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YSGOL GYMRAEG Y FENNI 
POLISI ASESU, COFNODI AC ADRODD YN ÔL I RIENI 

  
CYFLWYNIAD: 
 

Credwn fod asesu effeithiol yn rhoi gwybodaeth anghenrheidiol i wella Dysgu ac Addysgu. 
 
Mae asesu, cofnodi ac adrodd yn ôl yn rhan hanfodol o addysgu a dysgu; mae wrth wraidd y broses o hyrwyddo dysgu’r disgyblion.  
Mae asesu yn helpu’r ysgol i gryfhau dysgu ar draws y cwricwlwm ac yn helpu athrawon i wella eu sgiliau a’u barnau. 
 
Mae’n bwysig bod athrawon yn ymwybodol o’r hyn: 
 

 Mae disgyblion yn ei wybod. 
 Mae disgyblion yn gallu ei wneud. 
 Mae disgyblion yn ei ddeall. 

 
Rhaid i athrawon adolygu datblygiad y disgyblion yn rheolaidd.  Bydd hyn yn eu galluogi i gynllunio gwersi a fydd yn cynorthwyo’r 
disgyblion i wneud y cynnydd mwyaf sy’n bosibl.  Os nag ydyn ni yn gwybod ble mae’r disgyblion, dydyn ni ddim yn mynd i allu 
symud nhw ymlaen er mwyn galluogi nhw i gyrraedd eu photensial. 
 
Ni ddylai’r asesu rheoli’r hyn ac addysgir. Adnodd, yn hytrach nag allwedd i’r cwricwlwm ddylai asesu fod. Dylai asesu fod yn rhan 
annatod o’r broses o addysgu sy’n rhoi “adborth” a “blaenborth”. Dylai’r asesu hyrwyddo’r broses o ddysgu.   
 

RHESYMAU DROS ASESU  
  
  I roi syniad clir o ddatblygiad disgybl drwy’r Cwricwlwm Cenedlaethol, Fframwaith Llythrennedd, Fframwaith Rhifedd, 

Fframwaith Sgiliau a’r Cyfnod Sylfaen.  
  I gynorthywo athrawon i gynllunio gweithgareddau i symud disgyblion ymlaen a gosod targedau iddynt.   
  I gynorthwyo athrawon i adnabod anghenion addysgol arbennig.  
  I ddarparu tystiolaeth ar gyfer rhieni a sefydliadau proffesiynol.  
 I helpu plant i wybod beth maent yn gallu ei wneud a beth sydd angen iddynt ddatblygu. 
 I wneud yn glir i’r plant yr hyn sydd angen gwneud i wella’u gwaith. 
 I godi safonau. 

 
Dylai asesu fod yn rhan annatod o weithgareddau bob dydd yn y dosbarth. Dylid defnyddio technegau asesu amrywiol e.e. 
 

 Arsylwi ar ddisgyblion yn y dosbarth – nodi arsylwadau ar ‘post its’ a cadw yn y cynlluniau neu yn llyfrau y disgyblion. 
 Trafod gydag unigolion / grŵpiau. 
 Gwrando ar sgwrsio anffurfiol a thrafodaethau mwy ffurfiol– nodi arsylwadau ar ‘post its’ a cadw yn y cynlluniau. 
 Marcio ac adolygu tasgiau ysgrifenedig ac ymarferol. 
 Cynorthwyo disgyblion i werthuso ac adolygu eu datblygiad eu hunain ac i osod targedau newydd iddynt eu hunain. 

