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Polisi Asesu Ysgol Dyffryn Conwy 
Polisi canolfannau ar brosesau asesu a sicrhau ansawdd ar gyfer trefniadau 

amgen haf 2021 
 
Enw’r Ganolfan: Ysgol Dyffryn 
Conwy 
 

Rhif y Ganolfan: 68470 
 

Mabwysiadwyd y Polisi gan Fwrdd y 
Cyfarwyddwyr ar (nodwch y 
dyddiad):   

Dosbarthwyd y Polisi i staff ar 
(nodwch y dyddiad):  

Aelod o staff â chyfrifoldeb am y 
Polisi:  

OWAIN GETHIN DAVIES 

 
Datganiad o fwriad 
Diben y Polisi Canolfan hwn yw gwneud y canlynol: 
 

• sicrhau y cynhelir Graddau a Bennir gan Ganolfannau (GBG) yn deg, yn gyson,heb 
ragfarn ac yn effeithiol o fewn ac ar draws adrannau a'u bod yn cael eu cynnal drwy 
gydol y broses 

• fel bod y prosesau'n cael eu gweithredu'n effeithiol gyda chanllawiau clir a chefnogaeth 
i'r staff 

• er mwyn sicrhau bod pob aelod o staff sy'n ymwneud â'r prosesau'n deall ei rôl a’i 
gyfrifoldebau 

• i gefnogi athrawon i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth yn unol â gofynion 
Cymwysterau Cymru 

• i gyflawni safon uchel o sicrhau ansawdd mewnol wrth ddyrannu'r graddau a bennir gan 
ganolfannau 

• i sicrhau bod y ganolfan yn bodloni ei rhwymedigaethau o ran deddfwriaeth 
cydraddoldeb ac anabledd 

• i sicrhau ein bod yn bodloni'r holl ofynion a nodir yn yr  Amodau Rheoleiddiol Arbennig, a 
chyfarwyddiadau’r Cyd-gyngor Cymwysterau a Sefydliadau Dyfarnu ar gyfer 
cymwysterau Haf 2021. 
 
 

Cyfrifoldeb pawb sy'n ymwneud â chynhyrchu Graddau a Bennir gan Ganolfannau yw 
darllen, deall a gweithredu'r polisi. 
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Sylwch fod y polisi hwn yn cael ei ategu gan Atodiadau perthnasol. 
 

1. Rolau a Chyfrifoldebau 

Bydd Cadeirydd y Llywodraethwyr yn sicrhau cymeradwyaeth i'r polisi hwn gan 
y Corff Llywodraethol llawn, a'i ymgorffori yn nogfennaeth polisi'r ysgol 
 
Bydd y Pennaeth a'r Uwch Dim Arweinyddiaeth yn sicrhau bod yr holl 
asesiadau GBG a'r prosesau cysylltiedig yn cael eu cynnal yn gywir. Bydd hyn yn 
cynnwys: 

- llunio'r Polisi Canolfan hwn,  
- y broses ar gyfer cynnal asesiadau, 
- cynnal prosesau casglu data a sicrhau ansawdd priodol, 
- sicrhau bod buddiannau'r dysgwyr yn parhau i fod yn ganolog i'r broses,  
- hysbysu rhieni a dysgwyr drwy gydol y broses,  
- darparu unrhyw hyfforddiant angenrheidiol i staff (wele adran Dysgu Proffesiynnol) 

 
Bydd aelodau o'r Uwch Dim Arweinyddiaeth yn sicrhau ansawdd y GBG i'w 
dyfarnu i sicrhau cysondeb mewn canlyniad a sicrhau eu bod yn unol â'r graddau a 
ddyfarnwyd mewn blynyddoedd blaenorol. Bydd yr Uwch Dim Arweinyddiaeth yn 
darparu data ar gyfer staff o ganlyniadau dros y dair blynedd diwethaf, 
gwybodaeth FFT y dysgwyr a dadansoddiadua 4Matrix o ganlyniadau 
cyrhaeddiad. 
 
Bydd y Cyd-Gysylltydd ADY yn sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o'r 
trefniadau mynediad angenrheidiol, ac addasiadau rhesymol i ddysgwyr sydd â 
hawl i'r rhain. (Atodiad 1) Bydd yr Cyd-Gysylltydd ADY a’r tim gweinyddol hefyd 
yn cydlynu'r ddarpariaeth cymorth ychwanegol fel y byddent yn ei wneud mewn 
amgylchiadau arferol. 
 
 Bydd Penaethiaid Cyfadran a / neu Benaethiaid Adran / Maes yn gweithio’n 
agos a’r Cyd-Gysylltydd ADY i sicrhau bod asesiadau’n cael eu cynnal yn briodol 
(gan gynnwys darparu trefniadau mynediad), e.e. paratoi dysgwyr, casglu a 
chofnodi marciau, storio asesiadau yn ddiogel a dilyn y broses Sicrwydd Ansawdd 
fel y disgrifir yn y ddogfen hon. (Gweler Atodiad 1 a 6) 
 
Bydd y Penaethiaid Cyfadran a / neu Benaethiaid Adran / Maes yn cynhyrchu 
fframwaith asesu pwnc (Atodiad 5) 
 
Bydd Penaethiaid Cyfadran a / neu Benaethiaid Adran / Maes ar y cyd ag 
athrawon pwnc / maes yn nodi unrhyw wrthdaro buddiannau (Atodiad 3) a sut y 
cânt eu rheoli mewn cydweithrediad â'r Uwch Dim Arweinyddiaeth a staff gyda 
goruchwyliaeth arholiadau, gan ddilyn canllawiau gan CBAC. (Gweler Atodiad 3) 
 
Bydd Penaethiaid Cyfadran a / neu Benaethiaid Adran / Maes yn nodi ac yn 
diwallu unrhyw anghenion hyfforddi ar gyfer y staff sy'n ymwneud ag asesiadau i'w 
galluogi i redeg a gweinyddu'r asesiadau yn gywir. 
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Bydd Staff Addysgu yn gweithio o dan gyfarwyddyd eu Penaethiaid Cyfadran a / 
neu Benaethiaid Adran / Maes ac yn sicrhau eu bod yn dilyn y polisi a'r cynllun 
asesu pwnc (Atodiad 4) hwn wrth baratoi dysgwyr, cynnal yr asesiadau, gan 
gynnwys nodi'r dysgwyr hynny sydd â hawl i drefniadau mynediad ac addasiadau 
rhesymol yn eu derbyn. Byddant yn gyfrifiol am farcio asesiadau a bod yn rhan o’r 
broses sicrhau ansawdd o fewn yr amserlen a fydd wedi cael ei gytuno gan yr 
ysgol. 
 
