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Polisi'r ganolfan ar gyfer trefniadau amgen ar gyfer prosesau asesu a sicrhau 

ansawdd ar gyfer haf 2021  

Enw'r ganolfan: Ysgol Coedcae  
 

Rhif y ganolfan: 68255  
 

Mabwysiadwyd y polisi gan y corff 
llywodraethol ar (nodwch y dyddiad): 24 
Mawrth 2021  

Cyflwynwyd y polisi i staff ar (nodwch y 
dyddiad):  

Enw'r aelod o staff sy'n gyfrifol am y 
polisi: Tracy Senchal, Pennaeth  

 

 
Cyflwyniad  
Ym mis Tachwedd 2020, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg yng Nghymru na fyddai 
arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch yn cael eu cynnal ar ddiwedd y flwyddyn yn 2021. Ym 
mis Ionawr 2021, cafwyd cadarnhad y câi'r graddau eleni ar gyfer y cymwysterau hyn eu 
dyfarnu trwy fodel graddau a bennir gan ganolfannau. Mae hyn yn golygu mai ysgolion neu 
golegau fydd yn pennu'r graddau y byddant yn eu dyfarnu i'w disgyblion ar gyfer y 
cymwysterau canlynol:  
 

 TGAU, UG a Safon Uwch a gymeradwyir gan Cymwysterau Cymru  

 Tystysgrifau Her Sgiliau 

 Lefel 2 a Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau  

 Lefel 2 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (Uned 216)  
 
Mae dogfen Cymwysterau Cymru, Canllawiau am drefniadau amgen ar gyfer TGAU, UG a 
Safon Uwch sydd wedi’u cymeradwyo, yn nodi, “Er y bydd y dull o gynhyrchu'r Graddau a 
Bennir gan Ganolfannau yn holistig ei natur, mae angen iddo fod wedi’i seilio ar dystiolaeth 
ddigonol o gyrhaeddiad amlwg ar draws themâu a sgiliau allweddol.” 
 
Nod y polisi hwn yw amlinellu sut y bydd yr ysgol, fel canolfan arholi, yn cymhwyso'r 
Canllawiau am drefniadau amgen ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch sydd wedi’u 
cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru [y rheoleiddiwr cymwysterau] er mwyn helpu i bennu 
graddau yn 2021. 
 
Drwy rannu ei dull drwy gyhoeddi'r polisi hwn, mae'r ysgol yn ceisio cynnig eglurder a hyder i 
staff, disgyblion a rhieni/gofalwyr, ynghyd ag i randdeiliaid ehangach yr ysgol.  

 
Datganiad o fwriad  
Diben polisi'r ganolfan hon 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  
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 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 hwn.  
 
 
1.  Rolau a chyfrifoldebau  

1.1 Bydd cadeirydd y llywodraethwyr yn cymeradwyo ac yn llofnodi'r polisi hwn ar ôl i'r 
corff llywodraethu cyfan ei ystyried a'i gytuno.  

1.2 Fel pennaeth y ganolfan, y pennaeth sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol dros yr ysgol 
fel canolfan arholiadau, gan sicrhau bod pob parti perthnasol yn deall 
dyletswyddau cyfreithiol a rheoliadol yr ysgol yn y maes hwn. Mae’r pennaeth yn 
gyfrifol am sicrhau bod y strwythur ar gyfer dyfarnu graddau a bennir gan y 
ganolfan yn cynnwys rolau a chyfrifoldebau arwahanol sydd wedi'u diffinio'n eglur.  
Bydd y pennaeth yn sicrhau bod y gwaith o gynllunio ar gyfer y broses o ddyfarnu 
graddau a bennir gan y ganolfan, a'r dull o reoli a gweithredu'r broses honno, eu 
cyflawni mewn modd effeithiol, yn unol â'r polisi hwn, ac er budd gorau pob 
disgybl.  

1.3 Bydd y dirprwy bennaeth (addysgeg, cwricwlwm ac asesu) yn gyfrifol am sicrhau y 
darperir hyfforddiant priodol ar gyfer pob aelod o staff sydd ynghlwm wrth y gwaith 
o bennu graddau. Bydd y dirprwy bennaeth, yn unol â'i rôl fel y dilysydd mewnol 
arweiniol, yn cydweithio'n agos â'r pennaeth i sicrhau y caiff prosesau sicrhau 
ansawdd mewnol yr ysgol eu gweithredu'n gadarn ac yn gyson.  Bydd hyn yn 
cynnwys sicrhau bod pob cymhwyster/maes pwnc wedi cwblhau gwaith cymedroli 
tystiolaeth yn fewnol ac wedi cofnodi pob penderfyniad a wnaed, yn unol â 
phrotocolau CBAC.  

1.4 Bydd aelodau'r uwch dîm arwain, yn eu swyddogaeth fel rheolwyr llinell dros 
reolwyr canol / meysydd cwricwlwm penodedig, yn gyfrifol am gefnogi'r pennaeth 
yn y gwaith mewnol o sicrhau ansawdd a chymeradwyo cynlluniau asesu pwnc a'r 
graddau terfynol a bennir gan y ganolfan. Bydd y dirprwy bennaeth a’r pennaeth 
cynorthwyol yn chwarae rhan allweddol mewn darparu cymorth i'r staff sydd 
ynghlwm wrth y broses o ddyfarnu graddau a bennir gan y ganolfan, ac wrth 
sicrhau y dilynir dull cyson ar gyfer gweithredu'r polisi hwn ar draws pob 
cymhwyster perthnasol.  

1.5 Bydd y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yn sicrhau bod pob 
aelod o staff yn ymwybodol o unrhyw drefniadau mynediad sydd ar waith ar gyfer 
disgyblion pan osodir asesiadau a gaiff eu defnyddio i ddarparu tystiolaeth ar gyfer 
y graddau a bennir gan y ganolfan, gan gynnwys manylion am unrhyw addasiadau 
rhesymol y gall fod hawl gan ddisgyblion iddynt. Yn ogystal, bydd y CADY yn 
cydlynu'r gwaith o ddarparu cymorth ychwanegol er mwyn helpu disgyblion i 
gyflawni nodau cymhwyster penodol, yn unol â'r hyn a fyddai'n digwydd mewn 
amgylchiadau ‘normal’.  