 
AMCANION AC EGWYDDORION ASESU YN YSGOL GYMRAEG Y FENNI 
 

Dylai asesiadau athrawon fod: 
 

 Yn berthnasol i’r disgybl cyflawn. 
 Yn galluogi’r disgyblion i arddangos yr hyn maent yn wybod, yn ddeall ac yn gallu ei wneud. 
 Helpu’r disgyblion i adnabod safonau y maent i anelu tuag atynt ac i ddeall y rhyn sydd angen iddyn nhw ei wneud 

nesaf i wella’u gwaith. 
 Yn broses barhaol sy’n llywio penderfyniadau ynglŷn â’r cwricwlwm, Fframwaith Llythrennedd, Fframwaith Rhifedd, 

Fframwaith sgiliau ac adnoddau. 
 I hyrwyddo gwaith yr athrawon wrth gynllunio’u gwaith yn fanylach ar gyfer anghenion pob disgybl. 
 Yn gysylltiedig â’r broses o ddysgu yn ogystal â’r canlyniadau. 
 Yn deillio o dargedau / amcanion clir e.e. meini prawf. 
 Yn llywio cynllunio, addysgu a datblygu’r cwricwlwm. 
 Yn hybu hyder oherwydd ei bod yn bosibl i’r disgybl lwyddo /wneud cynnydd; i gydnabod cyflawniadau’r disgyblion. 
 Yn gysylltiedig â disgwyliadau realistig ond heriol. 
 Yn dull o fonitro cynnydd a chefnogi dysgu.I ddarparu gwybodaeth ar gyfer y Pennaeth a’r Llywodraethwyr sy’n eu 

helpu i adnabod safonau ac effeithiolrwydd yr ysgol. 
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 Hysbysebu rhieni / gofalwyr a’r gymuned ehangach o gyflawniadau dysgwyr. 
 Darparu gwybodaeth er mwyn sicrhau cynnydd pan fydd disgybl yn newid ysgol neu wrth drosglwyddo i’r dosbarth / 

blwyddyn ysgol nesaf. 
 

DULLIAU O ASESU 
 
Asesu ar gyfer dysgu (Asesu Ffurfiannol) 
 
Hwn yw’r asesu parhaol, cyson a wna athrawon o ddydd i ddydd yn y dosbarth.  Mae asesu ar gyfer dysgu yn y dosbarth i godi 
safon cyrhaeddiad y disgyblion.  Mae’n seiliedig ar ba mor dda y mae disgyblion yn cyflawni eu hamcanion dysgu, gan ddarparu 
adborth a cynnwys y disgyblion yn y broses o wella’r ffordd y maent yn dysgu.  Gwelwyd cynnydd yn cyrhaeddiad y dysgwyr os 
ydynt yn deall nôd y dysgu, beth yw eu safon hwy ochr yn ochr â’r nôd yma a sut y gallant gyflawni’r nôd.Cofnodir canlyniadau 
asesiadau ffurfiannol yn llyfrau unigol y disgyblion ac nodir unrhyw sylwadau am y disgyblion wrth werthuso’r gwersi yn ffeil 
Cynllunio’r athro yn y golofn gwerthuso a chamau nesaf.  Mae canlyniadau asesu ffurfiannol yn cael effaith uniongyrchol ar y 
deunyddiau a strategaethau addysgu a ddefnyddir yn syth ar ôl yr asesiad.  
 
Strategaethau asesu ffurfiannol yw: 
 

 Cynllunio – nodi amcanion dysgu ac asesu dilys sy’n sicrhau gwahaniaethu a dilyniant wrth gyflwyno’r Sgiliau, 
Fframwaith Llythrennedd, Fframwaith Rhifedd, Cwricwlwm Cenedlaethol a’r canlyniadau dymunol yn y cynlluniau gwaith. 

 Rhannu amcanion dysgu gyda’r disgyblion – y disgyblion yn gwybod ac yn deall amcan y dysgu ar gyfer pob tasg 
(NYW a meini prawf) 

 Hunan – arfarniad y disgybl- y disgyblion yn gwerthuso eu cyflawniadau eu hunain yn erbyn yr amcanion dysgu trwy 
ddefnyddio taflenni hunan asesu, yn ogystal â gwerthuso eu dysgu dwywaith y flwyddyn (ym mis Ionawr, ond nid y 
Dosbarth Derbyn ac ym mis Gorffennaf) 

 Adborth – hysbysu’r disgybl o lwyddiannau a gwendidau drwy adlewyrchu ar yr amcanion dysgu. 
 Gosod Targedau – gosod targedau ar gyfer unigolion (mae angen sicrhau bod y targedau yn targedau gall y disgybl 

cyflawni o fewn amser realistig, ni ddylsen ni osod targed a bydd yn cymryd blwyddyn i gyflawni).  Bydd y targedau yn 
cyfeirio’n benodol at yr agweddau y mae angen rhoi sylw iddynt mewn Rhifedd a Llythrennedd.  Adolygir y targedau yn 
rheolaidd gyda’r disgyblion.  Gosodir targedau newydd ar y cyd gyda’r athro / athrawes unwaith maent wedi cyflawni’r 
targed. 