Cyfrifoldeb yr athrawon fydd i baratoi unrhyw asesiadau o ran sicrhau bod staff 
gweinyddol wedi gwneud copiau papur yn barod cyn y cyfnod gosod yr asesiad a 
chasglu’r tystiolaeth i fewn yn dilyn yr asesiad. Dylid cadw asesiadau mewn man 
diogel yn y cyfnod cyn yr asesiad er mwyn sicrhau nad oes posib i fyfyrwyr weld yr 
asesiadau o flaen llaw. 
 
Bydd athrawon yn cadw'r holl dystiolaeth y mae gradd dysgwr wedi'i seilio arni o 
fewn yr adran, gan gynnwys copïau o waith y dysgwr ac unrhyw gofnodion 
marciau yn ddigidol mewn man diogel. Bydd angen tystiolaeth o hyn er mwyn 
cefnogi'r broses sicrhau ansawdd a'r broses apelio.  
 
Ni fydd athrawon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wella eu gwaith, ar ôl cyflwyno eu 
hasesiadau. 
 
Bydd y Swyddog arholiadau yn gyfrifol am reoli gweinyddu cymwysterau, gan 
gynnwys cydgysylltu casglu data dysgwyr ar gyfer y cymwysterau priodol, a 
chefnogi staff addysgu a’r tîm arweinyddiaeth yn yr Ysgol. 
 
Bydd y Swyddog Arholiad yn darparu gwybodaeth i staff addysgu ar unrhyw 
ystyriaeth arbennig sydd ddim yn digwydd yn yr un ffordd eleni ag y drefn arferol. 
Ystyriaeth arbennig (Ar gyfer Staff Atodiad 2) trwy ddewis gwaith sydd wedi'i 
gwblhau pan nad oedd yr amgylchiad arbennig yn effeithio ar y dysgwr. 
 
Cyfrifoldeb pawb sy'n ymwneud â chasglu Graddau a Bennir gan Ganolfannau 
(GBG) yw darllen, deall a gweithredu'r polisi. 

 
2. Cynlluniau asesu pynciau  

 

Ar gyfer pob cymhwyster, bydd athrawon yn defnyddio Fframweithiau Asesu 
CBAC sy'n cynnwys disgrifyddion ar gyfer graddau penodol. Rhaid i bob gradd a 
ddyfernir gan yr ysgol gael ei hategu gan dystiolaeth gadarn. 
 
Bydd pob pwnc yn cynhyrchu cynllun sy'n amlinellu sut y bydd graddau'n cael eu 
dyfarnu a’r broses cynllunio. (Atodiad 4 - Cynllun Adran ar gyfer Graddau wedi eu 
pennu gan y ganolfan) 
 
Bydd hyn yn cynnwys y dystiolaeth i'w defnyddio, y ffordd y bydd graddau'n cael 
eu dyfarnu, dyddiad yr asesiadau arfaethedig, y mecanweithiau asesu gan 
gynnwys lefel rheolaeth a beth fydd y trefniadau sicrhau ansawdd ar waith i 
sicrhau cysondeb a thrylwyredd. Bydd y dystiolaeth i’w ddefnyddio yn gyson ar 
gyfer pob disgybl heblaw am mewn amgylchiadau lle mae grwpiau gwahanol o 
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ddysgwyr yn astudio elfennau gwahanol e.e. nofel osod ar gyfer Cymraeg / 
Saesneg Llen.  
 
Bydd cynlluniau asesu pwnc yn cael eu sicrhau ansawdd gan y rheolwr llinell 
perthnasol yn yr Uwch Dim Arwain ac yna ar y cyd gan y Pennaeth. 
 
Wrth bennu gradd, gellir defnyddio'r mathau canlynol o dystiolaeth ym mhob 
cymhwyster: 

 

Cyn-bapurau wedi eu haddasu  
Bydd yr ysgol yn defnyddio hen bapurau â addaswyd gan CBAC wrth osod tasgau 
i helpu i bennu gradd ar gyfer pob cymhwyster. Mae cyn-bapurau wedi'u haddasu 
eisoes wedi cael bod trwy broses sicrhau ansawdd allanol; yn cael eu cefnogi'n 
llawn gan gynlluniau marcio; yn gyfarwydd i ddysgwyr a staff. Bydd athrawon yn 
sicrhau bod y cyn-bapur hyn yn cael ei ymgorffori fel rhan o’r broses addysgu a 
dysgu arferol yn lle gweithgareddau eraill a gyflawnir yn y gwersi. 

 

Asesiad di arholiad 
Mae ADA yn bodoli mewn llawer o gymwysterau. Bydd athrawon yn defnyddio 
perfformiad dysgwyr yn yr elfen hon i helpu i gyfrannu at bennu gradd. Fodd 
bynnag, bydd angen i athrawon ystyried pwysiad yr elfen hon i sicrhau bod y radd 
a ddyfernir yn adlewyrchu'r safon gyffredinol yn gywir. 

 

Tystiolaeth arall 
a) Gall athrawon ddefnyddio tystiolaeth o gyn-bapurau CBAC a gwblhawyd yn 
flaenorol sydd wedi bod trwy broses sicrhau ansawdd allanol a'u cyhoeddi gyda 
chynllun marcio wedi ei gymeradwy ac wedi'u cwblhau o dan amodau a reolir yn 
briodol. 
b) Asesiadau a gynhaliwyd cyn cyhoeddi'r dull yma gan CBAC o weithredu e.e ffug 
arholiadau. Gellir defnyddio'r math yma o dystiolaeth i gadarnhau dyfarniad ond 
nid o reidrwydd i benderfynu ar ddyfarniad. Y rheswm am hyn yw na fyddai 
dysgwyr, ar adeg ei gwblhau, wedi bod yn ymwybodol y byddai angen y darn hwn 
o waith i bennu eu gradd. Mae hyn wedi'i gynllunio i sicrhau tegwch a thegwch i 
bob dysgwr. 

