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Enw'r ganolfan:  

Ysgol Gatholig a Chanolfan Chweched Dosbarth 

Cardinal Newman  

Rhif y ganolfan:  

 

Polisi wedi'i fabwysiadu gan Fwrdd y Llywodraethwyr 

ar (nodwch y dyddiad):  

Polisi wedi'i gyflwyno i staff ar (nodwch y 

dyddiad):  

12 Mawrth  

 
Datganiad o fwriad  
 

Diben y polisi hwn yw:  
 

 Sicrhau bod y graddau a bennir gan y ganolfan yn deg a chyson,  
eu bod wedi'u pennu'n effeithiol a heb ragfarn o fewn ac ar draws adrannau, a'u bod 
wedi'u  

cynnal drwy gydol y broses  

 Sicrhau y gweithredir prosesau effeithiol gyda chanllawiau eglur a chymorth ar gyfer  
staff  

 Sicrhau bod gan yr holl aelodau o staff sydd ynghlwm wrth y prosesau ddealltwriaeth 
glir o'u rolau a'u  
cyfrifoldebau  

 Cefnogi athrawon i wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth, yn unol â 
gofynion Cymwysterau Cymru  

 Sicrhau y cyflawnir safon uchel o sicrwydd ansawdd mewnol wrth ddyrannu'r 
graddau a bennir gan y ganolfan  

 Sicrhau bod y ganolfan yn cyflawni ei rhwymedigaethau mewn perthynas â 
deddfwriaeth cydraddoldeb ac  
anabledd  

 Sicrhau ein bod yn bodloni'r holl ofynion a amlinellir yn yr Amodau Rheoliadol 
Arbennig,  
a chyfarwyddiadau'r Cyd-gyngor Cymwysterau a Sefydliadau Dyfarnu ar gyfer 

cymwysterau  
haf 2021  

Bydd yn gyfrifoldeb i bawb sydd ynghlwm wrth y gwaith o gynhyrchu'r graddau a bennir gan 
y ganolfan ddarllen, deall a gweithredu'r polisi.  
 
 
Rhagarweiniad  
 

Yn sgil y pandemig COVID-19, a'r amser dysgu ac addysgu a gollwyd o ganlyniad iddo, 

cyhoeddodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, na fydd arholiadau allanol yn cael eu cynnal 

ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 10, 11, 12 na 13 yn ystod haf 2021. Yn hytrach, bydd yr ysgol yn 

dyfarnu graddau a bennir gan y ganolfan. Bydd graddau a bennir gan y ganolfan yn cynrychioli 

dull teg a rhesymol o ddyfarnu'r radd fwyaf tebygol y byddai myfyriwr wedi'i chyflawni mewn 
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amgylchiadau normal, a hynny ar ôl ystyriaeth ofalus. Ni fydd yn haws nac anos i gyflawni 

gradd nag y bu mewn blynyddoedd blaenorol. Bydd sicrhau tegwch i bob myfyriwr ac osgoi 

rhagfarn ddiarwybod a gwahaniaethu ar flaen ein meddyliau, a byddwn yn sicrhau ein bod yn 

cydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. Bwriedir y bydd y polisi hwn 

yn dryloyw, ac y bydd gan fyfyrwyr, rhieni, staff a llywodraethwyr ddealltwriaeth dda ohono. 

 

Trosolwg o'r broses asesu  

Bydd yr ysgol yn dyfarnu graddau a bennir gan y ganolfan ar gyfer pob pwnc, a byddant yn 

seiliedig ar y lefel gyrhaeddiad y mae gwaith y myfyriwr wedi'i chyflawni hyd yn hyn ac ar lefel 

y gwaith drwy gydol gweddill y flwyddyn academaidd. Byddwn yn dyfarnu'r graddau a bennir 

gan y ganolfan ar sail gwaith myfyrwyr a wnaed o gynnwys addasedig y manylebau a 

addysgwyd iddynt, ac ar sail yr hyn y mae gennym dystiolaeth ohono, ac ni fyddwn yn ceisio 