1.6 Bydd yr arweinwyr cwricwlwm yn gyfrifol am weithredu'r polisi hwn yn gadarn o 
fewn y maes cwricwlwm a arweinir ganddynt. Byddant yn sicrhau bod y dull o 
ddyfarnu'r graddau a bennir gan y ganolfan yn bodloni gofynion y fframwaith asesu 
cymwysterau a bennwyd gan CBAC. Mae hyn yn cynnwys dethol a gosod tasgau 
o blith yr ystod o dasgau a gynigir gan CBAC, ar ffurf cyn-bapurau addasedig, er 
mwyn ei gwneud yn bosibl i bob disgybl yn y garfan gael cyfle cyfartal i arddangos 
yr hyn y mae'n ei wybod ac yn ei ddeall, ynghyd â'r hyn y mae'n gallu ei wneud. Yn 
y modd hwn, rhoddir y cyfle gorau i bob disgybl gyflawni'r radd uchaf posibl. Bydd 
yr arweinwyr cwricwlwm hefyd yn sicrhau y cyflawnir y gwaith o safoni a 
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chymedroli prosesau asesu a thystiolaeth yn fewnol, a hynny'n drylwyr, er mwyn 
sicrhau tegwch a chysondeb yn y canlyniadau ar draws y cymhwyster. Bydd yn 
gyfrifoldeb i'r arweinwyr cwricwlwm oruchwylio a rheoli'r gwaith o gofnodi 
canlyniadau a'r penderfyniadau cysylltiedig a wneir ar gyfer pob cymhwyster. Ar 
gyfer y cymwysterau y maent yn gyfrifol amdanynt, bydd yr arweinwyr cwricwlwm 
yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau mynediad ar waith ar gyfer y disgyblion sydd 
â hawl iddynt. Gan gydweithio'n agos â'r dirprwy bennaeth, bydd yr arweinwyr 
cwricwlwm yn sicrhau y cefnogir cydweithwyr yn eu timau i gael mynediad i 
gyfleoedd hyfforddiant perthnasol. Mae'r arweinwyr cwricwlwm yn gyfrifol am lunio 
cynllun asesu pwnc, a'i weithredu. Bydd yr arweinwyr cwricwlwm yn sicrhau bod y 
graddau terfynol yn cael eu lanlwytho i blatfform CBAC erbyn y dyddiad cau. 

1.7 Bydd athrawon yn ymgysylltu'n llwyr â'r holl gyfleoedd dysgu proffesiynol 
perthnasol a ddarperir er mwyn cefnogi'r dull o weithredu'r polisi hwn.  Bydd 
athrawon yn sicrhau y caiff tasgau asesu eu gosod, eu gweinyddu a'u hasesu yn 
unol â gofynion y cynllun asesu pwnc penodol, ac y cesglir tystiolaeth asesu yn 
unol â'r amserlen gytunedig (gweler Atodiad 1). Rhaid i athrawon sicrhau bod 
disgyblion yn ymwybodol o'r amserlen ar gyfer tasgau asesu, ac o feini prawf a 
chwmpas y tasgau a osodir. Rhaid i athrawon sicrhau bod disgyblion yn deall pa 
weithgareddau fydd yn cyfrannu at benderfynu'r radd a bennir gan y ganolfan. 
Bydd athrawon yn sicrhau bod y trefniadau mynediad / addasiadau rhesymol ar 
waith ar gyfer y disgyblion a nodir, fel y bo'n briodol. Byddant yn casglu'r gwaith 
asesu a gwblheir gan ddysgwyr ac yn ei storio'n ddiogel. Bydd athrawon yn 
marcio'r gwaith a gyflwynir yn ôl yr amserlenni a gytunir â'r arweinwyr cwricwlwm. 
Ni fydd athrawon yn rhoi cyfle i ddisgyblion ailddrafftio na gwella'u gwaith unwaith y 
byddant wedi'i gyflwyno. Yn unol â pholisïau perthnasol yr ysgol (polisi asesu'r 
ganolfan, cynlluniau asesu pwnc), bydd athrawon yn sicrhau bod y graddau a 
bennir gan y ganolfan y mae disgyblion yn eu derbyn yn deg a dilys, a'u bod yn 
adlewyrchiad dibynadwy o'r dystiolaeth asesu sydd ar gael. Gan gydweithio'n agos 
â'r arweinydd cwricwlwm perthnasol, bydd athrawon yn cwblhau'r cofnod o 
benderfyniadau a wnaed ynghylch disgyblion.  

1.8 Mae'r Rheolwr Data ac Arholiadau'n gyfrifol am reoli'r gwaith o weinyddu 
cymwysterau. Mae hyn yn cynnwys sicrhau y rhoddir cofnodion manwl gywir ac 
amserol i'r byrddau arholi, rhannu pob darn o wybodaeth berthnasol gan y byrddau 
arholi â'r aelodau staff perthnasol, a hynny'n brydlon, a chynorthwyo'r pennaeth, yr 
uwch dîm arwain a'r arweinwyr cwricwlwm i gyflawni eu cyfrifoldebau mewn 
perthynas â gwaith asesu'r cymwysterau TGAU ar gyfer 2021, fel sy'n briodol.  

 
2.  Graddau a bennir gan ganolfannau  

2.1 Diffiniad a diben  
Dyfernir y radd derfynol, sef y radd a bennir gan y ganolfan, ar sail y cyrhaeddiad y mae 
disgybl wedi'i arddangos ym meysydd cynnwys y cymhwyster y mae'r unigolyn hwnnw 
wedi ymdrin ag ef.  
 
Fesul cymhwyster, bydd athrawon yn defnyddio fframweithiau asesu cymwysterau CBAC, 
sy'n cynnwys disgrifyddion ar gyfer graddau allweddol i gefnogi dull manwl gywir o 
ddosbarthu dyfarniadau.  Bydd yn rhaid i bob gradd a ddyfernir gan yr ysgol fod yn 
seiliedig ar dystiolaeth gadarn er mwyn arddangos cyrhaeddiad disgybl ar draws themâu a 
sgiliau allweddol. Bydd y rhain yn amrywio fesul cymhwyster, yn ôl yr hyn a bennir gan 
ofynion pob fframwaith asesu cymhwyster a ddarperir gan CBAC.  
 
Ni chaiff y graddau a bennir gan y ganolfan eu defnyddio gan athrawon/yr ysgol i awgrymu 
potensial disgybl mewn pwnc oherwydd, yn dilyn y fath darfiad ar ddysgu, byddai hyn yn 
hollol oddrychol ac yn anodd cyflwyno tystiolaeth yn ei gylch. Bydd yn ofynnol i athrawon 
gymhwyso'u crebwyll proffesiynol a phenderfynu a yw'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r 
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sgiliau y mae'r disgybl wedi'u harddangos yn bodloni'r safon arferol ar gyfer gradd 
benodol.  
 