Bydd nifer y darnau o dystiolaeth sy'n ofynnol i bennu gradd yn amrywio fesul 
cymhwyster. Bydd athrawon yn sicrhau bod digon o gyfle i ddysgwyr ddarparu 
tystiolaeth glir i ddangos cymhwysedd yn erbyn prif hanfodion asesu allweddol y 
cymhwyster dan sylw; mae themâu allweddol o'r fath wedi'u dogfennu yn 
fframweithiau pwnc CBAC. 
 
Ni fydd y dystiolaeth a gynhyrchir yn cael ei gasglu neu eu gwblhau ar ffurf 
arholiad h.y mewn neuadd dan amodau arholiad ac hyd amser arholiadau arferol. 
 
Bydd pob maes pwnc yn cwblhau cynllun asesu pwnc (Atodiad 4/5) sy'n amlinellu'r 
broses y byddant yn ei mabwysiadu wrth gynnal yr asesiadau a'r dystiolaeth sydd 
i'w chasglu. Bydd unrhyw hyfforddiant sydd ei angen ar staff hefyd yn cael ei nodi 
ar y pwynt yma. 
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Bydd staff yn cael eu hannog i ddefnyddio'r deunyddiau asesu safonedig (SAMs). 
Fodd bynnag, os yw pwnc yn penderfynu creu eu hasesiad eu hunain, mae'n 
RHAID iddynt ymgynghori â'u rheolwr llinell yn y lle cyntaf, ar ôl darllen y Canllaw 
Creu Asesiadau Canolfan. Bydd angen i staff pwnc hefyd ddangos tystiolaeth bod 
hyfforddiant ar-lein wedi'i gwblhau. 

 
Yn y cynllun asesu pwnc bydd Penaethiaid Cyfadran a / neu Benaethiaid Adran / Maes 
yn nodi pa asesiadau y byddant yn eu defnyddio, a sut y byddant yn sicrhau ansawdd y 
deilliannau.  
 
Bydd sicrhau ansawdd yn digwydd ar lefel Adrannol ac ar lefel Uwch Dim Arwain. Bydd 
cyfnodau penodol yn cael ei clustnodi er mwyn sicrhau’r broses Sicrhau Ansawdd gan 
gynnwys: 

- Nosweithiau Mawrth Adrannol 
- Cyfarfodydd Adrannol yn ystod y diwrnod Ysgol 
- Diwrnodau cynllunio 
- Cyfarfodydd Cyswllt gyda aelod o’r Uwch Dim Arwain 
- Cyfarfodydd Uwch Dim Arwain Strategol 

 
 

3. Asesiadau wedi'u dyfeisio gan y ganolfan 
 

Bydd staff yn cael eu hannog i ddefnyddio'r deunyddiau asesu safonedig (SAMs) lle mae 
hi yn bosib.  
 

Os yw maes neu bwnc yn penderfynu defnyddio asesiad a ddyfeisiwyd gan 
ganolfan dylent drafod goblygiadau gwneud hynny yn gyntaf ac amlinellu eu 
cynlluniau i'w rheolwr llinell. RHAID i weithgareddau fodloni'r holl feini prawf asesu 
a chyfeirio'n ofalus at Ganllaw Creu Asesiadau Canolfan CBAC. 

 
Dylai staff addysgu hefyd nodi eu presenoldeb mewn sesiynau hyfforddi CBAC. 
 

 
 

4. Darparu Asesiadau  
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Bydd asesiadau'n cael eu cynnal o dan lefel o reolaeth sy'n bodloni'r Ganolfan mai 
gwaith y dysgwyr eu hunain yw'r gwaith sydd yn cael ei gyflwyno. Bydd cynllun 
pwnc (Atodiad 4) yn dogfennu'r mecanweithiau asesu canlynol: 

 
- Lleoliad yr asesiad 
- Lefel y rheolaeth 
- Natur a hyd yr asesiad 
- Trefniadau mynediad 

 

Yn achos ADAs, os yw'n wir bod lefelau rheolaeth yn cael eu newid ran o'r ffordd 
trwy'r broses ac y gellir cwblhau gwaith heb y lefel arferol o oruchwyliaeth mae 
angen ystyried sut y gellir gwneud cymariaethau â gwaith sydd wedi wedi cael ei 
oruchwylio gyda hynny wedi'i gwblhau heb oruchwyliaeth. Gellir ystyried cynnal 
sesiwn ‘viva voce’ lle bo’n berthnasol er mwyn gwirio dilysrwydd y gwaith.  

 

Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau'n annibynnol gan ddysgwyr, o dan lefelau tebyg 
o reolaeth y mae athrawon yn eu defnyddio ar gyfer trefniadau presennol fel ADA. 
Mae hyn er mwyn sicrhau bod y dystiolaeth a gynhyrchir yn eiddo i'r dysgwr ei 
hunain. Lle bynnag y bo modd, bydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn y dosbarth ac 
yn lle gweithgareddau arferol yn yr ystafell ddosbarth. Ni fydd y disgyblion yn 
derbyn unrhyw adborth yn dilyn cyflwyno’r asesiadau (fel sydd yn nodweddiadol o 
asesu crynodol). 
 
Efallai y bydd ambell i achlysur pan fydd angen cwblhau gwaith gartref e.e. pe bai 
cyfnod clo cenedlaethol arall neu cyfnod hunan-ynysu. 
 
Bydd yr ysgol yn cyflwyno mesurau lliniaru ychwanegol ar y pwynt hwn i sicrhau 
bod gwaith dysgwr yn waith ei hun cyn belled ag y bo modd. 

