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RHAN 1: EGWYDDORION SYLFAENOL:
▪ Mae asesu cynnydd a datblygiad disgybl yn greiddiol i’r broses o ddysgu ac o addysgu.
▪ Mae asesu yn broses barhaus sy’n cwmpasu amrywiaeth o ddulliau.
▪ Mae asesu yn rhan allweddol o gynllun gwaith pob adran a dylai fod yn rhan naturiol o
ddysgu a hybu datblygiad y disgybl.
▪ Dylai’r broses o asesu fod yn un adeiladol a chadarnhaol gan ganolbwyntio ar lwyddiant y
disgybl ac ar gynghori’r unigolyn ynglŷn â sut i wella.
▪ Dylai’r broses o asesu fod yn seiliedig ar ddiffinio meini prawf, a gosod nodau a wna’n eglur i’r
disgybl yr hyn sydd yn ddisgwyliad.
▪ Dylai’r gyfundrefn asesu fod yn ddigon hyblyg i ymateb i ofynion gwahanol feysydd profiad
ac anghenion disgyblion o wahanol alluoedd ac oedran.
▪ Mae’r polisi hwn yn ymdrechu i sicrhau bod cydbwysedd a chysylltiad addas rhwng asesu
ffurfiannol (asesu ar gyfer dysgu) ac asesu crynodol (asesiad o ddysgu). Pwrpas asesu felly yw
adnabod lle mae’r plentyn wedi cyrraedd yn y dysgu fel y gellir cynllunio ar gyfer y camau nesaf
yn yr addysgu a’i dysgu.

AMCANION CYFUNDREFN ASESU YSGOL DYFFRYN CONWY:
1. Cydnabod Llwyddiant
Cydnabod a rhoi clod i ddisgyblion am yr hyn y maent wedi’i gyflawni ac adnabod lle mae’r
disgybl wedi cyrraedd yn y dysgu fel y gellir cynllunio ar gyfer y camau nesaf yn yr addysgu
a’r dysgu.
2. Ysgogi Cymhelliad a Datblygiad Personol
Cyfrannu at ddatblygiad personol a chynnydd disgyblion trwy eu cymell, eu hannog a’u
hysgogi i fod yn ymwybodol o’u cryfderau a’u gwendidau, a’r cyfleoedd sy’n agored iddynt.

3. Datblygu Cwricwlwm a Threfniadaeth
Cynorthwyo athrawon i adnabod anghenion eu disgyblion a’u hannog i gyrraedd eu potensial llawn. Dylid hefyd ystyried ansawdd y profiadau a gant ac arfarnu effeithiolrwydd trefniadaeth a dulliau dysgu.
4. Cynhyrchu Proses Cofnodi ac Adrodd
Cynhyrchu darlun cyflawn a chryno o gyrhaeddiad disgyblion er mwyn darparu’r wybodaeth
angenrheidiol i wahanol ddibenion. Bydd hyn yn cynnwys adrodd i rieni a pharatoi cofnod
crynodol. Dylai’r wybodaeth fod ar gael yn hwylus i’r rhai sydd â hawl i’w gweld. Fe fydd
canlyniadau asesu' r ysgol yn cael eu trafod ar lefel disgybl, pwnc, blwyddyn ac ysgol gyfan. Cofnodir yr asesiadau gwreiddiol ar y meddalwedd ‘ Assessment Manager’ yn SIMS
a bydd ar gael i staff yn ôl eu rôl.

RHAN 2: POLISI ASESU
Rhesymeg
Mae asesu ac adborth wrth wraidd y broses o hyrwyddo dysgu plant. Mae’n darparu fframwaith y
gellir gosod amcanion addysgol oddi mewn iddo, a lle gellir mynegi a monitro cynnydd dysgwyr. Dylai
hyn gael ei wneud mewn partneriaeth â’r dysgwyr.
Dylai asesu gael ei gynnwys yn systematig mewn strategaethau addysgu er mwyn canfod unrhyw
broblemau ac olrhain cynnydd. Mae’n helpu’r ysgol i gryfhau dysgu ar draws y cwricwlwm ac yn
helpu athrawon i wella eu sgiliau a’u barnau. Mae ein gweithdrefnau asesu yn rhydd o ragfarn, stereoteipio a chyffredinoli o ran rhyw, dosbarth, hil ac anabledd.
Egwyddorion
Gan ddefnyddio’r egwyddorion a phrosesau asesu, ein nod yw:
• monitro cynnydd a chefnogi dysgu;
• cydnabod cyflawniadau dysgwyr;
• llywio cynllunio, addysgu a datblygu’r cwricwlwm i’r dyfodol;
• hysbysu rhieni/gofalwyr a’r gymuned ehangach o gyflawniadau dysgwyr;
• darparu gwybodaeth er mwyn sicrhau cynnydd pan fydd y dysgwr yn newid ysgol neu grŵp blwyddyn
• cydymffurfio â gofynion statudol.
Mathau o asesiad:
Asesu ar gyfer dysgu (ffurfiannol): (Gweler RHAN 3: Hanfodion Asesu ar gyfer dysgu)
Dyma’r asesu a wneir gan athrawon yn ffurfiol ac yn anffurfiol yn ystod uned o waith. Mae canlyniadau asesu ffurfiannol yn cael effaith uniongyrchol ar y deunyddiau a strategaethau addysgu a ddefnyddir yn syth ar ôl yr asesiad. Caiff y canlyniadau a sylwadau eu cadw mewn llyfrau cofnod
athrawon eu hunain, neu lyfrau’r plant eu hunain.
Asesiad o ddysgu (crynodol):
Mae hyn yn digwydd ar gyfnodau penodol o’r flwyddyn academaidd, megis ar ddiwedd uned o
waith. Mae profion crynodol yn helpu athrawon i wneud asesiadau ‘ffit gorau’ cyfnodau allweddol,
ac maent hefyd yn ddefnyddiol wrth benderfynu ar y lefel pwnc cyffredinol ar gyfer cardiau cofnodi
dysgwyr.
Diagnostig:
Gall pob asesiad ddarparu tystiolaeth ddiagnostig; fodd bynnag, gall offer asesu penodol fod yn arbennig o ddefnyddiol wrth ddarparu data mwy manwl, e.e. dadansoddi camddarllen, ayb. Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan ALENCO yr ysgol. Mae profion asesu Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol yn darparu cryn dipyn o ddeunydd diagnostig ac mae angen i athrawon wneud defnydd priodol
o hyn wrth gynllunio ac asesu dysgu ar draws y cwricwlwm.
Cofnodion a chadw cofnodion:
Mae athrawon yn defnyddio cofnodion i adolygu cynnydd dysgwyr, gosod targedau priodol ar gyfer y
dyfodol ac i ffurfio sail i adroddiadau.
Caiff cofnodion eu cadw mewn nifer o ffyrdd. Mae’r rhain yn cynnwys:

• cynlluniau athrawon;
• gwaith plant;
• nodiadau athrawon e.e. canlyniadau arwyddocaol;
• llyfrau marcio athrawon;
• canlyniadau asesiadau yn y system Rheolwr Asesu’r ysgol;
• data gwaelodlin cenedlaethol;
• portffolios unigol, gan gynnwys e-portfollo drwy HWB/Rhwydwaith yr ysgol.
• Cardiau Cofnod Cryno Dysgwyr ar ddiwedd y flwyddyn.
Er mwyn crynhoi’r holl dystiolaeth o gyflawniad, rydym yn cadw cofnod o gyrhaeddiad pob dysgwr
yn y pynciau cwricwlwm cenedlaethol yn ogystal â chyflawniad/chyrhaeddiad blaenorol, cyrhaeddiad
yn y profion Darllen a Rhifedd cenedlaethol (Sgôr Safonol). Caiff hwn ei gwblhau gan yr
athro/athrawes tuag at ddiwedd y flwyddyn academaidd ac mae’n trosglwyddo gyda’r dysgwr i’r
dosbarth nesaf, neu’n symud gyda hwy i gam nesaf eu haddysg.
Safoni/cymedroli
Mae’r broses o safoni yn rhan hanfodol o’r system asesu. Mae hyn yn cynnwys safoni llythrennedd a
rhifedd. Mae athrawon yn cymryd rhan yn y broses safoni i sicrhau cytundeb ar feini prawf lefelau yn
y ffyrdd canlynol:
• gyda chydweithwyr yn yr ysgol;
• gyda chydweithwyr o ysgolion eraill o fewn y clwstwr(pynciau craidd);
• drwy edrych ar waith ‘byw’ disgybl.
• trwy ddefnyddio deunyddiau enghreifftiol.
Bydd portffolios ysgol o waith wedi’i safoni yn cael eu cadw gan arweinwyr cwricwlwm.
Adroddiadau
Mae adroddiadau’n hyrwyddo a darparu:
gwybodaeth i rieni/gofalwyr/ ysgol dda;
perthnasoedd cartref/ysgol dda;
cyfle i drafod gyda rhieni/gofalwyr/ysgol dda;
mewn rhai achosion, gwybodaeth gydag asiantaethau allanol;
targedau i’r dysgwyr.
Mae adroddiad ysgrifenedig ar gyfer pob dysgwr yn cael ei anfon at rieni/gofalwyr, unwaith y flwyddyn, yn unol â’r calender blwyddyn. Mae adroddiadau’n amlinellu cynnydd y dysgwr ym mhynciau
craidd a sylfaen y cwricwlwm cenedlaethol. Bydd yr athro/athrawes yn gwneud sylwadau ar
gyrhaeddiad y dysgwr o ran disgwyliadau sy’n gysylltiedig ag oedran cenedlaethol yn y pynciau
craidd. Hefyd awgrymir cryfderau’r dysgwyr a’r meysydd ar gyfer datblygu llythrennedd a rhifedd
ynghyd ag adrodd i rieni ar gyflawniad dysgwyr yn y profion darllen a rhifedd statudol yn y Gymraeg,
Saesneg a Mathemateg.
Gwahoddir rhieni/gofalwyr i fynychu cyfweliadau ffurfiol gyda’r athrawon fel rhan o galender adrodd
yr ysgol. Pe bai’r angen yn codi, mae croeso i rieni/gofalwyr drafod cynnydd eu plentyn gyda’r
athro/athrawes, bennaeth cynnydd neu aelod o’r UDRH.

Gosod targedau ac adolygu cynnydd
Mae gosod targedau i ddisgyblion yn rhan annatod o’n cylch hunan arfarnu a chynllunio ar gyfer
gwelliant. Mae blaenoriaethau penodol o ran gosod targedau i grwpiau penodol o ddisgyblion a
blynyddoedd penodol mewn pynciau unigol yn ran o’n broses hunan arfarnu a chynllunio ar gyfer
gwelliant.
Rydym yn rhannu data perthnasol megis asesiadau blaenorol, Profion Cenedlaethol, data grwpiau
ADY, Grwpiau HWB (ymyrraeth), disgyblion MAT a disgyblion PYD gyda’n holl staff yn flynyddol gan
ei ddiweddaru yn ystod y flwyddyn lle fo angen. Ar gyfer dysgyblion ôl-16 defnyddir data ALPs hefyd i
osod targedau pwnc heriol i ddisgyblion ar sail eu perfformiad blaenorol.
Disgwyliwn i athrawon unigol wneud defnydd o’r wybodaeth hyn ar gyfer cynllunio gwersi a chyfresi
o wersi ar gyfer y disgyblion yn eu gofal. Rydym yn arfarnu effeithiolrwydd y gweithredu hyn drwy
gylchoedd arsylwi gwersi ysgol gyfan ac adrannol, a drwy graffu ar waith disgyblion ar lefel ysgol gyfan ac adrannol. Yn ychwanegol rydym yn trafod a disgyblion drwy grwpiau ffocws penodol ynghylch
eu dysgu ac addysgu.

Cyfrifoldebau:
Mae gan y Dirprwy Bennaeth a’r Pennaeth Cynorthwyol, Lles a Cynnydd Disgyblion, gyfrifoldeb am
y gwaith o ddatblygu asesu, cofnodi ac adrodd yn yr ysgol.
Mae’r Pennaeth Cynorthwyol, Dysgu ac Addysgu yn gyfrifol am ddatblygu asesu ffurfianol fel rhan o
ddysgu ac addysgu effeithiol.
• cyfrannu at y CDY;
• arwain datblygiad yr ysgol mewn gweithdrefnau asesu, cofnodi ac adrodd;
• gweithio mewn partneriaeth â’r cydlynnwyr llythrennedd a rhifedd er mwyn gweinyddu, dadansoddi a chynllunio i weithredu ar ganfyddiadau profion allanol ac asesiadau mewnol o gynnydd
disgyblion yn eu sgiliau llythrennedd a rhifedd;
• mynychu ac arwain DPP lle bo’n briodol;
• hysbysu llywodraethwyr am ddatblygiadau asesu, chofnodi ac adrodd yn ôl cais y Pennaeth
/Llywodraethwyr. Er mwyn hwyluso hyn mae’n bresennol ym mhob cyfarfod llawn ac isbwyllgorau'r Corff Llywodraethol.
Monitro a gwerthuso
Dylai gweithdrefnau asesu, cofnodi ac adrodd cael eu monitro yn flynyddol er mwyn iddynt barhau i
fod yn ystyrlon ac yn hylaw. Gall polisïau a gweithdrefnau newid yng ngoleuni unrhyw fentrau
newydd a osodir ac rydym eisiau ymateb i unrhyw newidiadau o’r fath. Dylai’r polisi hwn gael ei
adolygu yn unol â’r cylch ysgol.

RHAN 3:

HANFODION ASESU AR GYFER DYSGU EFFEITHIOL

ASESU AR GYFER DYSGU—ADBORTH
Mae ymateb i waith, sef marcio- adborth a rhoi sylwadau ar lafar yn anffurfiol neu yn ffurfiol
yn ysgrifenedig yn rhan bwysig o’r broses asesu. Mae’r pwyntiau canlynol yn hanfodol i
lwyddiant y disgybl yn Ysgol Dyffryn Conwy ac yn rhan greiddiol o asesu ar gyfer dysgu.
1. Dylai adborth llafar neu ysgrifenedig annog y disgybl i wella.
2. Mae disgwyliadau’r athro/athrawes yn gallu bod yn ddylanwad cryf o ran annog y disgybl i
gyflawni yn ol ei allu a dylid manteisio ar bob cyfle i ganmol disgyblion.
3. Mae’r ymennydd yn penderfynu beth i’w wneud nesaf yn ôl beth sydd wedi digwydd
ynghynt, felly mae’n bwysig bod adborth yn brydlon, yn benodol ac yn nodi’r camau nesaf i
symud y dysgu ymlaen (e.e. drwy ymateb i’r Meini prawf Llwyddiant). Yn dilyn adborth ar
dasgau cyfoethog / estynedig bydd athro rhoi targed gyda her ychwanegol i’r disgybl (TASG
B.a.w.) er mwyn datblygu ei ddysgu ymhellach, bydd y disgyblion ymateb i’r targed hwn drwy
gwblhau tasg o fewn y bocs melyn.
4. Wrth roi adborth ysgrifenedig dylai’r sylwadau fod yn seiliedig ar y meini prawf llwyddiant.
Rhaid hefyd ystyried ansawdd y sylwadau a sut maent yn helpu disgyblion i symud ymlaen.
5. Er mwyn i adborth fod yn effeithiol mae angen sicrhau bod amser i ddisgyblion feddwl ac
ymateb i’r sylwadau/gweithredu ar y targedau. Mae’n bwysig i neilltuo amser B.a.w wrth
ddychwelyd at waith ysgrifenedig wedi’i asesu; rhoddi’r amser iddynt ymateb i her y bocs
melyn.
6. Mae adborth ar lafar yn ystod y wers yn ffordd effeithiol o ymateb i waith disgyblion
drwy ystyried eu cyrhaeddiad yn erbyn y meini prawf llwyddiant a osodir, a chynnig camau
nesaf.
7. Gwyddom fod rhoi marc a gradd ymdrech ar waith yn tynnu sylw’r dysgwyr oddi ar y
sylwadau a’r camau nesaf felly mae’n rhaid ystyried pryd ac a oes angen rhoi marciau gyda
chytundeb adrannol.
8. Dylid rhoi sylw rheolaidd i gywirdeb ieithyddol wrth roi adborth. Ni ddisgwylir cywiro pob
gwall. Gwell yw canolbwyntio ar un gwall ar y tro gan egluro hyn i’r disgybl. Gellir tynnu sylw
disgyblion at wallau a rhoi’r cyfrifoldeb arnynt hwy i’w cywiro. Dylid annog fod disgybl yn
cywiro gwaith; gall ail-ysgifennu paragraff, neu gywiro sillafu, neu ysgrifennu’r rheol neu
fformiwla nifer o weithiau yn unol â pholosi adran/gyfadarn.
9. Mae llofnodi a dyddio pryd cafodd y gwaith ei farcio yn arfer dda.
10. Mae’r polisi asesu hwn yn cydabod nad yw’n bosibl marcio pob darn o waith yn safonol. Yn
y cyd-destun hyn mae disgwyl i bob tasg cyfoethog gael ei farcio yn fanwl gan ddilyn y polisi. Dylai’r athro wirio’r gwaith proses gan dynnu sylw at unrhyw wallau a chryfderau a amlygir.

ASESU AR GYFER DYSGU: Datblygu Deialog Dosbarth
“Dylai’r ddeialog rhwng disgyblion ac athro fod yn feddylgar, yn adlewyrchol, yn benodol er
mwyn ysgogi ac archwilio dealltwriaeth, a’i chynnal mewn modd sy’n rhoi cyfle i bob disgybl
feddwl a mynegi’i syniadau.” [“Inside the Black Box”, Paul Black & Dylan Williams].
Strategaethau ar gyfer cynnal deialog dosbarth:
o Sicrhau bod cyfleoedd i ddisgyblion drafod eu syniadau ag eraill er mwyn dangos,
ymestyn a phrofi eu dealltwriaeth e.e. drwy ddefnyddio partneriaid trafod.
o Creu awyrgylch dysgu sy’n gweld camgymeriadau/camddealltwriaeth fel rhan
annatod o ddysgu. (meddylfryd twf)
o Paratoi a chynllunio cwestiynau a fydd yn amlygu dealltwriaeth disgyblion, gwneud
iddynt feddwl yn hytrach na chofio yn unig a symud y dysgu ymlaen e.e. drwy gydweithio i greu casgliad o gwestiynau cyfoethog.
o Caniatáu digon o amser i ddisgyblion feddwl e.e. drwy roi’r cyfle i ddisgyblion drafod
eu syniadau mewn parau neu grwpiau bach yn gyntaf.
o Gwrando ar ymateb disgyblion a sicrhau ymyrraeth addas er mwyn datrys camsyniadau a symud y dysgu yn ei flaen.
o Annog disgyblion i ofyn eu cwestiynau eu hunain a datblygu meddwl chwilfrydig.

ASESU AR GYFER DYSGU: DATBLYGU ASESU CYFOEDION A HUNAN ASESU
Mae annog disgyblion i asesu eu dealltwriaeth eu hunain ac adnabod llwyddiannau yn dylanwadu’n bositif ar hunan hyder, cymhelliant a chynnydd disgyblion.
Mae’r cydbwysedd yn anghywir os mai’r athro yn unig sy’n rhoi adborth, a bydd disgyblion yn
colli unrhyw ran sydd ganddynt yn eu haddysg. Wrth ddatblygu sgiliau disgyblion i asesu eu
cyfoedion ac i hunan asesu e.e drwy strategaethau hunan wirio, cyflwyno MPLl ac amser
BAW. Bydd rôl yr athro yn newid o fod yn farciwr llawn amser i un sy’n ymyrryd yn effeithiol,
gan wneud sylwadau am ymdrechion disgyblion a chwarae rhan wrth iddynt wneud eu
penderfyniadau eu hunain.
Mae hunan asesu yn sgil arbennig sydd angen ei haddysgu a’i datblygu dros amser. Gall
asesu cyfoedion fod yn ddull o ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i hunan asesu yn effeithiol.
Er mwyn hyfforddi disgyblion i asesu cyfoedion ac i asesu’u hunain yn fwy effeithiol dylid:
o Trafod yr amcanion dysgu a meini prawf llwyddiant yn ystod y wers a chael disgyblion
i ddechrau adnabod eu llwyddiannau eu hunain yn erbyn yr amcan dysgu a meini
prawf llwyddiant.
o Gofyn i ddisgyblion, unwaith y bydd yr arferiad hwn wedi gwreiddio, i adnabod un
rhan o’u gwaith y gellir ei gwella e.e. drwy danlinellu neu roi cylch o amgylch y rhan
hon, yn barod i’r athro ysgrifennu awgrym ar sut i’w gwella.
o Gofyn wedyn i’r disgyblion feddwl sut y gallant wneud y gwelliant hwnnw. Daw’r arweiniad i wneud hyn wrth i athrawon ddarparu adborth adeiladol.
o Defnydd gweithredol o wirio gwaith ei gilydd gyda’r defnydd o’r taflunydd (visualiser)
o fewn y wers gyda adborth llafar. RHAN 4: POLISI ADBORTH / FEEDBACK POL-

ICY

RHAN 4: POLISI ADBORTH / FEEDBACK POLICY
Beth ydy pwrpas asesu? What is the purpose of assessment?
I roi adborth i ddisgyblion ar eu llwyddiant / to give pupils feedback on their success
I nodi targedau ar gyfer gwelliant / to give targets for improvement
I helpu disgyblion i wella eu gwaith gan gynnwys cywirdeb iaith / to help pupils improve their work including accuracy.
Sut? / How?
• Ar dasgau cyfoethog bydd angen nodi dwy seren a tharged ar gyfer datblygiad pellach yn erbyn y Meini
Prawf Llwyddiant .
• Bydd angen sicrhau defnydd o amser B.a.w (Bwrw golwg ar waith) er mwyn ymateb i’r targed gan ddefnyddio’r bocs melyn.
• On focus tasks feedback will need to be given through using two stars and a target to develop the work further based on the success criteria.
• Teachers will need to ensure the use of D.I.R.T (Dedicated Improvement and Reflection Time) for pupils to
respond through a ‘yellow box’ target.