 Dathlu cyflawniad – dathlu pob agwedd ar gyflawniad, darparu cymhelliant a hunan-barch a thrwy hynny alluogi’r 
disgyblion i fod yn fwy parod i gyflawni llwyddiant academaidd. 
 

Asesu Dysgu (Asesu Crynodol) 
  
Hwn yw’r braslun o gyrhaeddiad disgybl ar adeg benodol yn erbyn safonau cenedlaethol.  Ceir nifer o brofion / asesiadau i’w 
gweinyddu yn flynyddol: 
 

 Asesiad cychwynol – Derbyn (yn ystod 6 wythnos cyntaf mis Medi) 
 Asesiadau Tric a Chlic – Derbyn i Flwyddyn 2 (ym mis Medi, Ionawr a Gorffennaf) 
 Mathemateg NFER – Derbyn i Flwyddyn 6 (ym mis Ionawr) 
 Asesiadau ‘Big Write’ – Derbyn i Flwyddyn 6 (ar ddehcrau pob tymor yn Gymraeg, ar ddechrau pob hanner tymor yn 

Saesneg) 
 NFER – Single Word Spelling Test – Bl 2 – 6 (ym mis Mai) 
 Prawf Darllen Grŵp – Abertawe Bl 1 – Bl 6 (ym mis Mai) 
 Prawf Darllen Glannau Mennai – Derbyn (ym mis Mai) 
 Prawf Sillafu Glannau Mennai – Derbyn – Bl 6 (ym mis Mai) 
 Cognitive Abitities Test – Bl 4 – Adnabod Potensial (ym mis Hydref) 
 Profion darllen Cenedlaethol (ym mis Mai) 
 Profion Rhifedd Cenedlaethol (ym mis Mai) 

 
Cofnodir y canlyniadau yn unigol i bob disgybl ac hefyd mesul Blwyddyn Ysgol 
 
Cesglir enwau’r disgyblion sydd â chanlyniadau isel ac sydd yn peri pryder h.y. sgôr safonedig sydd yn llai na 85.  Rhoddir cymorth 
ychwanegol i’r disgyblion yma os yw’n briodol.  Ar gyfer y disgyblion yma, cynhelir sesiynau ‘Dal i Fyny’, ‘Dyfal Donc’ a defnyddir 
profion ‘ALFIE’ er mwyn gosod ac adnabod targedau priodol.  Cesglir hefyd enwau’r disgyblion sydd â sgôr safonedig uwch ben 
115 er mwyn hybu eu photensial abl a thalentog. 
 
Mae profion crynodol yn dull ychwanegol i helpu’r athrawon i wneud asesiadau ‘ffit gorau’ cyfnodau allweddol. 
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Asesu Diwedd Cyfnod Allweddol    
 
Rhaid i bob un o ddisgyblion sydd yn eu blwyddyn olaf yn y Cyfnod Sylfaen cael eu hasesu drwy asesiadau athrwon yn ôl gofynion 
y deilliannau (Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu, Datblygiad Mathemategol, Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth 
Ddiwyddiannol) ac yng Nghyfnodau Allweddol 2 gael eu hasesu drwy asesiadau athrawon yn y pynciau craidd. 
 
Ers 2006, bu pob ysgol yn gyfrifol am adrodd canlyniadau’r holl ddisgyblion sydd ar eu cofrestr ar yr ail ddydd Mawrth ym Mai .  
Rhaid penderfynnu ar y lefelau i ddisgyblion unigol erbyn diwedd mis Mehefin pob blwyddyn. 
 