 

Bydd yr ysgol hefyd yn ystyried gwaith sydd wedi'i gynhyrchu gan y dysgwr yn 
erbyn gwaith a aseswyd o'r blaen i wirio dilysrwydd; mae hyn yn arbennig o 
berthnasol pan fo tystiolaeth a gyflwynir yn annodweddiadol o'r safon arferol a 
ddangosir gan y dysgwr. 

 

Cyn belled ag y bo modd, bydd asesiadau'n cael eu cwblhau ar yr un pryd o fewn 
pwnc. Bydd dysgwyr sy'n absennol yn ystod asesiadau yn yr ystafell ddosbarth yn 
cael cyfle arall i sefyll yr asesiad, ond byddant yn cael asesiad gwahanol. 
 
Bydd canlyniadau'r holl asesiadau yn cael eu cofnodi gan yr athro dosbarth. Ni 
fydd dysgwyr yn cael cyfle i wella eu gwaith. 
 
Mae angen i Penaethiaid Cyfadran a / neu Benaethiaid Adran / Maes hefyd 
ystyried a oes unrhyw wrthdaro buddiannau yn bodoli mewn perthynas ag 
athrawon yn asesu gwaith eu teulu neu ffrindiau agos. (Gweler Atodiad 3) 
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Ni fydd penderfyniadau sy'n ymwneud â'r radd a ddyfarnwyd yn cael eu cyfleu i 
fyfyrwyr a / neu rieni gan staff unigol yn y pwnc, tan y dyddiad penodol ym mis 
Mehefin. 

 

Yn unol â'r polisïau presennol mewn perthynas ag Arholiadau Cyhoeddus ac 
Asesiad Rheoledig, bydd yr ysgol yn sicrhau ei bod yn cydymffurfio â'i Dyletswydd 
Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus. 
 
Bydd yr ysgol yn sicrhau ei bod yn cydymffurfio â rheoliadau diogelu data a phrosesu 
data. 
  

 
5. Sicrhau ansawdd penderfyniadau asesu a graddio  

 

 
Asesu gwaith 
Cyfrifoldeb pob athro sy'n dysgu'r pwnc ar y lefel hon fydd asesu gwaith, byddant 
yn asesu gwaith y myfyrwyr yn eu dosbarth, gan ddefnyddio beiro COCH a'r 
cynlluniau marcio CBAC priodol i gefnogi dyfarnu graddau'n gywir. Bydd yr athro 
pwnc yn cofnodi'r marc a'r radd a ddyfarnwyd yn ddiogel. Bydd copïau corfforol o 
dystiolaeth yn cael eu cadw a'u storio'n ddiogel. 
 
Bydd staff pwnc yn ymgymryd â gweithgareddau cymedroli, (i sefydlu cysondeb 
mewn dulliau o asesu) cyn gynted ag sy'n rhesymol ac yn ymarferol, unwaith y 
bydd y dystiolaeth wedi'i chyflwyno. 
 
Penderfynu ar y radd derfynnol 
 
Bydd graddau'n cael eu penderfynu ar ddull cyfannol ond rhaid i raddau fod wedi eu 
selio ar dystiolaeth o gyrhaeddiad mewn meysydd y mae dysgwr wedi'u cyflawnni. 
Bydd y ganolfan yn sicrhau bod prosesau ar waith i ddogfennu'n gyson y rhesymeg 
dros benderfyniadau graddio ar gyfer pob dysgwr, gan gynnwys unrhyw drefniadau 
mynediad ac ystyriaethau arbennig a gymhwyswyd. Bydd y cofnodion gwneud 
penderfyniadau yn darparu eglurder i ddysgwyr a rhieni/gofalwyr.  
 
Bydd yr ysgol yn dogfennu pob penderfyniad trwy'r cofnod gwneud 
penderfyniadau dysgwr. Bydd y ddogfen hon yn amlinellu'r holl dystiolaeth a 
ddefnyddir i bennu gradd ac yn cynnig rhesymeg dros y radd a ddyfarnwyd. Ar y 
ffurflen hon rhoddir esboniad clir i helpu rhieni a dysgwyr i ddeall y rheswm dros y 
radd a ddyfarnwyd. Gall hyn fod yn sail i unrhyw ymholiad apêl. 
 
Bydd CBAC yn darparu templedi cofnodi gwneud penderfyniadau i’r ganolfan. 
 
Ni chaniateir i athrawon pwnc gyhoeddi Graddau a Bennir gan Ganolfannau (GBG) 
yn seiliedig ar ragfynegiad proffesiynol neu botensial dysgwr mewn pwnc penodol. 
Bydd gofyn i athrawon gymhwyso barn broffesiynol a phenderfynu a yw'r 
wybodaeth a'r sgiliau a ddangoswyd gan ddysgwr yn cwrdd â'r safon arferol ar 
gyfer gradd benodol. 
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Bydd gofyn i’r ysgol ddefnyddio dyfarniadau ‘ffit orau’ wrth bennu gradd. Nid yw'n 
ofynnol i ddysgwyr ddangos pob agwedd ar ddisgrifydd gradd er mwyn dyfarnu'r 
radd iddynt. Dylid dyfarnu gradd i ddysgwyr sy'n cefnogi tystiolaeth ar draws digon 
o gynnwys fel y pennir gan CBAC. Gellir cyflawni'r un radd trwy arddangos 
gwahanol gyfuniadau o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth. Er na ragnodir 
pwysiadau, bydd athrawon yn ystyried pwysiadau amcanion uned ac asesu yn y 
fanyleb. Ni fydd tystiolaeth o gyflawniad uchel mewn agwedd gul o'r cymhwyster, 
ar ei ben ei hun, yn cyfiawnhau gradd uchel. 
 
Bydd data asesu dysgwyr (h.y. perfformiad blaenorol y disgybl yn y pwnc hwnnw) 
yn sail i'r trafodaethau ynghylch y penderfyniadau a wneir. 
 
Bydd graddio yn cael ei gwblhau'n wrthrychol. Gwneir dyfarniadau mor deg â 
phosibl. Bydd staff addysgu yn cael hyfforddiant ar gyfraith cydraddoldeb ac 
rhagfarn anymwybodol gan ddechrau Mawrth 22ain. 

