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Annwyl Riant/Warcheidwad
Roedd hi mor braf gweld holl ddisgyblion yr ysgol nôl ar y safle ddoe, a chlywed sŵn y chwarae
yn yr awyr iach amser egwyl a chinio. Roedd bron bob disgybl nôl ac yn awyddus i weld eu
ffrindiau a’u hathrawon. Gobeithiwn fod hwn yn gam arall ar y daith tuag at normalrwydd. Mae
cwpwl o bwyntiau wedi codi dros y gwyliau felly rydw i wedi eu cynnwys yn y neges
ychwanegol hon

Gwisg Ysgol
Gyda phlant yn tyfu mor gyflym, deallwn fod nifer ohonynt nawr yn rhy fawr i’w gwisg ysgol.
Mae siopau dillad nawr wedi ail-agor ond bydd hi’n cymryd ychydig o amser i ddatrys rhai
problemau gyda’r wisg. Deallwn fydd y pythefnos cyntaf nôl yn gyfnod o addasu, ond os ydy’r
problemau yn debygol o barhau ar ôl hwn, gofynnwn i chi gysylltu gyda’r arweinydd cynnydd
a lles.
Bydd ein hystafelloedd newid allan o ddefnydd am y tymor felly byddwn ni’n parhau i ofyn i
ddisgyblion gwisgo cit ymarfer corff ar ddiwrnodau gyda gwersi ymarfer corff.

Ffreutur
Mae’r ffreutur wedi addasu eu bwydlen dros y cyfnod clo, ac atodaf y fwydlen ar gyfer yr
wythnosau nesaf. Mae gwaith technegol wedi digwydd dros y cyfnod clo er mwyn addasu’r
system taliadau i gyflwyno system di-arian. Bydd manylion pellach yn dod dros yr wythnosau
nesaf.

Staffio
Hoffwn ddweud diolch i Mrs Louise Noakes sydd yn gadael yr adran Gelf a chroeso i Miss
Megan Evans sydd yn cymryd yr awenau yn yr adran Gelf o ddechrau mis Mai.

Asesiadau
Mae rhai cwestiynau wedi codi am y broses amgylchiadau arbennig. Mae hwn yn atodiad i’r
polisi sydd ar gael yn Teams y blynyddoedd arholiad, ond rydw i wedi atodi’r manylion i’r neges
hon ar gyfer eglurder.

Unwaith eto hoffwn ddweud diolch am eich holl gefnogaeth yn ystod y cyfnod clo ac edrychwn
ymlaen at eich croesawu nôl i safle’r ysgol pan mae rheoliadau COVID yn caniatáu.

Dr Rhodri Thomas
(Pennaeth)

Canllawiau ar Ystyriaeth Arbennig
Ni fydd y broses o ganolfannau yn anfon ceisiadau ystyriaeth arbennig i gyrff dyfarnu yn
berthnasol yr haf hwn. Mae'r dull asesu ysgol yn hyblyg a gellir ei deilwra i ddysgwr unigol y
gwmpas y fanyleb felly dylid hwn cyfyngu ar achosion o ystyriaeth arbennig. Dylai fod modd
dewis gwaith sy'n cael ei gwblhau gan ddysgwyr lle nad yw amgylchiadau niweidiol yn effeithio
arnynt.
Efallai y bydd digwyddiadau ar adeg sefyll asesiadau perthnasol sydd y tu hwnt i reolaeth y
myfyriwr a allai effeithio ar eu perfformiad yn yr asesiadau ffurfiol a ddefnyddir i bennu gradd.
Mae'r rhain yn cynnwys:
•
•
•
•

Salwch dros dro neu ddamwain / anaf
Profedigaeth
Argyfwng domestig
Asesiadau lle na weithredwyd trefniadau mynediad a gymeradwywyd yn flaenorol

Ni fydd myfyrwyr yn gymwys i gael ystyriaeth arbennig os yw paratoi ar gyfer, neu berfformiad
yn eu hasesiadau yn cael ei effeithio gan:
•
•
•

