GORMODEDD ADRAN ‘A’ UWCHRADD 2018-19 – Cefndir
YSGOLION UWCHRADD GWEITHREDU DISWYDDO AR SAIL GORMODEDD
Blwyddyn Addysgol 2018/2019
Ysgol

Rhif Ysgol

Enw Pennaeth

Rhif Ffôn

ADNODDAU ARIANNOL
Balansau
31/03/16

Balansau
31/03/17

Balansau
31/03/18

Llai defnydd o balansau i osod
cyllideb 2018/19

Balansau / Arian Wrth Gefn heb ei
ymrwymo

£

£

NIFER DISGYBLION / RHAGOLYGON ARIANNOL
Gwir Nifer Disgyblion
B7
B8
B9

B10

B11

Medi 2018
B12
B13

Cyfanswm

DIFFYG 2019/20
o’i chymharu a chyllideb 2018-19

Amcangyfrif Nifer Disgyblion
B7
B8
B9
B10

B11

Medi 2019
B12
B13

Cyfanswm

Amcangyfrif Nifer Disgyblion
B7
B8
B9
B10

B11

Medi 2020
B12
B13

Cyfanswm

Rhagolwg 2020/21

Rhagolwg 2021/22

CYFANSWM CRONNUS

£

£

£

£

Dogfennau ANGENRHEIDIOL arall – rhowch (√) yn y bocs perthnasol
Datganiad cyllidol diweddaraf posib (LRM / FMS) gan y Cymorthyddion SIMS sy’n
gwasanaethu’r ysgolion cynradd neu gan y Swyddog Gweinyddol yn yr Ysgolion
Uwchradd sy’n dangos gwariant cyfredol yr ysgol yn erbyn pob pennawd yn y
gyllideb
Dyraniad yr ysgol trwy fformiwla sy’n amlygu’r lefelau staffio
Copi o’r CDY cyfredol
Os yn berthnasol -Copi o Gynllun ôl-Arolwg neu wybodaeth am argymhellion yn dilyn
arolwg yn ystod y tair blynedd diwethaf os nad ydynt yn rhan o’r CDY cyfredol neu
wedi eu cyflawni.
Copi o strwythur staffio’r ysgol gan nodi:
- enwau’r staff sy’n gyfrifol am y gwahanol ddosbarthiadau
- cyfrifoldebau cwricwlaidd
- unrhyw lwfansau CAD.
- natur cytundebau’r staff o ran eu bod yn barhaol / dros dro neu ‘n llawn
amser/ rhan amser (gan gyfeirio at yr oriau gwaith).
- Nifer y cymorthyddion a lefel eu cyflogaeth
Enwau aelodau’r Corff Llywodraethol a gwybodaeth am aelodaeth holl is-banel
Cofnodion cyfarfod cyntaf y Corff Llawn lle cytunwyd ar gylch gwaith yr is-banel
Cyllid, Disgyblu a Diswyddo ac Apêl ynghyd a chopi o’r cylch gorchwyl hwnnw
Cofnodion cyfarfod unrhyw is-banel Cyllid neu Disgyblu a Diswyddo, Cyfarfod Llawn
neu is-banel arall lle thrafodwyd toriadau posib ar lefelau staffio’r Ysgol
Cofnodion unrhyw gyfarfodydd staff perthnasol

Mae gofyn i lywodraethwyr ystyried unrhyw gais rhesymol gan undebau am ddogfennaeth
ychwanegol yn ystod y broses er mwyn sicrhau tryloywder ac ymglymiad i’r amserlen
Llofnod Cadeirydd yr is-banel Disgyblu a Diswyddo:
Llofnod y Pennaeth:
Dyddiad:

Rhaid sicrhau fod y wybodaeth uchod (Adran A) yn cael ei hanfon at yr undebau
perthnasol gyda chopi i’r Swyddog Adnoddau Addysg Cynorthwyol – Mai Bere
erbyn dim hwyrach na 07/12/2018