awgrymu potensial unrhyw fyfyriwr mewn pwnc. Defnyddir barn broffesiynol i bennu pob 

gradd, a hynny ar sail cyfuniad o'r wybodaeth asesu a ddelir ar gyfer myfyriwr, a bydd y farn 

honno'n un gyfannol sydd wedi'i chefnogi gan dystiolaeth ddigonol o'r cyrhaeddiad a 

arddangoswyd ar draws themâu a sgiliau allweddol, ac nid ar sail ffynhonnell unigol o 

dystiolaeth. Caiff disgrifyddion gradd CBAC eu defnyddio er cysondeb. Ni fydd yn rhaid i 

fyfyrwyr arddangos pob agwedd ar y disgrifydd er mwyn derbyn gradd benodol. Er nad oes 

unrhyw gynnwys penodol y bydd yn rhaid i fyfyriwr ei wybod na'i ddeall er mwyn cyflawni 

gradd, mae'n bwysig bod tystiolaeth o gyrhaeddiad ar draws ehangder digonol o gynnwys. 

Gall myfyrwyr gyflawni’r un radd trwy arddangos cyfuniadau gwahanol o wybodaeth, sgiliau 

a dealltwriaeth. Gall cryfderau mewn rhai meysydd gydbwyso gwendidau mewn meysydd 

eraill.  

Rhaid i dystiolaeth asesu ddod o waith y mae myfyrwyr wedi'i gwblhau, ar sail cynnwys 

addasedig y manylebau, yn ystod cyfnod astudio'r cymhwyster. Dylai pob athro sicrhau y 

defnyddir trefniadau mynediad, a'u bod yn cymhwyso addasiadau rhesymol ar gyfer myfyrwyr 

ag anghenion dysgu ychwanegol os ydynt yn ofynnol. Gallai'r mathau o dystiolaeth a allai 

gyfrannu at y graddau a bennir gan y ganolfan gynnwys asesiadau mewnol, elfennau 

diarholiad (gan gynnwys tystiolaeth ymarferol), gwaith dosbarth, gwaith cartref, cyn-bapurau 

a ddarparwyd gan CBAC, a'r deunyddiau a gyhoeddwyd gan CBAC yn ddiweddar. Gellir 

cwblhau gwaith a asesir yn amgylchedd yr ysgol neu gartref, ond rhaid sicrhau mai'r myfyriwr 

ei hun sydd wedi cwblhau'r holl waith a gyflwynir. Nid yw nifer y darnau na'r math o 

dystiolaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer y broses ddyfarnu wedi'u rhagnodi, ond dylai'r gwaith 

a gyflwynir ddangos ei fod yn cwmpasu ehangder digonol o safbwynt gofynion y manylebau, 

a'i fod yn ymdrin yn ddyfnach â rhai agweddau arnynt, yn ôl disgresiwn yr ysgol. Dylai fod yn 

amlwg bod y myfyriwr wedi ymdrin â'r amcanion asesu o fewn neu ar draws yr unedau. Bydd 

athrawon yn defnyddio'u crebwyll proffesiynol ac yn penderfynu a yw'r wybodaeth a'r sgiliau 

a arddangoswyd yn bodloni'r safon ddisgwyliedig arferol ar gyfer y radd benodol. Yn 
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ymarferol, bydd y radd fwyaf priodol i'w dyfarnu'n dibynnu yn ymarferol ar gyrhaedddiad y 

dysgwr wrth gyflawni'r amcanion asesu yn gyffredinol.   

Ni fydd ceisiadau ystyriaeth arbennig yn gymwys yn ystod haf eleni fel yr oeddent yn y 

blynyddoedd a fu. Oherwydd bod tystiolaeth yn hyblyg, ac y gellir ei theilwra i fyfyriwr unigol 

yn unol â'r gofyniad bod ei waith yn ymdrin â chynnwys y fanyleb, dylai'r achosion o ystyriaeth 

arbennig fod yn gyfyngedig. Efallai y byddwn yn gallu dethol gwaith a gwblhawyd gan fyfyrwyr 

yn ystod cyfnod pan nad oedd amgylchiadau anffafriol wedi cael effaith arnynt. Lle nad yw 

hyn yn bosibl, ac mewn achos lle mae digwyddiad y tu hwnt i reolaeth myfyriwr wedi cael 

effaith arno ac ar ei berfformiad mewn asesiadau, dylai athrawon arfer ystyriaeth arbennig. 