*
*

Llwyddiannau pendant yn erbyn y Meini Prawf Llwyddiant.

Specific successes against the Success Criteria.
Datblygu a gwella eu gwaith / Developing and improving their work:

Mae’r bocs melyn yn dynodi lle i’r disgyblion weithredu a datblygu eu gwaith. Gall y datblygiadau yma fod yn:
- gwblhau / datblygu'r dasg wreiddiol.
- gwestiwn / tasg estynedig er mwyn eu hymestyn ymhellach,
- ailadrodd proses neu ei ddefnyddio mewn sefyllfa newydd.
The yellow box indicates an area for pupils to make improvements on their work. These improvements may
include:
- completing or improving the original task set,
- a question / task to challenge them further,
- repeating the process or apply it to another task.

Cod Marcio yr ysgol / School Marking Code:
Yn golygu da – ateb cywir, enghraifft neu syniad
da, ffaith dda, gair da, techneg dda ...

√

Means good – correct answer, a good example or
idea, fact, word or technique …

Yn golygu da iawn – mae hwn yn hynod effeithiol!

√√

Means very good – this is really effective!

Disgwylir i staff hefyd adnabod a rhoi cyfle i
ddisgyblion gywiro y prif gwallau ieithyddol yn eu
gwaith gan roi sylw ar synwyr, atalnodi a sillafu.

Staff should also identify and give pupils the opportunity to correct their main errors in terms of
accuracy with a focus on sense making, punctuation and spelling.

Hunan Asesu ac Asesu Cyfoedion / Self Assessment and Peer Assessment:
Disgyblion i ddefnyddion beiro werdd i farcio neu asesu eu gwaith eu hun a gwaith ei gilydd yn ôl meini
prawf y gwaith. / Pupils to use a green biro to mark or assess their own work and that of other pupils using
the success criteria.

Sut i weithredu'r Bocs Melyn ?
Mae nifer o wahanol ffyrdd gellir defnyddio’r bocs melyn, ond mae pob ffordd yn dangos cynnydd / datblygiad yn ngwaith y disgybl.
Bydd yr athro wedi asesu gwaith y disgybl gan ddilyn y Meini Prawf Llwyddiant. Yna
gellir gweithredu un o’r dulliau yma ar gyfer tasg bocs melyn. Mae angen sicrhau amser penodol i’r disgybl gael gweithredu'r bocs melyn, dyma ein hamser B.a.w (bwrw
golwg ar waith) ni fel ysgol. Mae cyfrifoldeb ar bob athro i sicrhau bod y disgyblion yn
cwblhau eu tasgau bocs melyn.
•

Dewis rhan o waith y disgyblion i’w farcio yn drwyadl. Bydd angen nodi adborth
manwl a phenodol am y rhan yma o’r gwaith yn ysgrifenedig neu ar lafar gan yr
athro. Bydd hyn yn cefnogi’r disgybl i ddeall mai proses yw dysgu. Bydd disgwyl
gweld y disgybl yn datblygu rhan o’i waith yn dilyn yr adborth o fewn bocs melyn
gwag. Gall hwn fod yn rhan arall o’r gwaith sydd heb ei asesu gan yr athro fel bod
y disgybl yn prosesu'r adborth ac yn gweithredu arno. Gall yr athro nodi y rhan a
ddisgwylir i’r disgybl ei ddatblygu drwy roi bocs melyn o’i amgylch.

• Athro i roi targed penodol i’r disgybl ychwanegu at ei waith os yw heb weithredu ar
agwedd o’r Meini Prawf Llwyddiant e.e. os nad yw wedi rhoi paragraff casgliad ar y
diwedd. Er enghraifft;
Ychwanega gasgliad clo - cofia fynegi dy farn am y ddwy ochr.

• Neu gysylltu gydag agwedd o’r deilliannau dysgu neu darged personol y disgybl.
Athro i ddangos i’r disgybl lle maent wedi colli cyfle i ymestyn. e.e. Disgybl heb
ddefnyddio gwybodaeth er mwyn gefnogi eu barn.
“Un rheswm bod ysmygu yn ddrwg i chi yw’r effaith mae yn ei gael ar eich iechyd.
Mae’n achosi afiechydon.”
Ychwanega ffeithiau i gefnogi dy farn - Ffaith arall/ efallai/hefyd/oherwydd….

• Pan mae camddealltwriaeth wedi ei adnabod a’i gywiro gan yr athro, wedi modelu
sut i ateb yn gywir yna gwirio dealltwriaeth y disgybl drwy ofyn am enghraifft arall.
Dilyn yr un patrwm.
-8 x (-4+7)

Neu
Mi wnes i ddefnyddio pren MDF ac yna rhoi dau dwll ar bob pen i ddal y ddwy haen o
blastig.
Mi rwyt yn disgrifio yn hytrach na gwerthuso, mae angen trafod cryfderau a gwendidau'r gwaith
wrth fynd drwy'r broses. e.e. Mi rwyf yn falch imi ddefnyddio pren MDF gan ei fod yn gost effeithiol ac yn gadarn.
Datblyga gweddill dy baragraff. Meddylia am:
Oedd y ddau dwll yn dal y plastig yn syth neu oedd rhaid gwneud addasiadau?
Beth fyddet ti yn ei wneud yn wahanol tro nesaf?

• Ymestyn y disgybl - athro i nodi her neu gwestiwn mwy ymestynnol i’r disgybl ei
weithredu o fewn y bocs melyn fyddai yn mynd a nhw yn uwch o ran ei sgiliau /
lefel. Er enghraifft;
(Cyd-destun : Trafod Tsunami Japan 2011)
Os byddai Tsunami o’r un raddfa yn taro Llandudno heddiw. Beth fyddai prif effeithiau yn dy farn
di?

Pam bod y bocs melyn yn effeithiol?
•
•
•
•

Disgyblion yn gwybod lle i weithio a pa darged penodol i weithredu arno
Gweld eu gwaith yn cael ei ddatblygu.
Mae’r marcio yn benodol ar gyfer y disgyblion.
Disgyblion yn gweithredu ar eu targedau ar adborth a roddir.

