Tystiolaeth sy'n cefnogi'r 
dull hwn 

Gallwch 
ychwanegu neu 
ddileu rhesi yn ôl 
yr angen. 

 

  

 
Strategaethau ehangach (er enghraifft a lle bo hynny'n berthnasol, 
Iechyd a Lles, Cwricwlwm a Chymwysterau, Arweinyddiaeth a Chodi 
Dyheadau) 

Cost wedi'i chyllidebu: £ [nodwch swm] 

Gweithgaredd Tystiolaeth sy'n cefnogi'r 
dull hwn 

Gallwch 
ychwanegu neu 
ddileu rhesi yn ôl 
yr angen 

 

  

 
Cyfanswm cost y ceisiadau: £ 19550 

Rhan B: Adolygiad o ganlyniadau’r flwyddyn academaidd flaenorol 

Canlyniadau’r GDD 

Ym mlwyddyn academaidd 2020 i 2021roedd y gwaith a cyflawnwyd gan y 
cynorthwyr yn llwyddianus a’r plant wedi gwneud y cynnydd a disgwylir. 
Roedd mwy o bwyslais ar lles y plant. 

 

 