 

Pan nad oes tystiolaeth ddigonol, neu lle mae tystiolaeth yn is na'r hyn sy'n ofynnol 
ar gyfer y radd ddyfarnu isaf mewn cymhwyster, dyfernir gradd U. 
 
Ni fydd ceisiadau ystyriaeth arbennig, os na all dysgwr gwblhau asesiad neu'n 
dioddef digwyddiad trawmatig a allai effeithio ar ei berfformiad, yn berthnasol yr 
haf hwn oherwydd nad yw dysgwyr yn sefyll arholiadau. 
 
Wrth ystyried amgylchiadau esgusodol i ddysgwyr, bydd dysgwyr yn cael eu 
graddio ar eu perfformiad yn y cynnwys pwnc a addysgwyd iddynt. Gweler Atodiad 
2 Canllawiau ar Ystyriaeth Arbennig 
 
Bydd yr ysgol yn dogfennu pob penderfyniad trwy'r cofnod gwneud 
penderfyniadau dysgwr. 
 
Bydd y ddogfen hon yn amlinellu'r holl dystiolaeth a ddefnyddir i bennu gradd a 
bydd yn darparu rhesymeg ar gyfer y radd a ddyfarnwyd. 
 
Ar y ffurflen hon rhoddir esboniad clir i helpu rhieni a dysgwyr i ddeall y rheswm 
dros y radd a ddyfarnwyd. Gall hyn fod yn sail i unrhyw ymholiad apêl. 
 
Sicrhau Ansawdd yr Asesiad 
Mewn pynciau lle mae mwy nag un athro a / neu ddosbarth yn yr adran mae'n 
ofynnol bod yna broses Safoni Mewnol ymysg staff yr adran. Pwrpas safoni 
mewnol yw: 
 

- Rhoi hyder i athrawon yn y Graddau a Bennir gan Ganolfannau (GBG) y maen nhw 
wedi'u neilltuo, 

- Sicrhau tegwch a gwrthrychedd penderfyniadau, a 
- Sicrhau cysondeb wrth gymhwyso meini prawf a safonau asesu. 
- Datrys gwahaniaethau barn unrhyw athrawon dros raddau a ddyfarnwyd. 
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Bydd prosesau Sicrhau Ansawdd yn digwydd yn unol â Pholisi Asesu Canolfan 
Ysgol Dyffryn Conwy. Bydd pob maes / pwnc yn pennu maint y sampl gymedroli 
mewnol ac yn nodi unrhyw wrthdaro buddiannau e.e. staff cydweithwyr â'u plentyn 
yn y grŵp blwyddyn / maes pwnc neu ddosbarth. Yr eithriad i hyn yw lle mae maint 
carfan yn llai nag 20; yn yr achos hwn bydd carfan y dosbarth cyfan yn cael ei 
chymedroli. 
 
Bydd safoni mewnol yn cynnwys pawb sy'n ymwneud ag addysgu'r pwnc o fewn yr 
adran ac yn gyfle i groeswirio'r marcio ar draws yr ystod lawn o farciau a cynnwys 
dysgwyr o bob dosbarth. 
 
Bydd safoni mewnol hefyd yn sicrhau bod dysgwyr o wahanol nodweddion 
penodol yn cael eu cynnwys yn y samplu a'r croes wirio (i gydymffurfio â 
deddfwriaeth Cydraddoldeb ac Anabledd). 
 
Bydd yr holl waith a samplir yn cael ei farcio'n ddienw lle bo hyn yn ymarferol posib 
i liniaru'r risg o ragfarn ymwybodol / anymwybodol. 
 
Bydd cofnodion hefyd yn cael eu cadw o brosesau cymedroli mewnol. 
 
Bydd Penaethiaid Cyfadran a / neu Benaethiaid Adran / Maes yn sicrhau bod y 
sampl o waith i'w gymedroli yn cwmpasu'r sbectrwm llawn o raddau a gwaith gan 
yr holl athrawon sydd wedi paratoi dysgwyr (gan gynnwys nhw eu hunain) ac wedi 
asesu gwaith. 
 
Pan fydd darn o dystiolaeth yn cael ei gymedroli, bydd sylwadau ychwanegol gan 
aelod o staff ar wahân yn cael eu gwneud mewn lliw GWYRDD; Bydd y 
Penaethiaid Cyfadran a / neu Benaethiaid Adran / yn adolygu unrhyw 
anghysondebau, gan wneud sylwadau lliw GLAS. 
 
Bydd data asesu dysgwyr (h.y. perfformiad blaenorol y disgybl yn y pwnc hwnnw) 
yn sail i'r trafodaethau ynghylch y penderfyniadau a wneir. 
 
O ganlyniad i gymedroli mewnol efallai y bydd angen addasu penderfyniad athro i: 
 

- Cydfynd gyda'r safonau a fydd wedi cael eu sefydlu a'u deall yn y canllawiau a 
ddarperir 

- Gwneud dyfarniadau yn unol â barnau athrawon eraill yn yr adran. 
- Gofynion mewn perthynas â deddfwriaeth Cydraddoldeb ac Anabledd 

Sicrhau Ansawdd Gradd wedi eu pennu gan y Ganolfan 
 
Bydd pob Penaethiaid Cyfadran a / neu Benaethiaid Adran / Maes yn samplu 
detholiad o gofnodion Gwneud Penderfyniadau Dysgwyr er mwyn sicrhau bod 
penderfyniadau graddio wedi'u gwneud yn deg ac yn gyson. 
 
Bydd Penaethiaid Cyfadran a / neu Benaethiaid Adran / Maes yn sicrhau bod y 
GBGs yn unol â pherfformiad y pwnc dros y blynyddoedd diwethaf. Bydd unrhyw 
amrywiannau, addasiadau ac ati o ganlyniad i'r broses safoni fewnol yn cael eu 
cofnodi. Bydd yr Uwch Dim Arwain yn ymgymryd â phroses Sicrhau Ansawdd 
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arall i sicrhau bod y graddau a ddyfarnwyd yn unol â'r rhai o gyfresi arholiad allanol 
blaenorol. 
 