DEFNYDDIO Y POLISI ADBORTH / USING THE FEEDBACK POLICY:
Disgwylir fod llyfrau/gwaith disgyblion yn cael eu marcio yn reolaidd er mwyn rhoi adborth buan iddynt ar eu
gwaith. Er y bydd hyn yn amrywio yn ol amlder gwersi pwnc dylai pob athro sicrhau fod llyfrau/gwaith disgyblion yn cael eu marcio o leiaf bob 3 wythnos, ac yn fwy aml pan fydd swmp o waith yn y pynciau craidd.
Bydd rhai darnau o waith e.e. profion, arholiadau, gwaith cwrs ac asesiadau dan reolaeth yn cael eu marcio yn
unol a’r cynlluniau marcio safonedig.
Er mwyn ymateb i ddisgwyliadau y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd dylai fod pob pwnc yn sicrhau cyfleoedd ar gyfer tasgau ysgrifennu a darllen estynedig ac yn eu marcio yn ol disgwyliadau llythrennedd gan roi
sylwi I feini prawf y dasg a chywirdeb iaith y darn gan ddefnyddio y polisi marcio uchod. Wrth asesu gwaith
rhifedd disgyblion dylid hefyd roi sylw i gywirdeb gwaith rhifedd disgyblion (gweler y canllaw rhif i athrawon
a’r llyfryn rhifedd i rieni a disgyblion am arweiniad pellach).
Disgwylir i athrawon ddefnyddio beiro goch i farcio gwaith yn llyfrau’r disgyblion gan ddefnyddio y polisi marcio cyffredin. Arfer dda fyddai nodi dyddiad wrth nodi adborth ar waith disgybl. Bydd yr ysgol yn monitro ansawdd asesu drwy’r cylch hunan arfarnu adrannol ac ysgol gyfan er mwyn sicrhau cysondeb o fewn ac ar
draws adrannau.
Wrth asesu cynnydd disgyblion yn ystod y wers dylid tynnu eu sylw at gywirdeb ieithyddol a gwallau cyffredin
yn ychwanegol i gywirdeb geirfa pwnc e.e. a yw prif lythrennau ac atalnodau yn cael eu defnyddio yn gywir
(gweler y pyramid atalnodi isod); a yw cysyllteiriau testun yn cael eu ddefnyddio yn gywir ac i ymestyn
brawddegau a paragraffau disgyblion; a yw disgyblion yn paragraffu? (gweler yr arwainiad iaith i athrawon
gan y Cydlynydd Llythrennedd).
________________________________________________________________________________________

Prif lythyren, atalnod llawn,
cwestiynau ac ebychnodau.
Capital Letters, Full Stops and
Questions, Exclamations

I . ?

I . ? , , ‘ “”

Prif lythyren, atalnod llawn,
cwestiynau ac ebychnodau, atalnodau i restri ac i ymestyn
brawddegau, dyfynodau ...
Capital Letters, Full Stops, Questions, Exclamations, commas for
lists, commas for clauses, apostrophes, speech marks

I . ? , , ‘ “” () - /-/ : ;
Prif lythyren, atalnod llawn, cwestiynau ac ebychnodau, atalnodau i restri ac i ymestyn brawddegau, dyfynodau,
bracedi, llinell doriad, colon, hanner colon ...
Capital Letters, Full Stops, Questions, Exclamations, commas for lists, commas for clauses, apostrophes, speech marks,
brackets, hyphens, dashes, colons and semi colons

PUNCTUATION PYRAMID / PYRAMID ATALNODI

POSTERI CYSYLLTEIRIAU TESTUN:

Meini Prawf Adroddiadau Llawn / Success Criteria for Full Reports:
Dylai adroddiadau llawn CA3:
Gynnwys sylwadau sydd yn adrodd ar gynnydd y disgybl yn y pwnc;
Sylwadau ar sgiliau llythrennedd a rhifedd yn ol y FfLlRh (Cymraeg, Saesneg a
Mathemateg); a
Camau nesaf (targedau) i’r disgybl yn y pwnc.
KS3 - Full reports should:
Include comments about the pupil’s progress in the subject;
Include comments about pupils’ literacy and numeracy skills according to the
LNF; (Welsh, English and Mathematics) ; and
Next steps (targets) for the pupil in the subject.
Dylai adroddiadau llawn CA4/CA5
Adrodd ar gynnydd y disgybl yn ol y fanyleb TGAU / Lefel A / BTEC pwnc;
Adrodd ar gyflawniad disgyblion mewn asesiadau penodol – ymarferol, llafar,
asesiadau di arholiad / gwaith cwrs ac arholiad fel yn briodol;
Adrodd ar gynnydd a chyflawniad yn erbyn targed CA4 / CA5 y disgybl; a
Gosod camau nesaf (targedau) i’r disgybl ar gyfer cyrraedd eu gradd darged.
KS4/KS5- Full reports should
Report on the pupil’s progress according to the GCSE / A Level / BTEC subject
specification;
Report on pupil achievement in specific assessments – practical, oral, non-exam
assessments / NEAs (Non-examined Assessments) and examinations as appropriate;
Report on progress and achievement against KS4/5 target grades; and
Set next steps (targets) for pupils to reach their target grade.

RHAN 4: ADRODD I RIENI
Nodiadau Esboniadol i Flwyddyn 7/Explanatory Notes for Year 7
Lefel Darged Dros Dro /Provisional Target Level
Lefel diwedd CA3 y disgwylir i’r dysgwr ei hennill drwy barhau â’r gwaith a’r ymdrech. Bydd y lefel yma yn cael
ei adolygu yn yr ail dymor.
End of KS3 level the learner can achieve with sustained work and effort. This will be reviewed during the second term.
Cynnydd/Progress Grade: Blwyddyn 7
Asesiad o’r perfformiad cyfredol ar sail ymdrech, agwedd at waith, presenoldeb a chynnydd hyd yn hyn tuag at ei
targed. (nid yw hon yn radd ar gyfer dyfarniad). / Asessment of current performance based on effort, attitude to work,
attendance and progress so far towards their target (this is not an award grade).
LLiw / Colour

A

B

Sylwadau / Comment
Gwneud cynnydd rhagorol ac ar drac i berfformio yn uwch na’r lefel darged ar ddiwedd CA3 / Making
excellent progress and on track to perform above the target level at the end of KS3
Gwneud cynnydd da iawn ac ar drac i berfformio ar y lefel darged ar ddiwedd CA3/ Making very good
progress and on track to perfform at the target level at the end of KS3

C

Cynnydd derbyniol, angen gwneud mwy o gynnydd er mwyn cyrraedd y lefel darged ar ddiwedd CA3 /
Progress is satisfactory, needs to make better progress in order to reach target level at the end of KS3

D

Yn gwneud peth gynnydd ond yn tangyflawni o ran cyrraedd y lefel darged ar ddiwedd CA3 / Making
some progress but underperforming for reaching the target level at the end of KS3.

Ymdrech/Effort
Adlewyrchiad o’r ymdrech a’r brwdfrydedd mae’r dysgwr wedi’i arddangos yn ystod y cyfnod adolygu
A reflection of the effort and enthusiasm the learner has displayed during the review period
1

Ymdrech ardderchog bob amser/Always makes excellent effort

2

Ymdrech dda fel arfer/Usually makes good effort

3

Angen mwy o ymdrech/More effort needed

4

Ymdrech yn anfoddhaol/Effort is unsatisfactory

Ymddygiad/Behaviour
Adlewyrchiad o’r ymddygiad mae dysgwyr wedi’i arddangos yn y gwersi.
A reflection of the behaviour the learner has displayed within the lessons.
1

Ymddygiad ardderchog bob amser/Behaviour is always excellent

2

Ymddygiad boddhaol fel arfer/ Behaviour is satisfactory

3

Ymddygiad anfoddhaol mewn rhai gwersi/Behaviour is unsatisfactory in some lessons

4

Ymddygiad anfodddhaol yn y rhan fwyaf o wersi/Behaviour is unsatisfactory in most lessons

