Ysgol Gyfun Gwynllyw – Grant Tlodi/Amddifadaeth Disgyblion 2014/15






Y nifer o ddisgyblion sydd ar gofrestr yr ysgol am fis Medi 2014 yw 998.
Mae’r nifer o ddisgyblion sy’n rai PyDD o dan 25%.
Y mae hyn yn llai na’r nifer ar gyfer y flwyddyn flaenorol.
Cyfanswm yr arian sydd wedi cael ei glustnodi i’r ysgol ar gyfer mis Medi 2015 yw £95,472.
Y mae’r ysgol yn darparu’r gweithgareddau canlynol er mwyn cefnogi disgyblion sy’n
gwynebu her sydd ynghlwm â thlodi ac amddifadaeth:

Y mae Ysgol Gyfun Gwynllyw wedi defnyddio’r Grant Tlodi ac Amddifadaeth yn unol â’r canllawiau, i
ddarparu cefnogaeth llythrennedd a rhifedd, adnoddau a mentoriaid ac i gau’r bwlch i ddisgyblion
sy’n derbyn prydau ysgol am ddim. Defnyddiwyd y grant fel a ganlyn;
o

o
o

o

o
o

o



I ddarparu amrediad eang o gefnogaeth ac adnoddau ar draws y cwricwlwm ar gyfer
disgyblion prydau ysgol am ddim, i gynorthwyo eu profiadau dysgu ac i’w rhwystro
rhag bod o dan anfantais oherwydd tlodi, drwy ddarparu adnoddau llythrennedd a
rhifedd ychwanegol, a chyflogi mentor i weithio gyda’r disgyblion er mwyn cynyddu
eu llwyddiannau, amlhau eu targedau a chynyddu eu diddordeb.
Mapio sgiliau rhifedd yn unol â’r FFLLR, a chreu datblygiad cryfach ar gyfer
disgyblion PYDD.
Mapio sgiliau llythrennedd yn unol â’r FFLLR, gan ddarparu cynlluniau gwaith
Cymreig a hyfforddiant i staff, gan greu datblygiad llythrennedd cryfach ar gyfer
disgyblion PyDD.
Cefnogaeth Llythrennedd a Rhifedd ar gyfer disgyblion PyDD, a’r rhai hynny nad
ydynt yn ddisgyblion PyDD Cyfnod Allweddol 3, a darpariaeth ar ffurf sesiynau Dyfal
Donc Rhifedd a Llythrennedd.
Hyfforddiant a fframwaith lythrennedd a rhifedd i wella safonau’r pynciau craidd ac i
wella’r addysgu a’r datblygiad mewn TG.
Cefnogaeth ychwanegol ar gyfer disgyblion PyDD yng Nghyfnod Allweddol 3 a
Chyfnod Allweddol 4, sef cefnogaeth fugeiliol ychwanegol, rhaglenni Dyfal Donc,
adnoddau a chefnogaeth mewn ffyrdd eraill i sicrhau gwell canlyniadau a chynnydd
mewn gorchestion.
Cysylltiadau agosach gyda PyDD er mwyn cefnogi yn weithredol, annog disgyblion a
gwella safonau.

Mae’r Cynlluniau Tlodi ac Amddifadedd, a’r cynlluniau SEG a’r WEG yn cael eu harchwilio yn
drylwyr ac yn rheolaidd gan y Corff Llywodraethol, gyda chefnogaeth oddi wrth yr EAS, a
caiff ei fonitro gan yr Awdurdod Lleol.