Bydd yr ysgol yn cymryd rhan mewn trafodaethau Canolfan i Ganolfan er mwyn 
adolygu ei phrosesau o bennu graddau. Bwriad y broses hon yw sicrhau 
ymhellach bod dyfarnu graddau yn cael ei wneud mewn modd dilys, dibynadwy a 
theg. 
 
Bydd yr Uwch Dim Arwain yn tynnu ynghyd ac yn cyflwyno gwybodaeth 
berfformiad cyd-destunol ar gyfer grŵp blwyddyn penodol. Gall hyn gynnwys data 
MIDYiS, lefelau Cyfnod Allweddol 3, profion Cenedlaethol a data olrhain Cyfnod 
Allweddol 4. Bydd y wybodaeth hon yn darparu cefndir i’r data perfformiad. 
 
Wrth gyflwyno'r Graddau a Bennir gan Ganolfannau dros dro i CBAC, bydd y 
Ganolfan yn cyflwyno datganiad cyffredinol mewn perthynas â'r prosesau 
sydd wedi'u cynnal. Bydd hwn yn cynnwys esboniad o batrwm cyffredinol 
canlyniadau'r ganolfan, ar lefel gyfanredol, ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch, ar 
adeg cyflwyno'r Graddau a Bennir gan y Ganolfan i CBAC. 
 
Yn dilyn cyflwyno’r graddau bydd CBAC yn ymgymryd â phroses Sicrhau Ansawdd 
ar raddau’r ganolfan ac yn cysylltu gyda’r ganolfan os yn berthnasol. 
 
Hyfforddiant perthnasol i staff 
Trwy gydol y broses y bydd yr ysgol yn sicrhau bod gan staff ar bob lefel fynediad 
at gyfleon at hyfforddiant yn benodol yn y maes asesu a sicrhau ansawdd. Boed 
wedi ei ddarparu gan CBAC, yn fewnol yn yr ysgol neu drwy gydweithio gyda 
ysgolion eraill neu’r rhanbarth. 
 
Mae cyfres o sesiynau hyfforddiant eisioes wedi cael ei cyhoeddi gan CBAC ar 
amrwyiol agweddau o’r broses. Mae rhain ar gael ar gyfer staff ar wefan ddiogel 
CBAC a bydd amser yn cael ei glustnodi er mwyn gallu ymgymryd a’r hyfforddiant. 
 
Byddwn fel ysgol yn sicrhau hyfforddiant ar yr agweddau canlynol wrth ystyried 
anghenion staff: 
 

- Cadw cofnodion 
- Storio tystiolaeth 
- Atal camymddwyn / camweinyddu 
- Darparu trefniadau mynediad ac addasiadau rhesymol 
- Prosesau Sicrhau Ansawdd 
- Prosesau cymderoli effeithiol 
- ystyried tystiolaeth fwyaf addas wrth ddethol tystiolaeth,  

 
Byddwn yn gyson yn trafod gyda staff ac yn ystyried unrhyw anghenion dysgu 
proffesiynnol fydd gan staff ac yn darparu yn nol y galw. Bydd gwybodaeth a 
dogfennau hyfforddiant hefyd ar gael er mwyn ail ymweld gyda’r wybodaeth yn 
dilyn y sesiynau hyfforddiant. 
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6. Cyfathrebu â dysgwyr a rhieni/gofalwyr  
 

Bydd cyfranogiad dysgwyr a rhieni a defnyddio cynllun cyfathrebu clir a thryloyw 
yn flaenoriaeth i ennyn hyder yn y dull a ddefnyddir gan yr ysgol. 
 
Gweithredir cynllun cyfathrebu rhieni a dysgwyr i ddarparu gwybodaeth am y 
meysydd canlynol fel sy'n briodol: 
 
Cyn y Pasg, darperir dysgwyr: 

• Trosolwg o'r broses CDG 
• Pryd fydd asesiadau'n cael eu cwblhau 
•  Pa wybodaeth fydd yn cael ei hystyried gan athrawon pwnc wrth bennu eu CDGs. 

 
Ar ôl i CBAC Sicrhau Ansawdd y Cynllun Asesu'r Ganolfan, rhoddir copi i rieni a 
dysgwyr. Yn ogystal â'r pwyntiau uchod, bydd hefyd yn nodi: 
 

- Sut mae trefniadau mynediad penodol a pherthnasol ac ystyriaeth arbennig wedi ei 
drefnu. 

- Sut byddwn yn cofnodi tystiolaeth sy'n cyfrannu at bennu gradd eu cymhwyster 
terfynol 

- Y prosesau cymedroli mewnol y bydd yr ysgol yn ymgymryd â nhw 
- Cofnodi adolygiadau y mae'r dysgwyr yn gofyn amdanynt a chanlyniad 

adolygiadau o'r fath (Gweithdrefnau cwynion) 
 

Ar ôl y Pasg a thrwy’r athrawon pwnc, rhoddir gwybod i'r dysgwyr am: 
 

- Dyddiadau asesu pwnc 
- Y pynciau / themau a fydd yn cael sylw ym mhob asesiad. Sylwch na fydd dysgwyr 

yn cael yr asesiad i'w weld o flaen llaw. 
- Yr angen i sicrhau bod yr holl waith a gwblheir mewn gweithgaredd asesu yn waith 

eu hunain ac os nad yw hyn yn wir, byddai hyn yn cael ei ystyried yn 
gamymddwyn. 

- Eu hawl i’w ‘trefniadau mynediad’ arferol os yw’n briodol. 

Bydd rhain oll yn cael eu rhannu gyda rhieni drwy ebost (School comms) ac ar 
gael ar wefan yr Ysgol https://www.ysgoldyffrynconwy.org/ ac hefyd byddwn yn 
rhannu copi ar Google classroom pob dosbarth. Lle bo angen byddwn yn rhannu 
copi papur ar gyfer rhai nad oes ganddynt fynediad at ddulliau cyfathrebu digidiol. 
Bydd unrhyw wybodaeth cyhoeddus gan CBAC / Llywodraeth Cymru neu 
Cymhwysterau Cymru hefyd yn cael ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol yr Ysgol – 
Twitter a Facebook. 
 