Wrth bennu graddau, bydd angen i'r ysgol wneud beirniadaethau ‘ffit orau’. Golyga hyn na 
fydd yn ofynnol i ddisgyblion arddangos yr holl agweddau ar ddisgrifydd gradd er mwyn 
dyfarnu'r radd iddo. Dylid dyfarnu graddau i ddisgyblion sy'n cefnogi'r cyrhaeddiad a 
arddangoswyd ganddynt ar draws ehangder digonol o gynnwys, o fewn y cymhwyster 
penodol, yn unol â'r hyn a bennir gan CBAC. Gall disgyblion gyflawni'r un graddau trwy 
arddangos cyfuniadau gwahanol o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth. Bydd hyn yn 
sicrhau bod cryfderau mewn rhai meysydd yn gwrthbwyso gwendidau mewn meysydd 
eraill. Gellir dyfarnu'r radd ‘ffit orau’ o ganlyniad.  
 
Lle ceir tystiolaeth annigonol o gyrhaeddiad a arddangosir, neu mewn achosion lle mae'r 
dystiolaeth yn awgrymu bod y cyrhaeddiad islaw'r hyn sy'n ofynnol ar gyfer dyfarnu'r radd 
isaf ar gyfer cymhwyster (h.y. gradd G ar gyfer TGAU), dyfernir gradd U i'r disgybl, fel y 
radd a bennir gan y ganolfan.  
 
Er na fydd gostyngiad yn y safon ddisgwyliedig ar gyfer unrhyw radd benodol yn 2021, o 
ddefnyddio graddau a bennir gan ganolfannau cydnabyddir y bydd disgyblion yn cwblhau 
swm llai o waith nag yn y blynyddoedd a fu, a hynny yn sgil effaith barhaus y pandemig. 
Felly'r bwriad o ddefnyddio graddau a bennir gan ganolfannau yw sicrhau na fydd 
ffactorau allanol yn rhoi disgyblion dan anfantais annheg. Ar yr un pryd, maent wedi'u 
cynllunio i'w gwneud yn bosibl i bob disgybl wneud cynnydd ir cam nesaf yn eu dysgu 
a/neu gyflogaeth.  
 
2.2 Tystiolaeth i'w defnyddio wrth benderfynu'r radd a bennir gan y ganolfan  
Caiff y mathau canlynol o dystiolaeth eu defnyddio wrth bennu gradd (os ydynt ar gael), yn 
ôl y math o gymhwyster:  
 
2.2.1 Cwestiynau o gyn-bapurau addasedig  
Bydd yr ysgol yn defnyddio cyn-bapurau addasedig gan CBAC wrth osod tasgau i'w helpu 
i bennu gradd ar gyfer pob cymhwyster. Ceir buddion cydnabyddedig o ddefnyddio'r 
deunyddiau hyn: mae ansawdd cyn-bapurau addasedig eisoes wedi'i sicrhau yn allanol, 
maent wedi'u hategu gan gynlluniau marcio a brofwyd, ac mae eu fformat yn gyfarwydd i 
ddisgyblion a staff fel ei gilydd. Bydd athrawon yn sicrhau bod y cyn-bapurau hyn, a fydd 
yn ffurfio rhan allweddol o'r dystiolaeth, yn cael eu hymgorffori yn eu dulliau dysgu ac 
addysgu, gan ddisodli gweithgareddau eraill a gyflawnir yn ystod gwersi. Caiff y cyn-
bapurau a ddetholir ar gyfer eu defnyddio at ddibenion asesu mewn cymhwyster penodol 
eu nodi yn y cynllun asesu pwnc perthnasol.  
 
2.2.2 Asesiadau diarholiad  
Ceir asesiadau diarholiad mewn llawer o gymwysterau. Mewn blwyddyn ‘normal’, yn y 
rhan fwyaf o achosion, mae'r pwysoliad a bennir tuag at benderfynu'r radd gyffredinol yn 
llai nag ydyw ar gyfer elfennau nas rhagwelir. Mewn achosion lle mae asesiad diarholiad 
yn parhau i fod yn rhan o gymhwyster addasedig, bydd athrawon yn defnyddio perfformiad 
disgyblion yn yr elfen hon fel tystiolaeth sy'n cyfrannu at bennu gradd. Fodd bynnag, bydd 
angen i athrawon ystyried pwysoliad yr elfen yng nghyd-destun y cymhwyster yn ei 
gyfanrwydd, er mwyn sicrhau bod y radd a ddyfernir yn adlewyrchiad manwl gywir o'r 
safon gyffredinol. Er enghraifft, ar gyfer cymhwyster lle mae pwysoliad yr asesiad 
diarholiad yn gyfwerth ag 20% o'r radd gyffredinol, wrth bennu'r radd bydd athrawon yn 
ystyried hyn yn erbyn y dystiolaeth arall a ddarparwyd. Bydd cynlluniau asesu pwnc yn 
nodi p'un a fydd asesiadau diarholiad yn cyfrannu at y radd a bennir gan y ganolfan, ac os 
felly, sut.  
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2.2.3 Tystiolaeth gyfrannol arall  
a) Gall athrawon ddefnyddio cwestiynau o gyn-bapurau CBAC a gwblhawyd yn flaenorol 
fel tystiolaeth, sydd wedi bod yn destun proses sicrhau ansawdd yn allanol ac sydd â 
chynllun marcio cyhoeddedig, a phan gafodd eu cwblhau dan amodau a reolir.   
b) Gallant hefyd ddefnyddio asesiadau a gyflawnwyd cyn cyhoeddi'r dull canolfan, megis 
profion diwedd uned, er mwyn helpu i gadarnhau beirniadaeth a wnaed. Fodd bynnag, ni 
ellir defnyddio tystiolaeth o'r fath ar ei phen ei hun i bennu graddau oherwydd, ar adeg eu 
cwblhau, mae'n bosibl nad oedd disgyblion yn ymwybodol o bwysigrwydd y tasgau hyn o 
safbwynt y dyfarniad gradd cyffredinol ar gyfer y cymhwyster. Nod hyn yw sicrhau tegwch 
ar gyfer pob disgybl.  
Caiff unrhyw dystiolaeth arall a ddetholir ar gyfer ei defnyddio at ddibenion asesu ar gyfer 
cymhwyster penodol ei nodi yn y cynllun asesu pwnc perthnasol.  
 