Mae’r disgrifiadau lefel yng Ngorchmynion y Cwricwlwm Cenedlaethol a’r Cyfnod Sylfaen yn disgrifio’r math o berfformiad y dylai 
disgyblion sy’n gweithio ar lefel benodol eu hamlygu fel rheol.  Wrth benderfynu ar lefel cyrhaeddiad disgybl ar ddiwedd y Cyfnod 
Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2, dylai athrawon farnu pa ddisgrifiad sy’n cyd-fynd orau â pherfformiad y disgybl wrth ystyried ystod 
o dasgiau / darnau gwaith.  Dylid ystyried pob disgrifiad ar y cyd â’r disgrifiadau lefel cyfagos. 
 
Y nôd yw ffurfio barn gynhwysfawr sydd: 
 

 Wedi ei seilio ar wybodaeth am berfformiad disgybl ar draws ystod o gyd-destunau. 
 Yn ystyried gwahanol gryfderau a gwendidau perfformiad y disgybl hwnnw. 
 Yn cael ei gwirio yn erbyn y disgrifiadau lefel cyfagos i sicrhau mai’r lefel a ddyfernir yw’r un sy’n cyd-fynd orau â 

pherfformiad y disgybl yn mhob targed cyrhaeddiad. 
 Wedi cymedroli gyda gwaith ysgolion eraill o fewn y clwstwr. 
 Sydd yn cyfateb i’r enghreifftiau ym mortffolio yr ysgol. 

 
Er mwyn ffurfio barn cynhwysfawr ynglŷn â pherfformiad disgybl ym mhob targed cyrhaeddiad, dylai athrawon ddefnyddio’r 
dystiolaeth hyd yma a sicrhau bod hyn yn cynnwys y canlynol: 
 

 INCERTS – ers Ionawr 2010 (wedi trosglwyddo o’r taflenni tracio a’r system cyrifiadurol oedd cynt). 
 Gwaith ymarferol (sgiliau) a llafar. 
 Gwaith ysgrifenedig a wneir yn y dosbarth. 
 Profion ysgol. 
 Canlyniadau CATs. 
 FFT. 
 Datblygiad y disgybl yn ôl y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. 

 
Cyfnod Sylfaen 
 
Caiff disgyblion y Cyfnod Sylfaen eu hasesu yn yr agweddau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu, Datblygiad Mathemategol, 
Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol. 
 
Cyfnod Allweddol 2 
  
Caiff disgyblion Cyfnod Allweddol 2 eu hasesu yn y Gymraeg (llafar, darllen ac ysgrifennu), Saesneg (llafar, darllen ac ysgrifennu), 
Mathemateg a Gwyddoniaeth. 
 
CYMEDROLI / SAFONI 
 
Mae’r broses o safoni yn rhan hanfodol i’r system asesu.  Mae hyn yn cynnwys safoni llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm.  
Mae athrawon yn cymryd rhan yn y broses safoni i sicrhau cytundeb ar feini prawf lefelau yn y ffyrdd canlynol: 
 

 Yn ystod cyfarfodydd staff ac adran. 
 Fel clwstwr. 
 Trwy fynychu sesiynau yr EAS i sicrhau bod ein barn yn unol ag ysgolion eraill. 
 Trwy ddefnyddio deunyddiau enghreifftiol. 
 Portffolios ysgol. 

 
ASESIADAU MEWNOL YR YSGOL                                                    
  
Mae gan yr ysgol system asesu flynyddol ar gyfer pob disgybl.  Caiff pob agwedd o bob pwnc ei asesu trwy gydol y flwyddyn ac ei 
nodi gan ddefnyddio rhaglen INCERTS.  Cytunwyd fel ysgol i sicrhau bod asesiadau bob pwnc yn gywir erbyn: 
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 Noson rieni (tymor yr Hydref) 
 Diwedd mis Ionawr 
 Noson rieni (tymor y Gwanwyn) 
 Nodi asesiadau diwedd blwyddyn (blwyddyn 2 a 6) 
 I’r disgyblion symud ymlaen i’r blwyddyn nesaf (erbyn diwedd mis Gorffennaf) 