Mae'n rhaid i ystyriaeth arbennig fod yn berthnasol i berfformiad y myfyriwr ar adeg cyflawni 

asesiadau perthnasol sy'n cyfrannu at y radd a bennir gan y ganolfan, a'i bod yn ymwneud â 

digwyddiadau a oedd y tu hwnt i'w reolaeth. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:  

 Salwch dros dro neu ddamwain/anaf, ond nid salwch hirdymor, anabledd neu 

anawsterau eraill oni bai eu bod yn dod i'r amlwg yn ystod adegau asesu  

 Profedigaeth, ond nid os digwyddodd y brofedigaeth fwy na chwe mis cyn yr asesiad, 

oni bai fod pen-blwydd y brofedigaeth yn cyd-ddigwydd ag adeg yr asesiad, neu os oes 

goblygiadau parhaus yn mynd rhagddynt, e.e. cwest neu achos llys 

 Argyfwng domestig  

 Achos lle nad yw'r ganolfan wedi gweithredu trefniadau mynediad a gymeradwywyd 

yn flaenorol  

Ni roddir ystyriaeth arbennig o ganlyniad i beidio ag ufuddhau i reoliadau mewnol, ac ni 

roddwyd erioed mewn perthynas â cholli amser dysgu ac addysgu. Caiff ceisiadau ystyriaeth 

arbennig eu cymhwyso cyn dyfarnu'r graddau terfynol a bennir gan y ganolfan.  

I grynhoi, dylai athrawon ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu pa mor addas yw'r 

dystiolaeth wrth bennu'r radd:  

• Y graddau y mae'r gwaith yn ymdrin â'r amcanion asesu  

• Y graddau y mae'r gwaith yn ymdrin â'r cynnwys (dylid cyfeirio at fframwaith asesu'r 

cymhwyster)  

• Dilysrwydd y gwaith – pa mor hyderus ydych chi mai gwaith y myfyriwr ei hun a gyflwynwyd 

i chi?  

• Lefel reolaeth yr asesiad – a gafodd ei gynnal dan amodau amseru, a roddwyd cyfle i fyfyrwyr 

ailddrafftio gwaith, a gafodd yr asesiad ei oruchwylio?  

• Safon y gwaith marcio – pa brosesau safoni mewnol a gafodd eu cymhwyso i sicrhau safon 

marcio gyson?  
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• Safon y gwaith o ddyfarnu graddau – a ddarparwyd terfyn graddau tybiannol ar gyfer yr 

asesiad(au) sy'n dangos safon gyrhaeddiad y myfyriwr?  

• Y cyd-destun y cafodd pob darn o dystiolaeth ei gwblhawyd ynddo – er enghraifft, a ydych 

yn gwybod a wnaeth y myfyriwr gwblhau asesiad gartref, neu a oedd yn sâl ar adeg cwblhau 

asesiad gartref / yn yr ysgol ac ati? Dylai athrawon ystyried a yw'r asesiad yn adlewyrchiad teg 

o berfformiad y myfyriwr.  

Er na roddir mwy o flaenoriaeth i unrhyw fath o dystiolaeth dros fathau eraill, bydd tystiolaeth 

yr ydych wir yn credu ei bod yn cynrychioli perfformiad y myfyriwr yn cael dylanwad ar y 

dyfarniad cyfannol cyffredinol.  

Cyn y Pasg, bydd yr ysgol yn sicrhau bod myfyrwyr a rhieni'n hollol ymwybodol o'r broses o 

ddyfarnu graddau a bennir gan y ganolfan, ac o'r sefyllfa gyfredol o safbwynt eu graddau 

TAG/TGAU.  Caiff hanner cyntaf tymor yr haf ei neilltuo ar gyfer casglu tystiolaeth asesu 

bellach, a chaiff y gwaith hwnnw ei arwain gan y cyfarwyddwyr dysgu / ymarferwyr arweiniol. 