Bydd nifer y darnau o dystiolaeth sy'n ofynnol ar gyfer pennu gradd yn amrywio fesul 
cymhwyster. Bydd athrawon yn sicrhau y rhoddir cyfleoedd digonol i ddisgyblion ddarparu 
tystiolaeth glir sy'n arddangos eu cymhwysedd mewn perthynas â'r themâu a sgiliau 
allweddol, yn unol â'r hyn a bennir ym mhob fframwaith asesu cymhwyster gan CBAC. 
Mae'n bosibl y byddai nifer cymharol fach o ddarnau o dystiolaeth glir yn ddigon i 
arddangos cyrhaeddiad ar draws themâu allweddol trosfwaol ar gyfer llawer o 
gymwysterau. Bydd athrawon yn sicrhau nad yw gwaith yn cael ei ddyblygu'n ddiangen o 
ganlyniad i gynhyrchu tystiolaeth.  
 

3.  Cynlluniau asesu pwnc  

Fesul cymhwyster, bydd pob arweinydd cwricwlwm, gan ymgynghori â'i dîm o staff, yn 
datblygu cynlluniau asesu pwnc sydd wedi'u halinio â'r fframwaith asesu cymhwyster 
perthnasol a ddarperir gan CBAC.  
 
Bydd y cynlluniau asesu pwnc yn cynnwys y manylion canlynol:  
 

 Y cynnwys a'r sgiliau yr ymdrinnir â nhw ar gyfer cymhwyster penodol, o fewn 
cwmpas unrhyw addasiadau a wnaed gan CBAC ac yng nghyd-destun ein hysgol, 
sef yr hyn a addysgwyd i'n disgyblion a'r hyn y maent wedi'i ddysgu dros gyfnod 
astudio'r cymhwyster, o ystyried yr heriau a'r tarfiad y mae'r pandemig wedi'u 
hachosi o safbwynt y dysgu a wnaed  

 Y dulliau a ddilynwyd ar gyfer cwblhau, neu rannol gwblhau, unrhyw asesiadau 
diarholiad, neu sut y cânt eu cwblhau  

 Y deunyddiau asesu a ddarperir gan CBAC a gaiff eu defnyddio i ddarparu 
tystiolaeth o ddysgu ac i bennu'r radd derfynol, a sut y cafodd ei phenderfynu, a 
sut mae'r deunyddiau asesu a ddetholwyd yn cynnig fframwaith addas i 
ddisgyblion arddangos eu cyrhaeddiad ar draws yr amrediad gofynnol o amcanion 
asesu  

 Disgrifiad o sut y caiff y gweithgareddau asesu eu cyflwyno, gan gynnwys cyfeiriad 
at y dull o'u cyflwyno (o bell / wyneb yn wyneb), faint o amser a gaiff ei neilltuo, a 
sawl gwers fydd yn ofynnol eu treulio er mwyn cwblhau asesiad penodol  

 Disgrifiad o sut mae pob aelod o'r tîm wedi ystyried, deall a defnyddio'r ddogfen 
Canllawiau ar Asesu a Phennu Graddau ar gyfer Haf 2021 gan CBAC er mwyn 
darparu ar gyfer cysondeb yn y canlyniadau ar draws athrawon/disgyblion  

 Y mesurau sicrhau ansawdd y caiff eu gweithredu er mwyn sicrhau cysondeb a 
manwl gywirdeb o safbwynt yr asesiadau a'r graddau a ddyfernir ar draws pob 
disgybl/athro  

 
Unwaith y bydd y cynllun asesu pwnc wedi'i lunio gan yr arweinydd cwricwlwm ar y cyd â'i 
dîm, bydd yr arweinydd cwricwlwm yn ymgynghori â'i gyswllt perthnasol o'r uwch dîm 
arwain fel y gall gwblhau gwaith sicrhau ansawdd gofynnol y cynllun.  Cytunir ar unrhyw 
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newidiadau angenrheidiol gyda'r arweinydd cwricwlwm, ac efe y bydd yn eu cyflawni, a 
hynny cyn bod y pennaeth yn cadarnhau'r cynllun terfynol.  
 
Caiff y gwaith o weithredu'r cynllun asesu pwnc ar draws y maes cwricwlwm ei fonitro'n 
barhaus fel rhan o amserlen arferol y cyfarfodydd cyswllt rheolaidd (a gynhelir rhwng pob 
arweinydd cwricwlwm a'i gyswllt perthnasol o'r uwch dîm arwain). Os digwydd 
amgylchiadau sy'n gofyn am wneud newidiadau i'r cynllun, dylid eu trafod a'u cytuno yn 
ystod cyfarfod cyswllt a dylid cyflwyno'r cynllun addasedig i'r pennaeth ei gymeradwyo. 
Bydd yr aelodau cyswllt o'r uwch dîm arwain yn mynychu cyfarfodydd y meysydd 
cwricwlwm, fel y bo'n briodol, er mwyn cymryd rhan mewn trafodaethau a gweithgareddau 
sy'n gwerthuso a hybu cysondeb dull gweithredu'r cynllun ar draws y tîm.  
 

 
4.  Asesiadau a lunnir gan y ganolfan  

Bydd ein hysgol yn cyflwyno'r asesiadau a lunnir gan CBAC i ddarparu tystiolaeth o 
gyrhaeddiad disgyblion.  
 
Os yw cyn-bapur gan CBAC yn ymdrin bron yn llwyr â'r cynnwys a addysgwyd, gydag 
ychydig o eithriadau, gall yr athro dynnu'r cwestiynau sy'n asesu'r cynnwys nas 
addysgwyd. Bydd angen i'r athro addasu'r cynllun marcio, gan roi ystyriaeth i'r cynnwys a 
dynnwyd mewn perthynas â'r radd dybiannol y mae'r papur hwnnw gan CBAC yn ei 
chynnig.  Bydd unrhyw addasiadau i'r cyn-bapur yn destun proses sicrhau ansawdd yn 
unol â'r Canllaw i Greu Asesiadau a gyhoeddwyd gan CBAC yn adran haf 2021 o'i wefan 
ddiogel.  

 
 
5.  Cyflwyno tasgau asesu  

Dylid ymgorffori gweithgareddau asesu mewn cynlluniau dysgu ac addysgu, cyn belled ag 
y bo hynny'n bosibl, er mwyn lleihau pwysau pellach ar athrawon a disgyblion ac er mwyn 
hybu cynnydd disgyblion.  
 
Gan ymgynghori â'r arweinwyr cwricwlwm, dylid llunio amserlen ar gyfer cyflwyno'r 
deunyddiau asesu a lunnir gan CBAC. Caiff hon ei chynllunio er mwyn rheoli llwyth gwaith 
staff a disgyblion, fel ei gilydd, fel ei bod mor rhesymol a chyflawnadwy â phosibl. Bydd 
arweinwyr cwricwlwm yn nodi'r cyfnodau gorau posibl ar gyfer cynnal eu hasesiadau, fel y 
gellir llunio amserlen drawsgwricwlaidd a'i rhannu â disgyblion a rhieni/gofalwyr.  
 
