Cynllun Gweithredu / Action Plan – 2012 - 2013
Targed
Target

Gweithgaredd
Activity

Sut
How

Adnewyddu
Eco-God y
Pwyllgor Eco

Creu Eco-God.

Creu Cynllun
Gweithredu ar
gyfer 2012 –
2013.

Cwblhau
Adolygiad
Amgylcheddol.
Bwydo’r
canfyddiadau i
Gynllun
Gweithredu.
Sylw yn cael ei
roi i
weithgareddau
Ysgol Eco yn y
CDY.
Tim sbwriel yn
casglu sbwriel
yn ddyddiol.

Ysgol Eco yn
cael ei gynnwys
yn y Cynllun
Datblygu Ysgol
(CDY).
Lleihau sbwriel
ar dir yr ysgol.

Cost
Expense

Amseru
Timing

Monitro a Gwerthuso
Monitor and Evaluate

Disgyblion yr ysgol Dim
i greu Eco-God
unigol. Aelodau o’r
Pwyllgor i ddewis
Eco-God terfynol.

Pasg 2012

Adolygiad yn cael
ei rannu a’i lenwi
yn y dosbarthiadau.
Cyfarfod i greu
Cynllun
Gweithredu.

Dim

Pasg 2012

Samplau o’r Eco-God
unigol.
Eco-God terfynol i’w
weld yn y
dosbarthiadau, ar yr
hysbysfwrdd, ar
wefan yr ysgol.
Esiamplau o’r
adolygiadau.
Cynllun Gweithredu
yn weledol.

Y pennaeth i
gynnwys y
wybodaeth yn y
CDY.

Dim

Medi 2012

Sefydlu tim sbwriel.
Creu amserlen i’r
tim sbwriel.
Gosod bin sbwriel
ar y cae.

£10.00 i
archebu
codwyr
sbwriel.

Ebrill 2012

Cofnod o’r CDY yn
dangos bod sylw
wedi’i roi i
weithgareddau’r
Pwyllgor Eco.
Creu arolwg sbwriel
cychwynol. Monitro
faint o sbwriel a
gasglir yn ddyddiol.

Sicrhau bod
amrywiaeth o
nwyddau
Masnach Deg
yn cael eu
harchebu.
Sefydlu clwb
garddio.
Plannu llysiau /
ffrwythau ar
gyfer eu bwyta.

Ymchwilio i
archebu gwisg
ysgol, anrhegion
ffair nadolig, peli
chwaraeon.

£50.00

Haf 2013

Cofnodion o
archebion, lluniau.

Holi rhieni /
ffrindiau’r ysgol.
Plannu ffrwythau /
llysiau.
Dosbarthiadau’n
gyfrifol am focs
plannu.

Gofyn am
gyfraniad
hadau /
planhigion
gan fusnesau
lleol, rhieni,
ffrindiau.

Haf 2012

Lluniau.
Clwb garddio wedi’i
sefydlu.
Disgyblion yn
weithredol – lluniau,
cofnod o
weithgareddau
dosbarth.

Datblygu tir o
gwmpas yr
ysgol

Tacluso’r tir o
gwmpas yr
ysgol.

Peintio, plannu,
sbwriel, garddio.

Datblygu tir yr
ysgol i ddenu
bywyd gwyllt

Datblygu’r
Holi Cadwch
gwesty
Cymru’n Daclus –
trychfilod
Gareth Owen.
ymhellach.
Gosod byrddau
adar / unrhyw
offer arall posib.

Gofyn am
Haf 2012
wirfoddolwyr.
Holi Wylfa
am gymorth
gyda chynllun
y gymuned.
£50.00 i
Hydref 2012
archebu offer

Derbyn Statws
Ysgol Masnach
Deg

Datblygu gardd
yr ysgol

Lluniau cyn / ar ol.

Creu arolwg o
greaduriaid, adar,
anifeiliaid bach.
Lluniau ardal.
Cofnod o
weithgareddau
dosbarth yn cyd-fynd
a’r cwricwlwm.

Chwilio ar y we am
wybodaeth
berthnasol.
Anfon e-bost,
llythyr yn gofyn am
wybodaeth ac
addasrwydd yr
ysgol ar gyfer y
cynllun.
Holi am grantiau
posib.
Gwella iechyd a Bwyta’n iach.
Agor y siop
ffitrwydd
Cymeryd rhan
ffrwythau 2 waith y
mewn sesiynnau diwrnod.
gweithio’r corff. Annog disgyblion i
ddod a phecyn
bwyd iach i’r ysgol.
Datblygu clwbiau
ffitrwydd yn ystod /
ar ol amser ysgol.
Ymchwilio i
ffynonellau
posibl o ynni
adnewyddol

Cysylltu a
chwmniau posib
ar gyfer darparu
ynni
adnewyddol ee
paneli solar,
melin wynt.

Dim cost
ymchwilio.
Ymholi i
grantiau.

Hydref 2012

Dim cost.
Pasg 2012
Defnydd o
offer ymarfer
corff yr ysgol.

Llythyrau.
Cofnodion ymchwilio.

Cofnodion o nifer o
aelodau yn y clybiau.
Arolwg bocs bwyd
cyn / ar ol rhannu
gwybodaeth.