 
CYNLLUNIO 
 
Cydnabyddwn bwysigrwydd cynllunio manwl, effeithiol a chytbwys.  Ers mis Medi 2013, pendefynodd yr ysgol i ddilyn cynlluniau 
Cornerstones.  Bydd asesu yn fwy hwylus o drefnu a chynllunio themâu sy’n adlewyrchu rhaglenni astudio’r Cyfnod Sylfaen a’r 
Cwricwlwm Cenedlaethol yn ogystal â datblygiad sgiliau y disgyblion yn ôl y Fframweithiau Llythrnnedd a Rhifedd.  Bydd athrawon 
dosbarth, cyd-lynwyr a’r Uwch Dim Rheoli yn adolygu cynlluniau gwaith, i sicrhau bod pob agwedd o bob pwnc yn cael y sylw 
dyledus a bod datblygiad yn sgiliau Llythrennedd a Rhifedd o fewn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.  Gwerthusir cynlluniau 
gwaith yn ddyddiol, yn bythefnosol yn y Cyfnod Sylfaen ac ar ddiwedd pob thema gyda’r disgyblion, mae hyn yn cynnwys 
gwerthuso datblygiadau y disgyblion yn erbyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.   

 Cynllunir ein gwersi gyda nodau dysgu clir. Seilir y nodau hyn ar ein gwybodaeth fanwl am bob plentyn unigol. 
Ymdrechwn i sicrhau fod pob tasg yn addas i allu pob disgybl.   

 Mae meini prawf llwyddiant ar gyfer pob gwers. 
 Mae’r athrawon yn rhannu’r nodau hyn gyda’r disgyblion ar ddechrau’r wers. Eglurir y modd y mae’r gweithgaredd yn 

gysylltiedig â nôd y wers a’r meini prawf y bydd yr athro’n eu defnyddio i asesu’r gwaith. 
 Gofynna’r athrawon gwestiynau addas i asesu’r hyn y mae’r disgyblion yn ei wybod, yn ei ddeall a’r hyn y gallant ei 

wneud. Byddant hefyd yn cwestiynu’r disgyblion i weld a oes camsyniadau gan rai ohonyn nhw. 
 Mae’r athrawon yn gwneud nodyn o’r disgyblion rheini nad ydynt yn cyflawni’r lefel ddisgwyliedig yn y wers ac fe 

ddefnyddir yr wybodaeth yma’n y wers nesaf. 
 
Rydym yn cadw cofnod o gyrhaeddiad pob disgybl yn y pynciau cwricwlwm cenedlaethol ar INCERTS.  Mi fydd yr athrawon yn 
trosglwyddo’r gwybodaeth yma, yn ogystal â llythrennedd a rhifedd wrth i’r disgyblion symud i’r flwyddyn academaidd nesaf. 
 
CYSWLLT Â’R CYLCHOEDD / YSGOLION MEITHRIN / RHIENI DISGYBLION NEWYDD.                                                      
 
Gan mai Ysgol Gymraeg y Fenni yw’r unig ysgol cyfrwng – Gymraeg yng Ngogledd Sir Fynwy, daw ein disgyblion o nifer o 
gylchoedd / ysgolion meithrin gwahanol, (cyfrwng Cymraeg a Saesneg).  Bydd athrawes / athro y dosbarth Derbyn â’r Pennaeth yn 
ymweld â’r cylchoedd / ysgolion meithrin yn ystod y flwyddyn er mwyn cynnal arsylwadau.  Ceir adroddiad ysgrifenedig ganddynt 
cyn i’r disgyblion ddechrau’r ysgol. 
 
Gwahoddir y rhieni i noson agored ym mis Mehefin er mwyn cwrdd â’r athrawon, i weld y dosbarth ac i weld cyflwyniad ar 
strategaethau y Cyfnod Sylfaen a threfniadau pontio. 
 