Nodiadau Esboniadol i Flwyddyn 8/Explanatory Notes for Year 8
Lefel Darged Dros Dro /Provisional Target Level
Lefel diwedd CA3 y disgwylir i’r dysgwr ei hennill drwy barhau â’r gwaith a’r ymdrech. Bydd y lefel yma yn cael
ei adolygu yn yr ail dymor.
End of KS3 level the learner can achieve with sustained work and effort. This will be reviewed during the second term.
Cynnydd/Progress Grade: Blwyddyn 8
Asesiad o’r perfformiad cyfredol ar sail ymdrech, agwedd at waith, presenoldeb a chynnydd hyd yn hyn tuag at ei
targed. (nid yw hon yn radd ar gyfer dyfarniad). / Asessment of current performance based on effort, attitude to work,
attendance and progress so far towards their target (this is not an award grade).
LLiw / Colour

A

B

Sylwadau / Comment
Gwneud cynnydd rhagorol ac ar drac i berfformio yn uwch na’r lefel darged ar ddiwedd CA3 / Making
excellent progress and on track to perform above the target level at the end of KS3
Gwneud cynnydd da iawn ac ar drac i berfformio ar y lefel darged ar ddiwedd CA3/ Making very good
progress and on track to perfform at the target level at the end of KS3

C

Cynnydd derbyniol, angen gwneud mwy o gynnydd er mwyn cyrraedd y lefel darged ar ddiwedd CA3 /
Progress is satisfactory, needs to make better progress in order to reach target level at the end of KS3

D

Yn gwneud peth gynnydd ond yn tangyflawni o ran cyrraedd y lefel darged ar ddiwedd CA3 / Making
some progress but underperforming for reaching the target level at the end of KS3.

Ymdrech/Effort
Adlewyrchiad o’r ymdrech a’r brwdfrydedd mae’r dysgwr wedi’i arddangos yn ystod y cyfnod adolygu
A reflection of the effort and enthusiasm the learner has displayed during the review period
1

Ymdrech ardderchog bob amser/Always makes excellent effort

2

Ymdrech dda fel arfer/Usually makes good effort

3

Angen mwy o ymdrech/More effort needed

4

Ymdrech yn anfoddhaol/Effort is unsatisfactory

Ymddygiad/Behaviour
Adlewyrchiad o’r ymddygiad mae dysgwyr wedi’i arddangos yn y gwersi.
A reflection of the behaviour the learner has displayed within the lessons.
1

Ymddygiad ardderchog bob amser/Behaviour is always excellent

2

Ymddygiad boddhaol fel arfer/ Behaviour is satisfactory

3

Ymddygiad anfoddhaol mewn rhai gwersi/Behaviour is unsatisfactory in some lessons

4

Ymddygiad anfodddhaol yn y rhan fwyaf o wersi/Behaviour is unsatisfactory in most lessons

Nodiadau Esboniadol i Flwyddyn 9/Explanatory Notes for Year 9

Lefel Darged/Target Level
Y lefel y disgwylir i’r dysgwr ei hennill drwy barhau â’r gwaith a’r ymdrech.
The level the learner can achieve with sustained work and effort.
Cynnydd/Progress Grade: Blwyddyn 9
Asesiad o’r perfformiad cyfredol ar sail ymdrech, agwedd at waith, presenoldeb a chynnydd hyd yn hyn tuag at ei
targed. (nid yw hon yn radd ar gyfer dyfarniad). / Asessment of current performance based on effort, attitude to work,
attendance and progress so far towards their target (this is not an award grade).
LLiw / Colour

A

B

Sylwadau / Comment
Gwneud cynnydd rhagorol ac ar drac i berfformio yn uwch na’r lefel darged ar ddiwedd CA3 / Making
excellent progress and on track to perform above the target level at the end of KS3
Gwneud cynnydd da iawn ac ar drac i berfformio ar y lefel darged ar ddiwedd CA3/ Making very good
progress and on track to perfform at the target level at the end of KS3

C

Cynnydd derbyniol, angen gwneud mwy o gynnydd er mwyn cyrraedd y lefel darged ar ddiwedd CA3 /
Progress is satisfactory, needs to make better progress in order to reach target level at the end of KS3

D

Yn gwneud peth gynnydd ond yn tangyflawni o ran cyrraedd y lefel darged ar ddiwedd CA3 / Making
some progress but underperforming for reaching the target level at the end of KS3.

Ymdrech/Effort
Adlewyrchiad o’r ymdrech a’r brwdfrydedd mae’r dysgwr wedi’i arddangos yn ystod y cyfnod adolygu
A reflection of the effort and enthusiasm the learner has displayed during the review period
1

Ymdrech ardderchog bob amser/Always makes excellent effort

2

Ymdrech dda fel arfer/Usually makes good effort

3

Angen mwy o ymdrech/More effort needed

4

Ymdrech yn anfoddhaol/Effort is unsatisfactory

Ymddygiad/Behaviour
Adlewyrchiad o’r ymddygiad mae dysgwyr wedi’i arddangos yn y gwersi.
A reflection of the behaviour the learner has displayed within the lessons.
1

Ymddygiad ardderchog bob amser/Behaviour is always excellent

2

Ymddygiad boddhaol fel arfer/ Behaviour is satisfactory

3

Ymddygiad anfoddhaol mewn rhai gwersi/Behaviour is unsatisfactory in some lessons

4

Ymddygiad anfodddhaol yn y rhan fwyaf o wersi/Behaviour is unsatisfactory in most lessons

Nodiadau Esboniadol i Flwyddyn 10 / Explanatory Notes for Year 10

Lefel Darged/Target Level
Y lefel y disgwylir i’r dysgwr ei hennill drwy barhau â’r gwaith a’r ymdrech.
The level the learner can achieve with sustained work and effort.
Cynnydd/Progress Grade: Blwyddyn 10
Asesiad o’r perfformiad cyfredol ar sail ymdrech, agwedd at waith, presenoldeb a chynnydd hyd yn hyn tuag at ei targed.
(nid yw hon yn radd ar gyfer dyfarniad). / Asessment of current performance based on effort, attitude to work, attendance and progress so far towards their target (this is not an award grade).
LLiw / Colour

A

B

Sylwadau / Comment
Gwneud cynnydd rhagorol ac ar drac i berfformio yn uwch na’r gradd darged ar ddiwedd CA4 / Making
excellent progress and on track to perform above the target grade at the end of KS4.
Gwneud cynnydd da iawn ac ar drac i berfformio ar y lefel darged ar ddiwedd CA4/ Making very good
progress and on track to perfform at the target grade at the end of KS4.

C

Cynnydd derbyniol, angen gwneud mwy o gynnydd er mwyn cyrraedd y gradd darged ar ddiwedd CA4 /
Progress is satisfactory, needs to make better progress in order to reach target grade at the end of KS4.

D

Yn gwneud peth gynnydd ond yn tangyflawni o ran cyrraedd y gradd darged ar ddiwedd CA4 / Making
some progress but underperforming for reaching the target grade at the end of KS4.

