
CYNNYDD Y RHAGLEN

CYMORTH COVID 19

MANTEISION ECONOMAIDD

Dros 4,300 o wythnosau o Swyddi Dechreuwyr 

Dros 2,100 o wythnosau o Hyfforddiant i 

Lleoliadau profiad gwaith â chymorth drwy 'Newid Gyrfa' CITB,
Y Prentis, Cymunedau am Waith a 'School of Hard Knocks';
80% o’r gwariant adeiladu wedi ei wneud yng Nghymru
(cyfartaledd);
1 digwyddiad ymgysylltu cadwyn gyflenwi (10 rhaglen gyfan);
73% o’r isgontractwyr wedi eu seilio yng Nghymru; a
50% o'r gweithlu o ardal y cod post lleol

       Newydd (dros 7,000 yn y rhaglen gyfan);

       Ddechreuwyr Newydd (dros 3,700 yn y rhaglen gyfan);

4 contract wedi'u llofnodi
3 phrosiect wedi'u tendro
4 ymgynghoriad ar waith
7 cam adeiladu newydd wedi'u trosglwyddo
5 prosiect ar waith ar safle
Dros 1,100 tunnell o ddur wedi'i godi
Dros 6,700 m3 concrid wedi'i arllwys
3 Chyfrif Banc Prosiect yn cael eu defnyddio; ac
wedi derbyn "canmoliaeth uchel" yng Ngwobrau GO
Cymru, yn y categori Gwerth Cymdeithasol ac ar restr fer
Gwobrau GO y DU, yn y categori Gwerth Cymdeithasol.

Cymorth gyda Chyfarpar Diogelu Personol ac
adnoddau dysgu i 13 o ysgolion hyb;
60 o ysgolion wedi cael cymorth i fod yn barod
am covid;
Cyflwyno dros 15,000 o eitemau Cyfarpar
Diogelu Personol i bob ysgol; ac 
1 app covid wedi'i gomisiynu

UCHAFBWYNTIAU 

 2020 YSGOLION

YR 21AIN GANRIF



MANTEISION CYMUNEDOL

Dros 400 awr o ddigwyddiadau STEM i ysgolion
(dros 500 yn y rhaglen gyfan);
13 o fentrau cymunedol wedi eu cefnogi (27 yn y
rhaglen gyfan);
Sefydlu rhaglenni Llysgenhadon Cymunedol a
Gleision Caerdydd;
Cyflwyno hamperi Nadolig i fanciau bwyd lleol;
Cefnogi Arlwyo Y Bocs Bwyd ar safleoedd (gan
ddarparu profiad gwaith i ddisgyblion Ysgol y
Deri);
Cynnal 4 cyfarfod grŵp llywio cymunedol; ac
13 cylchlythyr project cymunedol prosiect

MANTEISION AMGYLCHEDDOL

Yr  ysgol ddi-garbon net (mewn defnydd) gyntaf
wedi'i chynllunio ac ar ei safle;
Sefydlu gweithgor datgarboneiddio;
Wedi derbyn 1,260 o lasbrennau gan Coed
Cadw i'w plannu ar safleoedd ysgolion;
Wedi helpu 22 o ysgolion i dderbyn coed
ffrwythau gan Cyfoeth Naturiol Cymru; 
Cwblhau 1 prosiect gardd gymunedol;
gwneud 1 arolwg ecoleg gyda disgyblion; a
99% o’r gwastraff wedi ei ddargyfeirio o
safleoedd tirlenwi

CYFATHREBU

Cynnal 2 seremoni torri tyweirch rithwir;
Cynnal 1  seremoni gosod y garreg gopa; a
2 gylchlythyr cymunedol ar y cyd

Darllen mwy: 
www.valeofglamorgan.gov.uk/21st-Century-Schools