Rhoddir gwybod i'r disgyblion am eu Gradd a Bennir gan Ganolfannau (GBG) ar 
ddechrau Mehefin 2021  

 
7. Adolygiadau a chwynion mewnol 

Adolygiadau 
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Bydd pob dysgwr yn cael gwybod am ei hawl i ofyn am adolygiad o'u gradd 
unwaith y bydd graddau dros dro yn cael eu cyhoeddi ym mis Mehefin. 
 
Cam 1: Gall dysgwr ofyn am i radd dros dro gael ei hadolygu cyn ei chyflwyno i 
CBAC. Gall hyn arwain at godi neu ostwng gradd. Bydd yr aelod o staff sy'n 
ymgymryd â'r broses adolygu hon yn aelod staff gwrthrychol ac nid yr athro pwnc 
perthnasol bydd yr Uwch Dim Arwain yn rhan o’r broses yma. 
 
Bydd CBAC yn darparu arweiniad ar broses adolygu y ganolfan gan gynnwys dogfennau i 
gefnogi cysondeb a hydrinedd ar draws canolfannau. Bydd angen i’r Penaeth sicrhau bod 
prosesau ar waith i hwyluso'r adolygiad mewnol o raddau a allai gynnwys: 

• Nodi person/personau addas i arwain adolygiadau, nad ydyw/ydynt yn rhan o'r 
broses wreiddiol o benderfynu ar y radd. 

• Sut y bydd yn rhoi gwybod i ddysgwyr am y penderfyniadau gradd a wnaed a'r 
dystiolaeth y seiliwyd y penderfyniad arni, er enghraifft, y cofnod gwneud 
penderfyniadau. 

• Trefniadau effeithiol i gefnogi dysgwyr os ydynt yn dymuno cyflwyno apêl cam 2 i 
CBAC. 

 
Cam 2: Ar ôl i'r canlyniadau terfynol gael eu cyhoeddi ar ddiwrnodau canlyniadau, 
gall dysgwyr apelio i CBAC trwy'r ysgol, os teimlir bod yna farn afresymol neu'n 
wallus. Gall CBAC ostwng neu godi'r radd yn dilyn y broses hon. 
 
Cam 3: Gall dysgwyr ofyn am Wasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholiad gan 
Gymwysterau Cymru i wirio a yw CBAC wedi dilyn y gweithdrefnau gofynnol. 
 
Cwynion Mewnol 
Os bydd achos o gwyn yna bydd yr Ysgol yn ymdrin gyda rhain gan ddilyn trefn Polisi 
Cwynion yr Ysgol. Mae hyn yn rhan o’r broses y mae canolfannau’n ymgymryd â hi fel 
arfer fel yr amlinellir y  nogfen y CGC, Rheoliadau Cyffredinol ar gyfer Canolfannau 
Cymeradwy  
 
Mae Cymwysterau Cymru wedi diweddaru i’w dogfen trefniadau amgen yn nodi gofynion 
ar lefel uchel yr adolygiadau mewnol y mae canolfannau i ymgyrmyd â nhw, a’r broses 
apeliadau y bydd CBAC yn ymgymryd â hi. Byddwn fel Ysgol yn ymrwymo i ddarllen a 
chadw at y canllawiau a gynhyrchir gan CBAC i fodloni’r gofyniad rheoleiddiol hwn.  
 
Bydd y ganolfan yn ystyried yn llawn canllawiau adolygu ac apeliadau mewnol CBAC 
(cyhoeddi wythnos yn cychwyn 26 Ebrill). Bydd y ganolfan yn ymrwymo i ddarllen ac 
ystyried y canllawiau hyn ac i adolygu a diweddaru gweithdrefn(au) cwynion ac apeliadau 
mewnol y ganolfan. 
  

 
8. Dysgu Proffesiynnol 
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Trwy gydol y broses y bydd yr ysgol yn sicrhau bod gan staff ar bob lefel fynediad 
at gyfleon dysgu proffesiynnol. Boed wedi ei ddarparu gan CBAC, yn fewnol yn yr 
ysgol neu drwy gydweithio gyda ysgolion eraill neu’r rhanbarth. 
 
Mae cyfres o sesiynau hyfforddiant eisioes wedi cael ei cyhoeddi gan CBAC ar 
amrwyiol agweddau o’r broses. Mae rhain ar gael ar gyfer staff ar wefan ddiogel 
CBAC a bydd amser yn cael ei glustnodi er mwyn gallu ymgymryd a’r hyfforddiant. 
 
Byddwn fel ysgol yn sicrhau hyfforddiant ar yr agweddau canlynol wrth ystyried 
anghenion staff: 
 

- Cadw cofnodion 
- Storio tystiolaeth 
- Atal camymddwyn / camweinyddu 
- Darparu trefniadau mynediad ac addasiadau rhesymol 
- Prosesau Sicrhau Ansawdd 
- Prosesau cymderoli effeithiol 
- ystyried tystiolaeth fwyaf addas wrth ddethol tystiolaeth,  

 
Byddwn yn gyson yn trafod gyda staff ac yn ystyried unrhyw anghenion dysgu 
proffesiynnol fydd gan staff ac yn darparu yn nol y galw.  

 
9. Ymgeiswyr Preifat 

Weithiau, mae gan yr ysgol nifer fach iawn o fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau fel 
ymgeiswyr preifat. Mae'r unigolion hyn yn mynychu arholiadau nas gwelwyd o'r 
blaen, sy'n cael eu hasesu gan yr arholiad bwrdd. 
 