Bydd y dirprwy bennaeth yn llunio templed ac yn ei ddosbarthu i bob cyfarwyddwr dysgu / 

ymarferydd arweiniol (i'w gyflwyno cyn y Pasg) a fydd yn gofyn iddynt gyflwyno cynllun cryno 

a rhestr wirio ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch yn ystod y cyfnod cyn cyflwyno'r 

graddau terfynol yn yr haf – gweler Atodiad 1. Ar y templed hwn, nodir cynnwys a dull rheoli'r 

asesiad, y prosesau, yr amserlen, y trefniadau ar gyfer myfyrwyr ag anghenion cymorth 

ychwanegol, yr amodau y cynhelir asesiadau ynddynt, y cymorth a hyfforddiant a roddir i staff, 

y broses gymedroli fewnol a'r gweithdrefnau sicrhau ansawdd. Bydd hyn yn sicrhau bod pob 

athro'n hollol wybodus o'r cynllun bwriadedig, yn gwybod bod yr asesiadau arfaethedig yn 

ddilys, dibynadwy a theg, a bod ganddynt ddealltwriaeth eglur o'r broses ar gyfer dyfarnu 

graddau. Bydd y cyfarwyddwyr dysgu / ymarferwyr arweiniol yn sicrhau y caiff yr holl 

dystiolaeth asesu ei storio'n ddiogel a'i bod ar gael ar gyfer ei hadolygu os yw'n ofynnol.  

Bydd pob arweinydd codi safonau ar yr Uwch Dîm Arwain yn gwirio ac yn sicrhau ansawdd 

pob cynllun asesu.  

Bydd y cyfarwyddwyr dysgu / ymarferwyr arweiniol ac aelodau'r Uwch Dîm Arwain yn sicrhau 

ansawdd pob gradd a bennir gan y ganolfan. Er mwyn rhoi amser i fyfyrwyr gyflawni'u graddau 

gorau posibl, ni chaiff y graddau a bennir gan y ganolfan eu cytuno a'u rhannu â CBAC hyd nes 

tymor yr haf – gweler amserlen fewnol Ysgol Gatholig Cardinal Newman ac amserlen y 

myfyrwyr – Atodiad 2.  

Gweithdrefn  

Bydd y swyddog arholiadau'n sicrhau bod y cyfarwyddwyr dysgu / ymarferwyr arweiniol yn 

ymwybodol o ganllawiau a deunyddiau CBAC ac yn sicrhau bod ganddynt fynediad i'r wefan 

ddiogel. Bydd y swyddog arholiadau hefyd yn cyfeirio staff at yr arfer gorau wrth gynnal 

asesiadau a bennir ym Mholisi Arholiadau ac Apeliadau a Pholisi Asesiadau Di-arholiad Ysgol 

Gatholig Cardinal Newman.  Bydd pob cyfarwyddwr dysgu / ymarferydd arweiniol yn darllen 
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pob canllaw, yn llunio ei gynllun asesu gan ddefnyddio'r templed a ddarperir, ac yn sicrhau 

bod holl aelodau ei dîm yn deall y cyfeiriad symud a'u cyfrifoldebau fel athrawon dosbarth. 

Caiff pob deunydd hyfforddiant a chanllaw a gyhoeddir gan CBAC eu defnyddio. Cynhelir 

hyfforddiant i'r ysgol gyfan er mwyn sicrhau cysondeb ar draws pob maes dysgu. Dylai 

arweinwyr codi safonau sicrhau ansawdd y cynlluniau asesu adrannol cyn iddynt gael eu 

rhannu â thimau, a dylai fod ganddynt ddealltwriaeth dda o sut bydd yr adran yn dyfarnu 

graddau a bennir gan y ganolfan ac yn sicrhau tegwch i bob myfyriwr. Bydd pob cyfarwyddwr 

dysgu / ymarferydd arweiniol yn cofnodi cyfarfodydd er mwyn sicrhau eglurder ynghylch 

prosesau safoni a chymedroli, ac i sicrhau y gweithredir pob pwynt gweithredu. Caiff ffurflen 

cofnodi cyfarfodydd cymedroli Ysgol Gatholig Cardinal Newman ei defnyddio ar draws pob 

maes dysgu er cysondeb – gweler Atodiad 3.  