ASESIAD CYCHWYNNOL 
  
Bydd yr asesiad cychwynnol yn dangos sgiliau a phersonoliaethau disgyblion unigol ar ddechrau eu gyrfa yn yr ysgol.  Bydd 
athrawes / athro y Dosbarth Debyn yn cydweithio’n agos â’r disgyblion er mwyn cael darlun cyflawn o bob un o’r disgyblion 
newydd. Dylid cwblhau’r Asesiad Cychwynnol cyn diwedd yr hanner tymor cyntaf yn yr ysgol.  Asesir y disgyblion yn ôl deilliannau 
y Cyfnod Sylfaen: 

Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwyddiannol Datblygiad Creadigol 
Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu     Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd 
Datblygiad Mathemateg      Datblygiad Corfforol 

 
Mi fydd yr athrawes / athro y Dosbarth Derbyn yn cwblhau’r asesiad cychwynnol ac yna adeiladu ar y canlyniadau trwy gydol y 
flwyddyn.   
 
CYSWLLT Â’R YSGOL GYFUN 
 
Trwy gydol y flwyddyn, cynhelir nifer o gyfarfodydd rhwng y Cynradd â’r Uwchradd er mwyn trafod datblygiad y disgyblion.  Mae 
Gwynllyw yn gwahodd y disgyblion i’r ysgol yn Rhagfyr, Ebrill ac i fabolgampau ym mis Mai.  Fe fydd athro / athrawes Blwyddyn 6 
yn trosglwyddo gwybodaeth asesu ym mis Mai i’r ysgolion uwchradd.  Mae athrawon A.D.Y yn dod allan i drafod targedau unigol y 
disgyblion.  Cynhellir gwersi Iaith a Rhifedd gan athrawon Gwynllyw hefyd yn ystod y flwyddyn er mwyn dod i adnabod y 
disgyblion.  Os oes disgybl yn mynychu ysgol uwchradd gwahanol, mae athro blwyddyn 6 yn sicrhau ein bod yn trosglwyddo 
gwybodaeth berthnasol. 
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COFNODI 
  

 Byddwn yn tracio lefel cyrhaeddiad y disgybl yn y pynciau craidd a’r pynciau sylfaen gan ddefnyddio rhaglen INCERTS.  
Mae rhaglen yn caniatau unrhyw athro / athrawes i weld lefel cyrhaeddiad unrhyw disgybl yn yr ysgol.   
 

 Cofnodir canlyniadau asesiadau crynodol pob plentyn ar daflen unigol ac ar daflen ddosbarth.  Cedwir rhain yn y Ffeil 
Asesu Dosbarth. 
 

 Cedwir taflen yn dangos asesiadau diwedd y Cyfnod Sylfaen yn y Ffeil Asesu Dosbarth. 
 

 Cedwir cofnod o ganlyniadau CATs ym mlwyddyn 4 yn y Ffeil Asesu Dosbarth.   
 

 Ar ddechrau pob blwyddyn ysgol, rhoddir taflen, megis ‘Gwaith Blwyddyn 4’ yn y llyfrau er mwyn parhau gyda’r llyfrau ac 
er mwyn i’r athro / athrawes gweld gwaith y blwyddyn cynt. 

 
 Mae taflen trosglwyddo benodol ar gyfer cofnodi lefelau cyrhaeddiad ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 sy’n trosglwyddo i’r 

Ysgol Gyfun.  Dylid nodi canlyniad asesiad athro ynghŷd â’r sgoriau mewn profion safonedig a phrofion cenedlaethol.  
Caiff rain eu trosglwyddo i’r ysgol gyfun ar ddiwedd hanner tymor cyntaf yr haf pob blwyddyn. 

 
 Cedwir cofnod o gynnydd darllen pob plentyn yn Ffeil Cofnodion Darllen / Ffeil darllen grŵp y dosbarth. 

 
 Bydd cydlynnydd llythrennedd a rhifedd yn monitro canlyniadau profion statudol i nodi pa ddisgyblion sy’n sgorio’n is na’r 

disgwyl neu’n sgorio’n uwch na’r diswyl. Gwelir pa ddisgyblion sydd angen eu monitro. O ganlyniad i hyn, gall yr athrawon 
addasu eu cynllunio i sicrhau fod anghenion pob disgybl yn cael ei gyfarfod. Mae canlyniadau’r profion hefyd yn rhan o 
broses hunan arfarnu’r ysgol ac yn bwydo i Gynllun Gwella’r ysgol am y flwyddyn ganlynol. 
 

