Rhestr wirio ar gyfer llunio Cynllun Gweithredu
Bioamrywiaeth
Gall Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth eich helpu chi i osod amcanion tymor hir a datblygu rhaglen weithredu fydd yn:

1

Nodi beth sydd ei angen i gyflawni’r amcanion

2

Gosod targedau a therfyn amser

3

Cytuno ar gyfrifoldebau ar gyfer staff, lle bo’n briodol

4

Datblygu ffyrdd o fonitro’r gwaith

5

Sicrhau cytundeb ar bob agwedd o’r cynllun gan lywodraethwyr, athrawon, rhieni a disgyblion ac ati

6

Gweithredu’r cynllun

7

Rhoi gwybod i bartneriaid am gynnydd (gwasanaethau awdurdod lleol/cytundebwyr/penseiri tirlun, cymuned
ehangach yr ysgol, rheolwyr yr ysgol, staff, disgyblion, cynnal a chadw’r tir)

8

Adolygu’r cynllun yn rheolaidd.

Efallai y byddwch am ddefnyddio’r ffurflen ganlynol i’ch helpu i ddatblygu eich rhaglen weithredu. Bydd nifer y targedau fydd gennych yn dibynnu ar raddfa’r
prosiect. Rhoddir enghraifft o dabl cynllunio fan hyn, a hefyd dabl gwag i chi ei ddefnyddio yn ystod eich prosiect chi.
Rhestr wirio ar gyfer llunio Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth

Prosiect

e
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Gwella bioamrywiaeth ar diroedd Ysgol Gynradd Green Bank, Medi 2014 i Orffennaf 2015

Amcanion

Cynyddu bioamrywiaeth mewn perthynas ag adar ac anifeiliaid bychain
Cynyddu bioamrywiaeth mewn perthynas â llwyni, prysgwydd a choed

Creu a gosod ardal ddysgu arall yn yr awyr agored, ar gyfer chwarae anturus

Hyfforddi’r athrawon a’r staff cefnogi i gyd, mewn bioamrywiaeth a dysgu yn yr awyr agored

m
a
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Targedau

1 Creu ardal bywyd gwyllt i gynnwys gwesty bygiau

2 Creu ardal bywyd adar

3 10 coeden frodorol a 10 llwyn brodorol

Gan bwy?

Erbyn pa bryd? Cyflawnwyd?

Blynyddoedd 1 a 2, cael
gafael ar y defnyddiau drwy
gyfrwng y sir.

Rhagfyr 2014

Blynyddoedd 5 a 6 gyda
chyllid gan y Gymdeithas
Rieni ac Athrawon a ffair yr
ysgol.

Rhagfyr 2014

Cymdeithas Rhieni ac
Athrawon

Tachwedd 2014

4 Cynllunio, dylunio ac adeiladu ardal chwarae anturus, sy’n cynnwys siglenni rhaffau, wal
ddringo a llwybr sgrialu

Cynllunio a dylunio:
Ionawr 2015
Mr Jenkins (garddwr tirwedd,
sy’n un o’r llywodraethwyr)
Adeiladu:
Gorffennaf 2015
Rhieni, gyda chyllid gan y
Gymdeithas Rhieni ac
Athrawon a’r sir.

5 Yr athrawon a’r staff cefnogi i gyd yn derbyn hyfforddiant Ysgolion Coedwig

Ysgolion Coedwig

6

Gorffennaf 2015

Pwyntiau adolygu

Dyddiadau
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Targed 1 Creu ardal bywyd gwyllt i
gynnwys gwesty bygiau

Medi. 2014
Penderfynu ar yr
ardaloedd nad
ydyn nhw i gael eu
cyffwrdd a chasglu
paledi, coed,
cardbord ac ati.

Hyd. 2014
Penderfynu ar y
safle a chynllunio
adeiladu’r gwesty
bygiau

Tach. 2014
Adeiladu gwesty
bygiau

Rhag. 2014
Cwblhau

Targed 2 Creu ardal bywyd adar

Medi. 2014
Adolygu’r
rhywogaethau
adar cyfredol.
Penderfynu pa
rywogaethau
eraill sydd eu
hangen yn yr
ardal. Cynllunio
safleoedd a nifer y
blychau, bwydwyr
a’r baddonau sydd
eu hangen.