Nid yw'n fwriad cyflwyno'r deunyddiau asesu o dan amodau arholiad. Bydd disgyblion yn 
cynhyrchu gwaith o fewn cyfnod penodol o amser a fydd yn gymesur â'r swm o waith sy'n 
ofynnol. Rhagwelir na fydd yr amser a neilltuir ar gyfer cwblhau tasg asesu benodol yn 
hwy na'r hyn a neilltuwyd yn flaenorol ar gyfer arholiad ar destun nas gwelwyd o'r blaen ar 
gyfer y cymhwyster. Fodd bynnag, yn wahanol i arholiad ar destun nas gwelwyd o'r blaen, 
mae'n debyg y caiff tystiolaeth ei chynhyrchu dros gyfres o dair gwers neu lai.  
 
Caiff y gwaith asesu ei gwblhau gan y disgyblion yn annibynnol, ac arferir lefelau o 
‘reolaeth’ sy'n debyg i'r trefniadau a ddefnyddir eisoes ar gyfer tasgau asesu diarholiad a 
gynhelir dan oruchwyliaeth athrawon, a hynny er mwyn sicrhau mai tystiolaeth y mae'r 
disgybl wedi'i chynhyrchu ei hun a gyflwynir. Lle bynnag y bo'n bosibl, bydd disgyblion yn 
cyflawni gweithgareddau asesu yn yr ystafell ddosbarth. Lle nad yw hyn yn bosibl, 
oherwydd ffactorau allanol fel cyfyngiadau symud neu fesurau hunanynysu, bydd angen i 
ddisgyblion gwblhau gwaith yn eu cartrefi.  Fodd bynnag, yn achosion o'r fath, bydd yr 
ysgol yn cyflwyno mecanweithiau i gefnogi dull o gadarnhau dilysrwydd gwaith disgyblion 
a allai gynnwys: sicrhau bod camera pob disgybl ymlaen yn ystod sesiwn fyw;  gofyn i'r 
disgybl ddangos ei fan gwaith uniongyrchol i'r athro er mwyn cadarnhau nad oes unrhyw 
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ddeunyddiau ar gael iddo nad ydynt wedi'u hawdurdodi ar gyfer y dasg dan sylw; sicrhau 
bod y disgybl yn cyflwyno'i waith ar unwaith ar ddiwedd y cyfnod amser a neilltuwyd ar 
gyfer y sesiwn fyw dan sylw. Yn ogystal, lle mae safon y gwaith a gynhyrchwyd gan 
ddisgybl yn yr amodau o bell hyn yn wahanol i'w safon gwaith arferol, bydd yr ysgol yn 
ystyried y gwaith a gyflwynwyd ganddo yn erbyn yr hyn a aseswyd yn flaenorol o dan 
amodau â mwy o reolaeth, a hynny er mwyn gwirio'i ddilysrwydd.  
 
Bydd athrawon yn sicrhau y darperir yn briodol ar gyfer disgyblion sydd â hawl i 
drefniadau mynediad / addasiadau rhesymol wrth iddynt gyflawni asesiadau penodol.  
 
Disgwylir y bydd disgyblion yn cyflawni'r tasgau asesu ar gyfer cymhwyster penodol ar y 
pwynt a amserlennir, oni bai fod amgylchiadau arbennig a fyddai'n gofyn am ystyried 
trefnu estyniad. Os na fydd disgybl yn cwblhau asesiad a gollwyd, a hynny ar ôl iddo 
dderbyn cyfle dilynol rhesymol i wneud hynny, mae'n debygol y caiff gradd U ei dyfarnu.  
 
Bydd athrawon yn marcio'r gwaith a gyflwynir yn ôl yr amserlenni a gytunir â'r arweinwyr 
cwricwlwm. Ni fydd athrawon yn rhoi cyfle i ddisgyblion ailddrafftio na gwella'u gwaith 
unwaith y byddant wedi'i gyflwyno. Bydd y gwaith marcio'n grynodol, ac ni fydd gofyniad i'r 
athro roi adborth diagnostig i ddisgyblion. Ni fydd athrawon yn rhannu canlyniadau 
asesiadau â disgyblion yn y cam hwn.  
 
Ni fydd unrhyw athro'n gyfrifol yn unigol am asesu'r gwaith a phennu'r radd derfynol ar 
gyfer disgybl y mae perthynas bersonol agos rhyngddynt, fel aelod o'r teulu. Bydd staff yn 
datgan unrhyw wrthdaro buddiannau posibl, a bydd yr ysgol yn eu cofnodi fel y gellir 
cymryd camau rhesymol i liniaru yn eu herbyn, megis sicrhau y caiff y gwaith ei asesu gan 
athro arall. Bydd yr ysgol yn cadw'r cofnodion hyn ac yn hysbysu CBAC amdanynt mewn 
achosion lle mae amgylchiadau penodol yn parhau.  
 
Unwaith y bydd disgyblion wedi cwblhau'r gwaith i'w asesu, bydd athrawon yn ei gasglu a'i 
storio'n ddiogel mewn man diogel dynodedig yn unol â'r hyn a amlinellir yn y cynllun asesu 
pwnc. 
 

 
 
6.  Sicrhau ansawdd asesiadau a phenderfyniadau graddio  

Bydd yr ysgol yn gweithredu prosesau sy'n ymwneud ag asesu a phenderfynu graddau 
sy'n unol â'r Canllawiau ar Asesu a Phennu Graddau ar gyfer Haf 2021 gan CBAC.  
 
6.1 Sicrhau ansawdd  
Bydd yr ysgol yn ymgymryd â phrosesau sicrhau ansawdd, o fewn pynciau ac ar eu traws, 
er mwyn sicrhau bod y graddau a bennir yn ddilys, yn ddibynadwy, ac yn deg, a hynny 
gan geisio osgoi gwahaniaethu. Bydd yr ysgol yn sicrhau y caiff hyfforddiant ei ddarparu i 
bob aelod o staff er mwyn cefnogi hyn.  
 