Ymdrech/Effort
Adlewyrchiad o’r ymdrech a’r brwdfrydedd mae’r dysgwr wedi’i arddangos yn ystod y cyfnod adolygu
A reflection of the effort and enthusiasm the learner has displayed during the review period
1

Ymdrech ardderchog bob amser/Always makes excellent effort

2

Ymdrech dda fel arfer/Usually makes good effort

3

Angen mwy o ymdrech/More effort needed

4

Ymdrech yn anfoddhaol/Effort is unsatisfactory

Ymddygiad/Behaviour
Adlewyrchiad o’r ymddygiad mae dysgwyr wedi’i arddangos yn y gwersi.
A reflection of the behaviour the learner has displayed within the lessons.
1

Ymddygiad ardderchog bob amser/Behaviour is always excellent

2

Ymddygiad boddhaol fel arfer/ Behaviour is satisfactory

3

Ymddygiad anfoddhaol mewn rhai gwersi/Behaviour is unsatisfactory in some lessons

4

Ymddygiad anfodddhaol yn y rhan fwyaf o wersi/Behaviour is unsatisfactory in most lessons

Nodiadau Esboniadol i Flwyddyn 11/Explanatory Notes for Year 11
Gradd Darged/Target Grade
Y radd y gall y dysgwr ei hennill drwy barhau â’r gwaith a’r ymdrech.
What the learner can achieve with sustained work and effort.
Gradd/Grades:

TGAU/GCSE

:- A* i G

BTEC/CoPE

:- D (Distinction/Anrhydedd) M (Merit/Teilyngdod) P (Pass/Pasio)

Mynediad/Entry :- A( Da Iawn/V.Good ) B (Boddhaol /Satisfactory) C (Gwan/Weak)
Gradd Berfformiad/Performance Grade
Asesiad o’r perfformiad cyfredol ar sail ymdrech, agwedd at waith, presenoldeb a chynnydd hyd yn hyn (nid yw hon yn
radd ar gyfer dyfarniad).
Asessment of current performance based on effort, attitude to work, attendance and progress so far (this is not an
award grade)
Gradd/Grades :

TGAU/GCSE
: BTEC/CoPE

:- A* i G
:- D (Distinction/Anrhydedd) M (Merit/Teilyngdod) P (Pass/Pasio)

Mynediad/Entry :- A( Da Iawn/V.Good ) B (Boddhaol /Satisfactory) C (Gwan/Weak)
Ymdrech/Effort
Adlewyrchiad o’r ymdrech a’r brwdfrydedd mae’r dysgwr wedi’i arddangos yn ystod y cyfnod adolygu
A reflection of the effort and enthusiasm the learner has displayed during the review period
1

Ymdrech ardderchog bob amser/Always makes excellent effort.

2

Ymdrech dda fel arfer/Usually makes good effort.

3

Angen mwy o ymdrech/More effort needed.

4

Ymdrech yn anfoddhaol/Effort is unsatisfactory.

Ymddygiad/Behaviour
Adlewyrchiad o’r ymddygiad mae dysgwyr wedi’i arddangos yn y gwersi.
A reflection of the behaviour the learner has displayed within the lessons.

LINC -> Yn cael ei ddysgu yn y coleg / Taught at college

Enghraifftiau o adroddiad interim

YSGOL DYFFRYN CONWY
ADRODDIAD BLYNYDDOL I RIENI
ANNUAL REPORT TO PARENTS
ADRODDIAD TIWTOR/TUTOR REPORT: CA3 / KS3
Enw/Name:
Presenoldeb/Attendance
Ymdrech / Effort
Ymddygiad / Behaviour

Dosbarth/Class:
Nodweddion/Qualities
Rhagorol
Excellent
Da
Good Gweddol
Fair Gwael
Poor

Defnydd o’r Cynllynydd / Use of Planner

GOLWG GYFFREDINOL AR BERFFORMIAD AC ARGYMHELLION
OVERVIEW OF PERFORMANCE AND RECOMMENDATIONS

GWEITHGAREDDAU ERAILL / OTHER ACTIVITIES

Tiwtor Dosbarth/Form Tutor

Pennaeth Blwyddyn
Head of Year

Dyddiad
Date

Pennaeth/Dirprwy
Headteacher/Deputy

Dyddiad
Date

Gellir trafod yr adroddiad hwn drwy drefnu apwyntiad â’r Pennaeth Blwyddyn.
This report can be discussed by arranging an appointment with the Head of Year.

YSGOL DYFFRYN CONWY
ADRODDIAD BLYNYDDOL I RIENI
ANNUAL REPORT TO PARENTS
ADRODDIAD TIWTOR / TUTOR REPORT: CA4 / KS4
Enw/Name
Presenoldeb/Attendance
Ymdrech / Effort
Ymddygiad / Behaviour

Dosbarth/Class
Nodweddion/Qualities
Rhagorol
Excellent
Da
Good Gweddol
Fair Gwael
Poor

Defnydd o’r Cynllunydd / Use of Planner

Welsh Baccalaureate

GOLWG GYFFREDINOL AR BERFFORMIAD AC ARGYMHELLION
OVERVIEW OF PERFORMANCE AND RECOMMENDATIONS

GWEITHGAREDDAU ERAILL / OTHER ACTIVITIES

Tiwtor Dosbarth/Form Tutor

Pennaeth Blwyddyn
Head of Year

Dyddiad
Date

Pennaeth/Dirprwy
Headteacher/Deputy

Dyddiad
Date

Gellir trafod yr adroddiad hwn drwy drefnu apwyntiad â’r Pennaeth Blwyddyn.
This report can be discussed by arranging an appointment with the Head of Year.

Adroddiad Tiwtor /Tutor Report
Meini Prawf Adroddiad
/ Report Success Criteria
Criteria

Presenoldeb
Attendance
Ymdrech
Effort

Ymddygiad
Behaviour

Defnydd o’r
Cynllunydd
Use of Planner

Rhagorol
Excellent

Da
Good

Gweddol
Fair

Gwael
Poor

96%+

95%+

92%-94.9%

O dan 92%
Less than 92%

Sgôr cyfartalog
1.0 i 1.4 ar draws
pob pwnc.
Average score of
1.0 to 1.4 in each
subject.

Sgôr cyfartalog
1.5 i 2.4 ar draws
pob pwnc.
Average score of
1.5 to 2.4 in each
subject.

Sgôr cyfartalog
2.5 i 3.0 ar draws
pob pwnc.
Average score of
2.5 to 3.0 in each
subject.

Sgôr cyfartalog
3.1 i 4.0 ar draws
pob pwnc.
Average score of
3.1 to 4.0 in each
subject.

Sgôr cyfartalog
1.0 i 1.4 ar draws
pob pwnc.
Average score of
1.0 to 1.4 in each
subject

Sgôr cyfartalog
1.5 i 2.4 ar draws
pob pwnc.
Average score of
1.5 to 2.4 in each
subject.

Sgôr cyfartalog
2.5 i 3.0 ar draws
pob pwnc.
Average score of
2.5 to 3.0 in each
subject.

Sgôr cyfartalog
3.1 i 4.0 ar draws
pob pwnc.
Average score of
2.5 to 3.0 in ech
subject.

● Cofnodi pob
gwaith cartref yn
drylwyr.
Records each
homework thoroughly.
● Targedau wedi’i
nodi.
Targets noted.
● Rhieni wedi
arwyddo yn reolaidd.
Parents sign
regularly.
● Llwyddiannau yn
cael eu cofnodi.
Achievements
recorded.
● Cyflwr da iawn
ac wedi ei barchu
drwy’r flwyddyn.
Good presentation and care of
diary.

●Cofnodi rhan
fwyaf o waith cartref yn drylwyr.
Most homework
is recorded thoroughly.
●Rhan fwyaf o
dargedau wedi’i
nodi.
Most targets noted.
●Rhieni wedi
arwyddo.
Parents have
signed.
●Cyflwr da.
Good presentation.

●
Nifer o fylchau o ran
cofnodi.
Gaps in recording
homework.
●
Ychydig o
dargedau wedi eu
cofnodi.
Some targets
noted.
●
Llofnodi
anghyson.
Inconsistently
signed.
●
Cyflwr
gweddol.
Satisfactory presentation.