Hyd. 2014
Derbyn cyllid gan
y GRhA a ffair yr
ysgol. Cynllunio’r
gwariant ac edrych
am ffynonellau.

Tach. 2014
Adeiladu a
gosod y blychau,
bwydwyr a
baddonau.

Rhag. 2014
Cwblhau

Targed 3 10 coeden frodorol a 10 llwyn
brodorol

Medi. 2014
Cynllunio
safleoedd er
mwyn iddynt fod
mor effeithiol ag
sy’n bosibl.

Hyd. 2014
Plannu.

Tach. 2014
Cwblhau

Rhag. 2014

Chwef. 2015

Ebrill 2015

Meh. 2015

Gorff. 2015

Gweithio allan y
gost ac archebu
cyflenwadau

Derbyn
cyflenwadau a
dechrau adeiladu

Adeiladu

Cwblhau
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Targed 4 Cynllunio, dylunio ac adeiladu Hyd. 2014
ardal chwarae anturus, sy’n cynnwys
siglenni rhaffau, wal ddringo a llwybr
sgrialu
Cynllun drafft i’r
Cynllunio a dylunio
llywodraethwyr
Adeiladu

Targed 5 Yr athrawon a’r staff cefnogi
i gyd yn derbyn hyfforddiant Ysgolion
Coedwig

Rhag. 2014
Staff Cyfnod
Sylfaen wedi eu
hyfforddi

Llywodraethwyr yn
cytuno ar y cynllun
terfynol

Ebrill 2015
Staff blynyddoedd
3 a 4 (CA2) wedi
eu hyfforddi

Meh. 2015
Staff blynyddoedd
5 a 6 (CA2) wedi
eu hyfforddi
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Sut caiff y targedau eu monitro?
1 Creu ardal bywyd gwyllt i gynnwys gwesty bygiau

2 Creu ardal bywyd adar
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3 10 coeden frodorol a 10 llwyn brodorol

4 Cynllunio, dylunio ac adeiladu ardal chwarae anturus, sy’n cynnwys siglenni rhaffau, wal
ddringo a llwybr sgrialu

5 Yr athrawon a’r staff cefnogi i gyd yn derbyn hyfforddiant Ysgolion Coedwig

6

Gan bwy?

Erbyn pa bryd? Cyflawnwyd?

Athrawon dosbarth a’r
llywodraethwyr

Hyd. a Rhag.
2014

Athrawon dosbarth a’r
llywodraethwyr

Hyd. a Rhag.
2014

Pennaeth

Hyd. a Tach. 2014

Cynllunio a dylunio –
Pennaeth, llywodraethwyr
Adeiladu – Pennaeth,
llywodraethwyr

Hyd. a Rhag.
2014
Chwef. ac Ebrill a
Meh. 2015

Dirprwy bennaeth

Rhag. 2014 ac
Ebrill a Meh. 2015

Pwyntiau cyfathrebu

Dyddiadau

Ysgol

Hyd. 2014

Tach. 2014

Rhag. 2014

Rhieni

Medi 2014

Tach. 2014

Rhag. 2014

Awdurdod Lleol

Medi 2014

Rhag. 2014

Ebrill 2015

Eraill sydd â diddordeb

Medi 2014

Ebrill 2015

Meh 2015
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Chwef. 2015

Ebrill 2015

Meh. 2015

Chwef. 2015

Ebrill 2015

Meh. 2015

Meh. 2015

Prosiect
Amcanion

Targedau
1
2
3
4
5
6

Gan bwy?

Erbyn pa bryd? Cyflawnwyd?

Pwyntiau adolygu
Targed 1

Targed 2

Targed 3

Targed 4

Targed 5

Targed 6

Dyddiadau

Sut caiff y targedau eu monitro?
1

2

3

4

5

6

Gan bwy?

Erbyn pa bryd? Cyflawnwyd?

Pwyntiau cyfathrebu
Ysgol
Rhieni
Awdurdod Lleol
Eraill sydd â diddordeb

Dyddiadau