Nod prosesau cymedroli mewnol yw dilysu safonau a cheisio sicrhau tegwch i bob disgybl. 
Bydd yr ysgol yn dilyn y dull canlynol o asesu tystiolaeth:  
 

 Mewn achosion lle mae sawl athro'n cyflwyno'r un asesiadau o fewn yr un 
cymhwyster [e.e. athrawon y pynciau craidd], bydd yn bwysig cynnal cyfarfod 
safoni unwaith y bydd disgyblion wedi cwblhau asesiad penodol, a hynny fel rhan o 
ddull rhagweithiol o sicrhau cysondeb ar draws y tîm  

 Wrth farcio tasg asesu a gwblhawyd, bydd yr athro'n asesu gwaith y disgybl yn 
erbyn cynlluniau marcio CBAC; nid yw'n ofynnol i'r athro rannu unrhyw adborth 
diagnostig/ffurfiannol gan mai gwaith asesu crynodol yw hyn sydd â'r nod o gefnogi 
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ystyriaethau ynghylch y radd a bennir gan y ganolfan, ond dylid anodi'r gwaith ag 
ysgrifbin coch os bydd hynny'n hwyluso'r gwaith o bennu graddau  

 Bydd gweithgareddau cymedroli'n digwydd cyn gynted ag sy'n rhesymol ac 
ymarferol unwaith y bydd gwaith wedi'i gyflwyno  

 Bydd yr arweinwyr cwricwlwm yn sicrhau bod y sampl o waith i'w gymedroli yn 
ymdrin â'r sbectrwm llawn o raddau ac â phob athro sydd wedi asesu gwaith  

 Gall gweithgareddau cymedroli gynnwys sawl athro, felly pan gaiff darn o 
dystiolaeth ei gymedroli, bydd aelod gwahanol o staff yn anodi unrhyw sylwadau 
ychwanegol arno gan ddefnyddio ysgrifbin gwyrdd  

 Bydd yr arweinwyr cwricwlwm yn adolygu unrhyw anghysondebau, a chaiff unrhyw 
sylwadau eu nodi ag ysgrifbin porffor  

 Ar bob cam, caiff cofnodion o'r penderfyniadau a wnaed eu cadw fel tystiolaeth 
ategol ar gyfer y radd derfynol a bennir  
 

Mewn adrannau lle addysgir cymhwyster penodol gan un athro yn unig, bydd yr ysgol yn 
darparu cyfle i'r dystiolaeth gael ei chymedroli trwy gysylltiadau â chanolfan arall.  
 
Bydd gwaith pob athro sydd ynghlwm wrth y broses o asesu tystiolaeth o gyrhaeddiad 
disgyblion yn cael ei gymedroli fel rhan o weithdrefnau sicrhau ansawdd mewnol. Mewn 
achosion lle mae'r garfan arholiad yn cynnwys llai nag 20 o ddisgyblion, caiff gwaith y 
garfan gyfan ei gymedroli. Ar gyfer samplau mwy, bydd yr ysgol yn sicrhau y caiff 
tystiolaeth ei hystyried o amrediad o broffiliau disgyblion, gan gynnwys disgyblion mwy 
abl, disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol, a'r disgyblion hynny â nodweddion 
gwarchodedig.  Caiff pob darn o waith a samplir ei farcio'n ddienw (gan ddefnyddio rhifau 
ymgeiswyr yn hytrach nag enwau disgyblion) er mwyn lliniaru'r risg o ragfarn ymwybodol 
a/neu ddiarwybod.  
 
6.2 Adolygu'r proffiliau graddau yn fewnol  
Bydd y Rheolwr Data ac Arholiadau'n darparu setiau data i'r arweinwyr cwricwlwm a'r 
uwch dîm rheoli sy'n cynnwys y manylion canlynol: 
 
6.2.1 Cynnydd disgybl penodol ar draws cymhwyster penodol, yn unol â gwaith olrhain ei 
raddau perfformiad dros y cyfnod astudio, ynghyd â sut mae hynny'n cymharu â'r radd a 
bennir gan y ganolfan a nodwyd gan yr athro. 
 
6.2.2 Perfformiad carfan benodol o fewn cymhwyster drwy gydol y cwrs, a'r data 
awgrymiadol a gynhyrchwyd dros y chwe adolygiad o raddau perfformiad a amserlennir ar 
hyd CA4.  
 
6.2.3 Tueddiadau perfformiad ar gyfer y cymhwyster penodol [fesul carfan a grŵp 
arwahanol] ers 2017.  
 
Bydd yr wybodaeth uchod yn ei gwneud yn bosibl ystyried data cymharol, a chynnal 
trafodaethau proffesiynol â meysydd cwricwlwm ac oddi mewn iddynt, fel rhan o broses 
sicrhau ansawdd yr ysgol.  
 
Dylai pob arweinydd cwricwlwm drafod unrhyw anghysondebau sy'n codi o'r broses yn 
6.2.1 gyda'r athro penodol. Mewn achosion o'r fath, bydd yr arweinydd cwricwlwm a'r 
athro'n ystyried yr holl dystiolaeth yn drylwyr. Caiff y drafodaeth ei chofnodi a'i chadw gan 
yr arweinydd cwricwlwm, ynghyd â chofnod o'r sail resymegol i'r penderfyniad terfynol a 
wnaed, a hynny mewn perthynas â ph'un a ddylid cadw'r radd a bennir gan y ganolfan fel 
y mae, neu ei haddasu. Dylid rhannu copi o'r cofnod â'r aelod cyswllt o'r uwch dîm arwain 
yn ystod cam nesaf y broses sicrhau ansawdd fewnol.  
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Bydd yr aelod cyswllt o'r uwch dîm arwain yn cwrdd â'r arweinydd cwricwlwm cyn gynted 
ag y bydd y graddau a bennir gan y ganolfan wedi'u paratoi. Caiff ystyriaeth ddyledus ei 
rhoi i'r data a ddarperir yng nghamau 6.2.2 a 6.2.3 wrth adolygu proffil cyffredinol y 
graddau a bennir gan y ganolfan ar gyfer y maes cwricwlwm. Caiff unrhyw wahaniaethau 
yn y tueddiadau, lle maent yn digwydd, eu harchwilio, a cheir eglurhad o'r sail resymegol 
gyda'r dystiolaeth ategol. Bydd yr arweinydd cwricwlwm yn cadw cofnod o'r trafodaethau 
hyn.  
 
Bydd y pennaeth yn adolygu pob gradd a bennir gan y ganolfan cyn iddynt gael eu 
dosbarthu i ddisgyblion.  
 