 Defnyddir data’r profion cenedlaethol hefyd fel dull meincnodi i allu disgyblion unigol. 
 
ADRODD YN ÔL I’R RHIENI 
 
Gwahoddir rhieni i’r ysgol ddwywaith y flwyddyn i drafod datblygiad eu plentyn / plant.  Gwneir hyn yn ystod tymor yr Hydref ac 
yn nhymor y Gwanwyn.  Caiff y rhieni gyfle i weld gwaith eu plant a thrafod eu datblygiad.  Mae croeso i rieni ddod i drafod ar 
adegau eraill hefyd os teimlant fod hynny’n fuddiol. Mae Llyfr Cyswllt Cartref gan bob plentyn yn yr ysgol hefyd. 
 
Anfonir adroddiad blynyddol ysgrifenedig at y rhieni ar ddiwedd pob blwyddyn ysgol a chânt gyfle i drafod yr adroddiad gyda’r 
athro / athrawes ddosbarth os y dymunwn.  Defnyddir rhaglen cyfrifiadur “INCERTS” i’w hysgrifennu (ers Ionawr 2010). Dylai’r 
adroddiadau fod yn gryno, yn unigryw i bob disgybl ac yn llawn gwybodaeth fydd yn helpu rhieni i ddeall cynnydd eu plant, gan 
amlygu cryfderau ac ardaloedd sydd angen eu gwella.  Bydd yr adroddiad yn amlinelu cynnydd y disgyblion ym mhynciau craidd a 
sylfaen y cwricwlwm cenedlaethol.  Bydd yr athrawon yn gwneud sylwadau ar gyrhaeddiad y disgyblion o ran disgwyliadau sy’n 
gysylltiedig ag oedran cenedlaethol yn y pynciau craidd yn ogystal â datblygiad y disgybl yn erbyn y Fframweithiau Llythrennedd a 
Rhifedd. 
 
CWESTIYNU DISGYBLION AT BWRPAS ASESU AR GYFER DYSGU 
 
Mae’r athrawon yn ymgeisio: 

 I baratoi 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. 

 I ganiatáu digon o amser i ddisgyblion feddwl e.e. drwy roi’r cyfle i ddisgyblion drafod eu syniadau mewn parau neu 
grwpiau bach yn gyntaf. 

 I wrando ar ymateb disgyblion a sicrhau ymyrraeth addas er mwyn datrys camsyniadau a symud y dysgu yn ei flaen. 
 I annog disgyblion i ofyn eu cwestiynau eu hunain a datblygu meddwl chwilfrydig. 

 

ADRODD YN ÔL I’R DISGYBLION 
 

 Credwn fod adrodd yn ôl i’r disgyblion yn hollbwysig er mwyn iddynt wybod pa mor dda maent wedi cyflawni a beth sydd 
angen ei wneud i wella’r tro nesaf. 

 Pan fo’n bosibl, rhoddir ymateb ar lafar i’r plant yn ystod y wers tra maent yn gweithio. Weithiau, rhoddir ymateb llafar ar 
ddechrau’r wers ganlynol. Yn ogystal, rhoddir ymateb ysgrifenedig ar waith disgybl sy’n tynnu sylw at gryfderau’r gwaith 
ac yn nodi un lle i wella. Yn aml, fe gymer hyn y ffurf 2  a dymuniad.  
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 Clymir y sylwadau a roddir i’r disgybl hefo nodau’r wers. Ceisiwn ddweud wrth y disgybl os yw wedi cyrraedd y nôd 
arbennig a cheisir dynnu sylw at hyn. 

 Cyfnod Sylfaen: Nodir Draenog Dysgu a Llygoden llwyddiannus ar ddechrau gwaith y plant.  Defnyddir hyn wrth gofnodi 
2 * a dymuniad ar ddiwedd gwaith y plant.   