Bydd cyfarwyddwyr dysgu Cyfnod Allweddol 4 a Chyfnod Allweddol 5 yn coladu rhestrau o 

fyfyrwyr sy'n destun ystyriaeth arbennig ac yn hysbysu staff cyn y caiff y graddau a bennir gan 

y ganolfan eu cwblhau. Bydd y rheolwr cynhwysiant hefyd yn sicrhau bod pob aelod o staff yn 

ymwybodol o drefniadau mynediad myfyrwyr.  

Unwaith y bydd y myfyrwyr wedi cwblhau pob asesiad, dylai athrawon gwblhau cofnod o 

benderfyniadau ar gyfer myfyrwyr ar gyfer eu pwnc – gweler Atodiad 4. Bydd pob myfyriwr 

hefyd yn llofnodi datganiad sy'n cadarnhau mai ei waith ei hun a gyflwynir ganddo – gweler 

Atodiad 5. 

Bydd y dirprwy bennaeth sy'n gyfrifol am ddata yn llunio templed ar gyfer yr adrannau er 

mwyn iddynt ei ddefnyddio i gofnodi graddau asesu mewnol a gradd gyffredinol a bennir gan 

y ganolfan ar gyfer myfyrwyr Cyfnod Allweddol 4 a Chyfnod Allweddol 5. Drwy gynnal 

cyfarfodydd sicrhau gwelliant, bydd pob cyfarwyddwr dysgu / ymarferydd arweiniol yn 

cyfarwyddo'i staff, ac yn sicrhau bod pob asesiad yn eglur, bod y cynllun(iau) marcio cywir ar 

waith, a bod pob athro'n deall y terfynau gradd ffit orau a'u bod yn eu defnyddio a'u 

cymhwyso yn gyson. Er mwyn sicrhau nad yw llên-ladrad yn digwydd, bydd pob cyfarwyddwr 

dysgu / ymarferydd arweiniol a phob athro'n gwirio dilysrwydd pob darn o waith gan fyfyrwyr 

yn drylwyr. Bydd pob cyfarwyddwr dysgu / ymarferydd arweiniol yn cyflwyno amlinelliad 

eglur o'i strategaeth samplu fel ei bod yn cynnwys trawstoriad eang o fyfyrwyr o bob grŵp 

dysgu ac o bob aelod o staff, a bydd yn cymryd camau priodol os bydd angen i athro newid ei 

benderfyniad er mwyn sicrhau ei fod yn unol â gweddill y tîm. Bydd athrawon dosbarth yn 

darparu graddau a bennir gan y ganolfan ar gyfer eu dosbarthiadau eu hunain ac yn sicrhau y 

caiff trefniadau mynediad a cheisiadau ystyriaeth arbennig eu cymhwyso os yw'n ofynnol.  

Bydd y cyfarwyddwyr dysgu'n dadansoddi'r holl ddata ar gyfer adran benodol, amlygu 

ymholiadau/myfyrwyr i'w trafod, ac yn cynnal gwaith cymedroli mewnol er mwyn sicrhau 

cysondeb. Bydd athrawon dosbarth yn gwneud newidiadau terfynol i'r graddau a bennir gan 

y ganolfan. Yna, bydd cyfarwyddwyr dysgu / ymarferwyr arweiniol yn gwirio'r data am y tro 

olaf. Dyma fydd y pwynt y dylai'r cyfarwyddwyr dysgu / ymarferwyr arweiniol  fod yn ystyriol 

o ddosbarthiad y graddau a ddyfarnwyd i'w myfyrwyr yn ystod cyfresi blaenorol, a ph'un a yw 
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graddau eleni'n llawer uwch neu is na nhw. Gall cyfarwyddwyr dysgu / ymarferwyr arweiniol 

wneud rhagor o newidiadau os oes angen. Bydd hyn yn sicrhau bod y penderfyniadau asesu 

terfynol yn fanwl gywir, yn ddibynadwy, a'u bod wedi'u cofnodi'n ddiogel. 