6.3 Trafodaethau rhwng canolfannau  
Bydd yr ysgol yn gweithio gyda'i rhwydwaith lleol o ysgolion uwchradd i rannu ac adolygu 
ei phrosesau o bennu graddau ac o sicrhau ansawdd gyda phennaeth o ganolfan arholi 
arall. Gall y broses hon hefyd gynnwys cynghorydd herio'r ysgol er mwyn darparu rhagor o 
wrthrychedd. Nid yw'r haen sicrhau ansawdd hon yn rhan o fframwaith rheoliadol CBAC 
na Cymwysterau Cymru, ond ei nod yw sicrhau bod y broses a ddilynir yn ddilys, 
dibynadwy a theg.  
 
Ni chaiff y graddau a bennir gan ganolfannau eu cymedroli'n allanol. Fodd bynnag, efallai 
y caiff y graddau a gyflwynir i CBAC eu hadolygu ac yr ymchwilir iddynt mewn achosion lle 
mae'r proffiliau perfformiad yn ymddangos yn annodweddiadol.  
 
6.4 Cofnodi penderfyniadau  
Bydd yr ysgol yn cadw cofnod fel rhan o gynnal dogfennaeth glir o'r sail resymegol i 
benderfyniadau graddio. Caiff yr wybodaeth hon ei chyfleu ag iaith sy'n rhydd rhag jargon 
ac sy'n hawdd i ddisgyblion a'u rheini/gofalwyr ei darllen.  
 
Bydd cofnodion o benderfyniadau'n cynnwys manylion am bwy asesodd y dystiolaeth, a 
phryd, y penderfyniad a wnaed, gwybodaeth ynghylch unrhyw addasiadau rhesymol neu 
ystyriaethau arbennig a nodwyd ac a gafodd eu cymhwyso, a ble mae'r dystiolaeth wedi'i 
storio'n ddiogel.  
 
Cedwir cofnodion hefyd o weithgareddau cymedroli mewnol.  
 
Bydd yr ysgol yn cynnal dogfennaeth o'r holl wybodaeth sy'n ymwneud ag adolygiadau 
graddau a gynhelir ar gais disgyblion, a'u canlyniadau, ynghyd â'r rhesymau dros y 
penderfyniad a wnaed.  
 
Wrth gyflwyno'r graddau terfynol a bennir gan y ganolfan, bydd yn ofynnol i'r ysgol wneud 
datganiad cyffredinol mewn perthynas â'r prosesau a weithredwyd, a hynny trwy gwblhau'r 
Cofnod Asesu Ymgeiswyr a luniwyd gan CBAC.  
 

 
7.  Cyfathrebu â disgyblion a rhieni/gofalwyr  

Caiff y polisi hwn ei rannu â phob disgybl a'i rieni/gofalwyr wedi i CBAC ei gymeradwyo. 
Sicrheir y bydd crynodeb hwylus i ddisgyblion o'r polisi hefyd ar gael.  
 
Bydd y pennaeth yn cynnal cyfarfod â disgyblion a'u rhieni/gofalwyr ar ddechrau tymor yr 
haf er mwyn cynnig unrhyw eglurhad y gellid bod ei angen. 

 
 
8.  Adolygiadau mewnol a chwynion  
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Yn unol â gofynion y Rheoliadau Cyffredinol ar gyfer Canolfannau Cymeradwy (adran 
5.7f) gan y Cyd-gyngor Cymwysterau, bydd yr ysgol yn sefydlu gweithdrefn apeliadau 
mewnol mewn perthynas â phenderfyniadau ynghylch y graddau a bennir gan y ganolfan. 
Bydd yr ysgol yn sicrhau bod manylion y weithdrefn hon ar gael i ddisgyblion a'u 
rhieni/gofalwyr.  
 
Bydd yr ysgol hefyd yn tynnu sylw disgyblion a rhieni/gofalwyr at ein gweithdrefn gwynion 
gyhoeddedig, a fydd yn darparu ar gyfer cwynion cyffredinol mewn perthynas â dull yr 
ysgol o gyflwyno a/neu weinyddu cymwysterau. 
  
Mae'r ysgol wedi ymrwymo i gyflawni'r cyfrifoldebau a bennir iddi yn y canllaw y bydd 
CBAC yn ei lunio ac yn ei rannu mewn perthynas â'r prosesau o gynnal adolygiadau 
mewnol ac apeliadau ynghylch y graddau a bennir gan y ganolfan.  
 

 
 
9.  Dysgu proffesiynol  

Drwy weithio gyda Llywodraeth Cymru, Cymwysterau Cymru a CBAC, bydd yr ysgol yn 
sicrhau y darperir hyfforddiant priodol i staff ar bob lefel er mwyn sicrhau y caiff y cynllun 
asesu, a'r prosesau cysylltiedig, eu gweithredu'n effeithiol.  
 
Yn ogystal â darparu hyfforddiant ar y cynllun asesu a chamau cysylltiedig i staff ar bob 
lefel, bydd yr ysgol yn adolygu ei rhaglen hyfforddiant bresennol er mwyn helpu i reoli 
llwyth gwaith ei staff. Caiff hyfforddiant penodol ar osgoi rhagfarn ddiarwybod wrth asesu 
gwaith ei ddarparu i bob aelod o staff sydd ynghlwm wrth y gwaith o farcio tystiolaeth.  
 
Bydd aelodau o staff a nodir hefyd yn mynychu hyfforddiant penodol ar faterion 
cydraddoldeb, gan gynnwys dyletswyddau cyrff y sector cyhoeddus, rheoli rhagfarn 
ymwybodol a diarwybod, a phrosesu a diogelu data, gan gyfeirio'n benodol at hysbysiadau 
prosesu teg. 

 
 
 
 
ATODIAD 1: AMSERLEN AR GYFER CYFLWYNO ASESIADAU  
 
Mae'r amserlen ganlynol yn amlinellu pryd y caiff y dystiolaeth ei chynhyrchu, o dasgau cyn-
bapur, a ddefnyddir i hwyluso'r gwaith o bennu graddau. Gall y dystiolaeth sy'n sail i 2.2.2 a 
2.2.3 fod wedi'i chynhyrchu ynghynt.  
 
Mae'r amserlen hon wedi'i datblygu ar y cyd â'r arweinwyr cwricwlwm yn dilyn eu 
gwerthusiad o anghenion penodol, ac o fuddion gorau, y disgyblion sy'n dilyn eu pynciau.  
 
Nod defnyddio amserlen yw sicrhau bod y model yn gyflawnadwy o safbwynt staff a 
disgyblion, fel ei gilydd, gan sicrhau y rheolir y llwyth gwaith cyn belled ag y bo'n bosibl. 
Fodd bynnag, mae'n bosibl y ceir amgylchiadau eithriadol lle na fydd yn bosibl i ddisgyblion 
o fewn dosbarthiadau unigol gyflawni gweithgareddau o fewn y cyfnod a amserlennir.  
 