 Plant yn hunan asesu ac asesu gwaith eraill: Gall hon fod yn broses arbennig o effeithiol yn y dosbarth gan fod y 
disgybl yn gallu egluro’i syniadau a gweld sut fedrant symud ymlaen i’r camau nesaf.  Rhaid rheoli hyn yn ofalus, fodd 
bynnag, i atal cymhariaeth rhwng darnau o waith sy’n gallu bod yn negyddol.  Bydd yr athrawon yn marcio pob tasg yn 
annibynnol o’r broses hon.  Defnyddir dulliau gwahanol o hunan asesu ac asesu cymheiriad ar draws yr ysgol sydd yn 
dangos datblygiad o un flwyddyn i’r llall: 

 Ym mlwyddyn 2, defnyddir y Llygoden Llwyddiannus er mwyn annog y disgyblion i chwilio am dystiolaeth yn y 
gwaith wrth hunan asesu ac wrth asesu gwaith eraill.  Annogir y plant i danlinellu yr enghraifft yn ei gwaith er 
mwyn sicrhau maent wedi deall yr hyn sydd angen yn y meini prawf.  Cyflwynir y dull yma i’r plant pan maent 
yn barod ac i flwyddyn 1 yn ystod tymor yr Haf. 

 Ym mlwyddyn 3 a 4 creuwyd meini prawf ar y cyd gan nodi rhannau mewn lliwiau gwahanol.  Wrth i’r plant 
asesu gwaith ei hunan ac eraill, maent yn tanlinellu’r gwaith gyda’r enghrifftiau yn y lliwiau perthnasol er mwyn 
sicrhau maent yn deall yr hyn sydd angen cyflawni yn y gwaith. 

 Datblygir hyn ymhellach ym mlwyddyn 5 a 6, yn lle lliwio’r enghreifftiau, mi fydd y plant yn dyfynu enghrifftiau 
o’u gwaith o dan y meini prawf.   Yn ogystal, mi fydd y plant yn defnyddio’r disgrifiadau lefel, sydd ym mlaen eu 
llyfrau ysgrifennu, er mwyn cysylltu eu gwaith gyda’r lefelau cwricwlwm.  Mi fydd hyn yn gwneud e’n glir i’r plant 
lle mae’n nhw yn eu dysgu a’r hyn sydd angen gwneud er mwyn symud i’r cam nesaf yn eu addysg.   

 Disgwylir gweld hunan asesu yn digwydd ar ddiwedd pob darn o waith ‘ysgrifennu mawr’ ac asesu cymheiriad unwaith pob 
hanner tymor. 
 

CYNHWYSEDD AC ASESU AR GYFER DYSGU. 
 

 Gwnawn bob ymdrech yn yr ysgol hon i sicrhau nad oes rhwystrau i’r un disgybl neu grwp o ddisgyblion rhag dysgu a 
chymeryd rhan ym mhob gweithgaredd. 

 Cyflawnir hyn drwy fonitro ein dulliau o weithio gyda’r disgyblion a thrwy fonitro data cyrhaeddiad y disgyblion. Yn y 
broses hunan-arfarnu, rydym yn dod i gasgliadau am y modd yr ydym yn cynnwys ac yn cynnig cyfleoedd i bob disgybl, 
waeth beth fo’u gallu a thrwy annog cydraddoldeb rhwng bechgyn a merched. 

 
RÔL Y CYDLYNYDD 
 
Mae gan y Dirprwy cyfrifoldeb am y gwaith o ddatblygu asesu, cofnodi ac adrodd yn yr ysgol.  Mae’r cyfrifoldebau yn cynnwys: 
 

 Cyfrannu at y CGY drwy weithio gyda’r UDRh. 
 Arwain datblygiad yr ysgol mewn gweithdrefnau asesu, cofnodi ac adrodd. 
 Cysylltu â’r cydlynwyr llythrennedd arhifedd a phwnc o fewn yr ysgol. 
 Cysylltu â chydlynwyr asesu eraill o fewn y clwstwr. 
 Mynychu ac arwain HMS lle bo’n briodol. 
 Hysbysebu Llywodraethwyr. 
 Monitro gweithdrefnau asesu. 
 Adnewyddu’r polisi pan fo angen neu yn ôl amserlen adnewyddu polisiau yr ysgol. 

  

  

  

  

 