Bydd y cyfarwyddwyr dysgu / ymarferwyr arweiniol yn cyflwyno'u data terfynol i'w 

harweinydd codi safonau ei gymeradwyo. Bydd yr arweinydd codi safonau'n dadansoddi'r 

data, sicrhau tegwch i bob myfyriwr, gofyn cwestiynau, trafod myfyrwyr ac ati. Unwaith y cânt 

eu cymeradwyo, bydd pob cyfarwyddwr dysgu / ymarferydd arweiniol yn cyflwyno'i raddau a 

bennir gan y ganolfan i'r pennaeth cynorthwyol sy'n gyfrifol am ddata. Bydd y pennaeth 

cynorthwyol yn cymryd rheolaeth lwyr dros y data ac yn ei gloi. Bydd y pennaeth cynorthwyol 

sy'n gyfrifol am ddata yn sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau diogelu data a phrosesu data.  

Bydd y dirprwy bennaeth yn trefnu cyfarfod ar gyfer aelodau'r Uwch Dîm Arwain er mwyn 

iddynt drafod a gwirio manwl gywirdeb data myfyrwyr unigol a data'r ysgol gyfan. Y pennaeth 

fydd yn arwain y cyfarfod hwn. Dylai pob arweinydd codi safonau fod yn gyfarwydd â'r data 

ar gyfer y maes sy'n gyfrifoldeb iddo, a bod yn gallu ateb cwestiynau yn ei gylch. Dyma fydd y 

pwynt y dylai'r uwch-staff fod yn ystyriol o ddosbarthiad y graddau a ddyfarnwyd i'w myfyrwyr 

yn ystod cyfresi blaenorol, a ph'un a yw graddau eleni'n llawer uwch neu is na nhw. Efallai y 

bydd angen gwneud newidiadau pellach. Dylid mynd ar drywydd unrhyw ymholiadau ar 

unwaith ar ddiwedd y cyfarfod.   

Unwaith y bydd y pennaeth wedi cymeradwyo data'r ysgol gyfan, bydd ar gael i bob aelod o 

staff, mewn ardal ddiogel, er mwyn iddo ei ‘wirio'n derfynol’. Mae hwn yn gyfle i staff godi 

unrhyw bryderon/cwestiynau. Dylid cyfeirio pob apêl fewnol at y dirprwy bennaeth, gan roi 

amlinelliad eglur o'r mater. Trefnir cyfarfod ar gyfer aelodau'r Uwch Dîm Arwain er mwyn 

iddynt glywed pob apêl fewnol. Bydd y pennaeth yn penderfynu a fydd angen gwneud unrhyw 

newidiadau. Bydd y dirprwy bennaeth yn adrodd yn ôl i bob aelod o staff a gododd apêl 

fewnol.  

Dyma'r pwynt y caiff y graddau a bennir gan y ganolfan eu rhannu â'r myfyrwyr. Bydd y 

pennaeth yn atgoffa'r myfyrwyr a'r rhieni am y broses o ddyfarnu'r graddau a bennir gan y 

ganolfan (y dystiolaeth a arweiniodd at ddyfarnu'r graddau, trefniadau mynediad, addasiadau 

rhesymol, ac unrhyw ystyriaeth arbennig), a'u hatgoffa am y weithdrefn apeliadau. Os 

cyflwynir apeliadau neu gwynion, bydd y swyddog arholiadau'n cymryd cyfrifoldeb llwyr dros 

y cysylltiad â'r sawl perthnasol, a bydd yn cadw cofnod o unrhyw adolygiadau a wnaed ar gais 

ymgeiswyr, cofnodi canlyniad yr adolygiadau hynny, ac yn rhannu'r canlyniad â'r myfyrwyr. 