Mae dyddiadau'n agored i newid oherwydd yr ansicrwydd ynghylch yr amserlenni cenedlaethol. O 
ganlyniad, mae'n bosibl y gellir ymestyn yr amserlen ar gyfer pob grŵp gan wythnos ychwanegol. 
Fodd bynnag, ni ragwelir y caiff ei byrhau.  

 
 
Wythnos yn dechrau  Asesiadau pwnc i'w cyflawni gan ddisgyblion  
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12 Ebrill  
 
 

 

19 Ebrill  
 
 

26 Ebrill  
 
 

4 Mai  
 
 

 

10 Mai  
 
 

17 Mai  
 
 

 

24 Mai  
 
 

7 Mehefin  
 
 

Gweithgareddau cymedroli'r ysgol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATODIAD 2: Llinellau amser  
 
2a Llinell amser o ddyddiadau allweddol ar gyfer ysgolion  
 

Digwyddiad  Dyddiad  

CBAC yn darparu gwybodaeth i ganolfannau am y gofynion 
ynghylch polisïau asesu a sicrhau ansawdd mewnol  

5 Mawrth  

Canolfannau'n cyflwyno'u polisïau asesu a sicrhau ansawdd 
mewnol i CBAC  

19-25 Mawrth  

CBAC yn rhoi adborth i ganolfannau ar eu polisïau  12 Ebrill  

Canolfannau'n gwneud penderfyniadau graddio, ac yn 
cynnal gweithgareddau sicrhau ansawdd mewnol.  
Rhannu graddau â disgyblion a chynnal adolygiadau mewn 
canolfannau.  
Canolfannau'n adolygu canlyniadau'n fewnol ac yn eu 
cymeradwyo  

Erbyn 2 Gorffennaf  

Ffenest cyflwyno graddau a bennir gan ganolfannau  14 Mehefin – 2 Gorffennaf  

CBAC yn sicrhau ansawdd y cofnodion o benderfyniadau a 
wnaed ynghylch disgyblion, a'r canlyniadau yn gyffredinol  

21 Mehefin – 12 Gorffennaf  
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CBAC yn trafod canlyniadau annodweddiadol â 
chanolfannau a'r materion sy'n codi o adolygu'r cofnodion o 
dystiolaeth  

13 – 16 Gorffennaf  

Canlyniadau TGAU  12 Awst  

Ffenest apeliadau TGAU  24 Awst – 21 Medi*  

         * Dyddiad dros dro  
 
2b Llinell amser cyhoeddi canllawiau a digwyddiadau hyfforddiant gan CBAC  
 

Digwyddiad  Dyddiad  

Hyfforddiant: Sylfaen asesiadau a'r broses o'u creu  5 Mawrth  

Canllaw ar lunio polisi'r ganolfan ar asesu a sicrhau ansawdd  5 Mawrth  

Hyfforddiant: Dull y ganolfan o asesu, a sicrhau ansawdd, 
penderfyniadau graddio  

Wythnos yn dechrau 
8 Mawrth  

Hyfforddiant: Sesiwn holi ac ateb fyw  12 Mawrth  

Proses apelio lefel uchel  15 Mawrth  

Fframweithiau asesu cymwysterau terfynol, gan gynnwys 
disgrifyddion graddau  

Wythnos yn dechrau 
15 Mawrth  

Canllaw graddio ar gyfer canolfannau  Wythnos yn dechrau 
15 Mawrth  

Deunyddiau asesu ar gyfer canolfannau  Wythnos yn dechrau 
15 Mawrth  

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno graddau  19 Mawrth  

Deunyddiau hyfforddiant penodol i bynciau  Wythnos yn dechrau 
22 Mawrth  

Canolfannau'n cyflwyno'u polisïau asesu a sicrhau ansawdd i 
CBAC  

19 – 25 Mawrth  

Hyfforddiant: Rhagfarn ddiarwybod a gwrthrychedd  22 – 25 Mawrth  

Hyfforddiant: Sesiwn holi ac ateb fyw  25 – 25 Mawrth  

CBAC yn rhoi adborth i ganolfannau ar eu polisïau  12 Ebrill  

Hyfforddiant: Gwneud beirniadaethau terfynol  19 Ebrill  

Dyddiad cau'r ffenest ar gyfer cyflwyno newidiadau  22 Ebrill  

Y broses apeliadau derfynol  Wythnos yn dechrau 
26 Ebrill  

Hyfforddiant: Arferion da o ran gwneud penderfyniadau graddio 
terfynol a sicrhau ansawdd  

26 Ebrill  

Hyfforddiant: Sesiynau holi ac ateb byw  5 Mai  

Hyfforddiant: Cyflwyno'r graddau a bennir gan y ganolfan  17 Mai  

Ffenest ar gyfer cyflwyno'r graddau a bennir gan y ganolfan  14 Mehefin – 2 
Gorffennaf  

CBAC yn sicrhau ansawdd y cofnodion o'r penderfyniadau a 
wnaed ynghylch disgyblion a'r canlyniadau yn gyffredinol  

21 Mehefin – 12 
Gorffennaf  

 
 
2c Llinell amser dyddiadau allweddol ar gyfer disgyblion  
 

Digwyddiad  
 

Dyddiad  

Bydd yr ysgol yn dweud wrthych sut y cewch eich asesu a sut y pennir 
y radd ar gyfer eich cymhwyster 

Erbyn y Pasg  

Dylech fod yn derbyn gwersi wyneb yn wyneb a rhywfaint o asesiadau 
ychwanegol  

12 Ebrill – 28 
Mai  



Ysgol Coedcae School  
 

13 
 

Byddwch yn derbyn y graddau a bennir gan y ganolfan y mae'r ysgol 
wedi'u dyfarnu i chi dros dro, a bydd cyfle gennych i wneud cais am 
adolygu'ch gradd  

Erbyn 25 
Mehefin  

Bydd yr ysgol yn cyflwyno'r graddau a bennir gan y ganolfan y mae'r 
ysgol wedi'u dyfarnu i chi dros dro i CBAC  

14 Mehefin – 2 
Gorffennaf  

Diwrnod canlyniadau TGAU  
 

12 Awst  

Bydd gennych gyfle i gyflwyno apêl ynghylch eich gradd(au) TGAU i 
CBAC  
 
Bydd gennych gyfle i gyflwyno apêl i'r Gwasanaeth Adolygu 
Gweithdrefnau Arholi trwy Cymwysterau Cymru  

24 Awst – 21 
Medi*  
 
Y cyfnod yn 
dilyn y diwrnod 
canlyniadau  

 