Mae'n annhebygol y bydd staff yr ysgol yn gallu dilysu gwaith ymgeiswyr preifat. 
Felly, ymlaen y sail hon, ni fydd yr ysgol yn derbyn ymgeiswyr preifat ar gyfer 
cyfres haf 2021. Bydd ymgeiswyr preifat yn gallu gwneud cais i'r awdurdod lleol 
am drefniadau i gynnal asesiadau yn haf 2021. 
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ATODIAD 1 Canllawiau am drefniadau mynediad ac addasiadau rhesymol -  Haf 2021 
 
Cyflwyniad 
 
Pwrpas y canllaw hwn yw darparu cyngor i staff y ganolfan am drefniadau mynediad ac 
addasiadau ar gyfer Haf 2021.rhesymol Mae'r canllaw yn cwmpasu'r cymwysterau a 
gymeradwywyd gan Gymhwyster Cymru canlynol: 
 

• Cymwysterau Cymeradwywyd TGAU, UG a Safon Uwch 
• Tystysgrifau Her Sgiliau 
• Lefel 2 a Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau 
• Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant Lefel 2 (Uned 216) 

 
Dylid ystyried y canllawiau CGC canlynol hefyd: 

- Llyfr Trefniadau Mynediad Ac Addasiadau Rhesymol 1 Medi 2020 – i 31 Awst 2021. 
- Hysbysiad i Ganolfannau – Cydlynwyr Anghenion Addysgol Arbennig ac aseswyr – Mehefin 

2021 
- Gwybodaeth atodol bwysig ar gyfer Cydlynywr Anghenion Addysgol Arebnnig ac aseswyr 

2020/21 

Mae trefniadau mynediad ac addasiadau rhesymol yn caniatau i ddysgwyr ag anghenion 
penodol, megis anghenion addysgol arbennig neu anableddau, gael mynediad at asesiadau, 
sy’n bodloni anghenion yr unigolyn heb effeithio ar uniondeb yr asesiad. Cânt eu cytuno cyn 
i asesiad ddigwydd a dylent adlewyrchu ffordd arferol yr ymgeisydd o weithio. 
 
Lle mae trefniadau mynediad neu addasiadau wedi’u cytuno ar gyfer ymgeisydd (er 
enghraifft darllenydd neu ysgrifennydd), rhaid i’r ganolfan wneud pob ymdrech i sicrhau bod 
y trefniadau hyn ar waith pan fydd asesiadau’n cael eu gwneud. Os na fu’n bosibl gwneud 
hyn, am ryw reswm, dylai’r penderfyniad terfynol adlewyrchu hyn. 
 
Argymhellir yn gryf bod yr Ysgol yn gofyn cyngor gan athrawon arbenigol perthnasol neu 
arbenigwyr eraill sy’n cefnogi’r ymgeisydd am y dystiolaeth a ddefnyddir wrth radio. 
 
Yn ôl gofynion Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED), mae angen i 
ysgolion a cholegau wneud penderfyniadau mewn ffordd sy’n deg, yn dryloyw ac yn atebol, 
gan ystyried anghenion a hawliau gwahanol ddysgwyr. 
 
Gwneud cais am drefniadau mynediad 
 
Bydd yr Ysgol yn parhau i brofi am, cyflwyno ceisiadau i CBAC, a chymhwyso trefniadau 
mynediad perthnasol (ac addasiadau i bapurau), fel pe byddai arholiadau safonol yn digwydd.  
 
Gwneir hyn i sicrhau bod gwaith unrhyw ymgeisydd wedi’i ystyried wrth bennu gradd y 
ganolfan, wedi cael y trefniant(trefniadau) mynediad / addasiad (au) perthnasol ar waith, i 
sicrhau eu bod yn gynrychioliad mor gywir â phosibl o allu ac er mwyn cael dilyniant mr 
llyfn â phosibl o ran trefniant cyfresi arholiadau’r dyfodol. 
 
Rhaid cwblhau trefniant mynediad cyn 31/3/2021 er hyn o dan yr amgylchiadau eithriadol a 
heriol presennol gellir prosesu cais ar-lein ar ôl 31/3/2021. 
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Papurau wedi’u haddasu 
 
Mae rhestr lawn o bapurau wedi’u haddasu i’w gweld ar wefan ddiogel CBAC a gellir ei 
llwytho i lawr yn electroneg. Bydd angen i’r ganolfan argraffu a dosbarthu unrhyw bapurau. 
 
Pennu graddau 
 
Rhaidi bob penderfyniad am Radd a Bennir gan y Ganolfan fod yn wrthrychol ac yn seiliedig 
ar dystiolaeth o wybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau a galluoedd yr ymgeisyd mewn perthynas 
â’r pwnc. Y nachos myfyrwyr ag anghenion addysgol arbennig ac/neu anableddau (SEND), 
dylai’r ysgol wneud eu penderfyniad gan gymryd bod y myfyrwyr wedi parhau i dderbyn 
unrhyw gefnogaeth dysgu ychwanegol arferol. 
 
Dylid casglu tystiolaeth oddi wrth bobl broffesiynol perthnasol fel y gall athrawon wendu 
penderfyniadau sicr am raddau a bennir gan ganolfannau. Gallai hyn, er enghraifft, gynnwys 
gofyn am wybodaeth gan athrawon mewn ysgol neu goleg arall neu mewn darpariaeth arall 
megis Ysbyty. Gall hefydd gynnwys athrawon cylchynol neu ymgynghorol a allai weithio 
gyda sawl canolfan, megis athrawon cymwys ar gyfer plant byddar, plant â nam ar y golwg a 
phlant â nam amlsynhwyraidd a phobl ifanc. 
 
Apeliadau  
Fel mewn cyfresi eraill, gellir cyflwyno apeliadau ar sail trefniadau mynediad ac addasiadau 
rheseymol. Bydd gwybodaeth bellach ar gael yn y canllawiau am apeliadau. 
 
 
 
Gweler Atodiad 6 ar gyfer rhestr enwau dysgwyr sydd yn derbyn mynediad at drefniadau 
mynediad neu addasiadau rhesymol 
 
ATODIAD 2 Canllawiau ar Ystyriaeth Arbennig ar gyfer Haf 2021 - Wele dogfen arwahan 
 
Atodiad 3 Canllawiau am Wrthdaro Buddiannau - Wele dogfen arwahan 
 
Atodiad 4 Cynllun Adran ar gyfer Graddau wedi eu pennu gan y ganolfa - Wele dogfen arwahan 
 
Atodiad 5 – Fframweithiau Asesu Pwnc - Wele dogfen arwahan 
 
Atodiad 6 - Rhestr enwau dysgwyr sydd yn derbyn mynediad at drefniadau mynediad neu addasiadau 
rhesymol - Wele dogfen arwahan
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