Mae’r weithdrefn/polisi cwynion ar gael ar wefan yr ysgol. Caiff unrhyw newidiadau i raddau 

eu trosglwyddo i'r pennaeth cynorthwyol sy'n gyfrifol am ddata. Ar ôl cyhoeddi'r graddau, gall 

myfyrwyr gyflwyno apêl ar y sail y dyfarnwyd gradd o ganlyniad i feirniadaeth academaidd 

afresymol a/neu ar sail gwall gweithdrefnol, a chaiff apêl o'r fath ei phrosesu gan CBAC.  

Bydd y pennaeth cynorthwyol sy'n gyfrifol am ddata ar y cyd â'r swyddog arholiadau yn 

mewnbynnu'r data terfynol ar gyfer pob grŵp blwyddyn i wefan ddiogel CBAC. Bydd y 
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cyfarwyddwyr dysgu / ymarferwyr arweiniol yn gyfrifol am ‘gymeradwyo'r data’ ar y wefan 

ddiogel am y tro olaf ac am gyflwyno'r canlyniadau erbyn y dyddiad gofynnol. Os oes unrhyw 

wallau, dylai'r cyfarwyddwyr dysgu / ymarferwyr arweiniol ddweud wrth y pennaeth 

cynorthwyol sy'n gyfrifol am ddata ar unwaith er mwyn iddo'u cywiro. Ni ddylai cyfarwyddwyr 

dysgu / ymarferwyr arweiniol wneud newidiadau eu hunain.  

Bydd y pennaeth yn llofnodi'r datganiad fel pennaeth y ganolfan ac yn ei gyflwyno i CBAC.  

Hyfforddiant staff  

Er mwyn sicrhau tegwch i fyfyrwyr, bydd angen cynnal hyfforddiant i staff, a'r dirprwy 

bennaeth sy'n gyfrifol am hyfforddiant staff bydd yn ei arwain a'i drefnu. Dylai pob aelod o 

staff ddarllen y Canllaw i Greu Asesiadau gan CBAC yn y lle cyntaf, ac yna ymgymryd yn 

ddiweddarach â'r rhaglen dysgu broffesiynol a gaiff ei chyflwyno drwy saith sesiwn a 

recordiwyd ymlaen llaw (sy'n para 30-45 munud yr un), a bydd dogfennaeth ategol a 

gweminarau byw dilynol (45 munud yr un), lle bo'n briodol, ar gyfer rhai sesiynau. Gweler 

Rhaglen Dysgu Proffesiynol Ysgol Gatholig Cardinal Newman - Atodiad 6. 

Gwerthusiad  

Mae'r ysgol wedi ymrwymo i sicrhau y rhoddir cyfleoedd i bob myfyriwr wneud y cynnydd 

gorau posibl ac ennill y graddau gorau posibl. Rydym wedi'n hymrwymo i wneud yr hyn a 

amlinellir yn y polisi a'n nod yw sicrhau tegwch i bob myfyriwr.  

Mae polisïau ategol pellach yn cynnwys y canlynol:   
 

 Polisi Asesiadau ac Apeliadau Mewnol CA4 a CA5 2021  

 Polisi Cwynion – Gweithdrefn  
 
Mae'r ddwy ddogfen ar gael ar wefan Ysgol Gatholig a Chanolfan Chweched Dosbarth 
Cardinal Newman. 
 

 

Mae'r dogfennau a ddefnyddiwyd i lunio'r polisi hwn ar gael yma:  

 Canllaw i Greu Asesiadau gan CBAC – Chwefror 2021  

 Cymwysterau Cymru, Canllawiau am drefniadau amgen ar gyfer TGAU, UG a Safon 

Uwch sydd wedi’u cymeradwyo – Haf 2021 f2  

 Canllawiau i ganolfannau gan CBAC ar y Polisi Prosesau Asesu a Sicrhau Ansawdd 

2021  

 Atodiad 3 (ystyriaeth arbennig) o ganllawiau i ganolfannau gan CBAC ar y Polisi 

Prosesau Asesu a Sicrhau Ansawdd 2021  
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Lluniwyd:  9 Mawrth 2021  