●
Prin iawn
yw’r cofnod o
waith cartref.
Very few records
of homework.
●
Dim targedau wedi eu
cofnodi.
No targets noted.
●
Ychydig
iawn o lofnodi gan
riant a thiwtor.
Infrequently
signed.
●
Cyflwr siomedig iawn.
Disappointing
presentation.

YSGOL DYFFRYN CONWY
ADRODDIAD BLYNYDDOL I RIENI
ANNUAL REPORT TO PARENTS
CANLLAWIAU I TIWTORIAID / GUIDANCE FOR TUTORS
Enw/Name

Dosbarth/Class

GOLWG GYFFREDINOL AR BERFFORMIAD AC ARGYMHELLION
OVERVIEW OF PERFORMANCE AND RECOMMENDATIONS
Blaenoriaethu targedau i’r dysgwr, penodol i gyrhaeddiad ac nid rhai generig
Awgrymir wedyn eich bod yn cyfeirio at :
Personoliaeth ac agwedd gyffredinol y disgybl. A ydynt yn cymdeithasu ag eraill? Cofiwch osgoi
sylwadau personol negyddol
Sylwadau ar bresenoldeb a phrydlondeb.
Unrhyw sylwadau ar ymdrech / ymddygiad cyffredinol a gwaith cartref
Defnydd o'r cynllunydd. Ydy'r defnydd yn effeithlon i sicrhau cwblhau g/c yn brydlon? Ydy'r cynllunydd yn cael ei arwyddo'n gyson?

GWEITHGAREDDAU ERAILL / OTHER ACTIVITIES
Ydy'r disgybl wedi cynrychioli'r dosbarth mewn gwasanaeth? Ydy'r disgybl ar y Fforwm Blwyddyn/Cyngor Ysgol?
Unrhyw weithgareddau allgyrsiol e.e. chwaraeon, taith ysgol, Hairspray, Eisteddfod, 5x60 ayyb.

Tiwtor Dosbarth/Form Tutor

Pennaeth Blwyddyn
Head of Year

Pennaeth/Dirprwy
Headteacher/Deputy

Dyddiad
Date

Dyddiad
Date

Gellir trafod yr adroddiad hwn drwy drefnu apwyntiad â’r Pennaeth Blwyddyn.
This report can be discussed by arranging an appointment with the Head of Year.

AMSERLEN ADRODDIADAU A NOSWEITHIAU RHIENI 2018/19
PARENTS’ EVENINGS AND REPORTS CALENDAR 2018/19

NOSON RHIENI
PARENTS’ EVENING
(WYTHNOS/WEEK)

BLWYDDYN /
YEAR 7
BLWYDDYN /
YEAR 8

ADRODDIADAU INTERIM
REPORTS
(WYTHNOS/WEEK)

ADRODDIADAU
LLAWN
FULL REPORTS
(WYTHNOS/WEEK)

13/11/18 –
Tiwtor/Tutor
18/06/19

13/11/18
12/03/19

18/06/19

21/05/19

14/01/19
21/05/19

15/07/19

12/03/19

22/12/18
28/06/19(Lefelau CA3)

08/03/19

09/04/19

13/11/18
09/04/19

17/07/19

05/02/19

25/10/18
12/04/19

20/12/18

19/02/19

25/10/18
03/05/19

19/02/19

19/02/19

25/10/18
03/05/19

19/02/19

BLWYDDYN /
YEAR 9
BLWYDDYN /
YEAR 10
BLWYDDYN /
YEAR 11
BLWYDDYN /
YEAR 12
BLWYDDYN /
YEAR 13

NOSWEITHIAU RHIENI/AGORED ERAILL / OTHER PARENTS’S/OPEN EVENINGS:
10/09/2019
08/10/2019
22/10/2019

SEREMONI GWOBRWYO BLYNYDDOL / ANNUAL AWARDS’ CEREMONY
NOSON AGORED BL. 5-6 / YR. 5-6 OPEN EVENING
SEREMONI GWOBRWYO ADDYSG GORFFOROL / PHYSICAL EDUCATION AWARDS
CEREMONY

21/01/2020
24/03/2020

NOSON AGORED 6ED DOSBARTH / 6TH FORM OPEN EVENING
NOSON DEWISIADAU BL. 9 / YEAR 9 OPTIONS EVENING
SEREMONI FFEIL GYNNYDD BL. 13 / YR. 13 PROGRESS FILE CEREMONY
SEREMONI FFEIL GYNYDD A PROM BL. 11 / YR. 11 PROM AND PROGRESS FILE
CEREMONY

25/06/2020

ATODIAD 1: POLISI GWAITH CARTREF
Dyma brif amcanion gosod Gwaith Cartref
meithrin arfer o astudio
argymell yr ethig gwaith
hybu agwedd o hunan-ddisgyblaeth at waith, a helpu’r disgybl i weithio yn
annibynnol a heb arolygaeth
cadarnhau, cwblhau ac ymestyn gwaith a ddechreuwyd yn y dosbarth
fel rhan o ethos yr ysgol yn nhermau academig
Mae’n bwysig fod pob disgybl yn cael gwaith cartref yn rheolaidd ac mae’n bwysig hefyd fod y gwaith
cartref, wedi ei gwblhau, yn cael sylw haeddiannol.
Ni ddisgwylir i’r gwaith cartref ddilyn yr un drefn ymhob gwers nac i bob ystod gallu
wneud yr un gwaith, ac yn amlach na dim fe gyfyd allan o ofynion y wers. Fe all fod yn:✓ Ddysgu nodiadau/deiagramau/dyddiadau a.y.y.b. Ysgrifennu traethodau/ymarfer datrys
problemau Ymestyn gwaith dosbarth/gwaith ffolio/prosiect, adolygu ar gyfer prawf/arholiad
✓ Gwaith maes annibynnol - hel data/gwybodaeth/defnydd o dechnoleg gwybodaeth a
chyfathrebu
✓ Cynllunio/paratoi ar gyfer gwaith llafar
✓ Darllen mwy eang er mwyn paratoi at neu adolygu cynnwys y wers
Mae gan bob disgybl ym mlwyddyn 7 i 11 lyfr cyswllt/cartref, a bydd yr athro pwnc yn neilltuo
amser yn ystod y wers i drafod a chofnodi natur y gwaith cartref. Dylai’r athro pwnc gofnodi os na
chwblhawyd y gwaith cartref. Bydd disgwyl i’r tiwtor dosbarth a’r rhieni lofnodi y llyfr cyswllt yn
rheolaidd.
ROL Y RHIENI: Dylai rhieni:- gymryd diddordeb yn yr hyn y mae’r plant yn ei wneud yn yr ysgol. Nid yw hyn yn golygu
gwneud gwaith cartref drostynt ond annog a dangos diddordeb yn y gwaith.
-

-

holi ynglyn â gwaith ysgol a gwrando ar y plant yn disgrifio yr hyn maent wedi ei ddysgu a’r profiadau a gawsant.
drafod materion y dydd a phynciau sy’n codi mewn sgwrs a sicrhau bod y plant yn ymwybodol o
ddisgwyliadau a safonau.

YMESTYN Y BARTNERIAETH ADDYSGOL RHWNG RHIENI A’R YSGOL YW’R NOD
GYDA GWAITH CARTREF (gweler y cytundeb ysgol-cartref).