Salwch tymor hir, anabledd neu anawsterau eraill oni bai bod y salwch neu'r
amgylchiadau yn amlygu eu hunain ar adeg yr asesiad
Profedigaeth yn digwydd fwy na chwe mis cyn yr asesiad, oni bai bod pen-blwydd
wedi'i gyrraedd ar adeg yr asesiad neu os oes goblygiadau parhaus fel cwest neu
achos llys
Canlyniadau anufuddhau i reoliadau mewnol y ganolfan

Ni roddir ystyriaeth arbennig byth oherwydd colli amser addysgu a dysgu. Mae addysgu a
dysgu coll yn cael sylw yr haf hwn trwy'r dulliau asesu a dull hyblyg y polisi asesu ysgolion.

Sut i gymhwyso ystyriaeth arbennig
Dylid rhoi ystyriaeth arbennig ar waith ar lefel asesiad trwy gymhwyso lwfans o farciau
ychwanegol i bob asesiad yr effeithir arno. Mae maint y lwfans yn dibynnu ar amseriad, natur
a maint y salwch neu digwyddiad arall. Y lwfans uchaf a roddir fydd 5% o gyfanswm y marciau
crai sydd ar gael yn yr asesiad. Rhaid i fyfyrwyr neu rieni / gwarcheidwaid wneud cais
ysgrifenedig, gyda thystiolaeth feddygol lle bo angen, i'r Swyddog Arholiadau.
•
•

Dylid ystyried difrifoldeb yr amgylchiadau a dyddiad yr asesiad mewn perthynas â'r
amgylchiadau.
Rhaid i'r ysgol fod yn fodlon bod y mater neu'r digwyddiad wedi cael, neu'n rhesymol
debygol o fod wedi cael, effaith sylweddol ar allu dysgwr i ddangos ei lefel cyrhaeddiad
arferol mewn asesiad.

Ni ellir rhoi ystyriaeth arbennig mewn modd cronnus. Er enghraifft, oherwydd trawma diweddar
ar adeg yr asesiad a'r dysgwr yn dioddef o salwch firaol. Dim ond ar gyfer yr achos mwyaf
difrifol y dylid rhoi ystyriaeth arbennig.
Mae'r canlynol yn enghreifftiau o amgylchiadau y mae'n rhaid eu defnyddio ar adeg yr asesiad.
5% dyma'r lwfans uchaf a bydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr achosion mwyaf eithriadol,
fel:
•
•
•
•

salwch terfynol y dysgwr
salwch terfynol rhiant / gofalwr
marwolaeth aelod o'r teulu agos o fewn dau fis i'r asesiad
argyfwng / digwyddiad difrifol ac aflonyddgar iawn ar adeg yr asesiad neu'n agos ato

4% Problemau difrifol iawn fel:
•
•
•
•
•
•

salwch dysgwr neu aelod o deulu agos sy'n peryglu bywyd
llawdriniaeth fawr ar adeg yr asesiad neu'n agos ato
afiechyd difrifol
marwolaeth ddiweddar iawn aelod o deulu estynedig
anaf corfforol difrifol neu barhaol yn digwydd ar adeg yr archwiliad
argyfwng / digwyddiad difrifol adeg yr asesiad

DS Diffinnir ‘Diweddar iawn’ fel o fewn mis i’r asesiad gael ei gynnal

3% Categori mwy cyffredin (bydd mwy o achosion yn y categori hwn) gan gynnwys:
•
•
•
•
•
•
•
•

profiad trawmatig diweddar fel marwolaeth ffrind agos neu berthynas bell
salwch diweddar o natur fwy difrifol
achos o gyflwr cynhenid / meddygol difrifol neu gyflwr seicolegol
aelodau wedi torri
clefyd organ
trawma corfforol cyn asesiad
argyfwng / digwyddiad diweddar
bod yn dyst i ddigwyddiad trallodus ar ddiwrnod yr asesiad

DS Diffinnir ‘Diweddar’ fel hyd at bedwar mis cyn i’r asesiad gael ei gynnal

2% y categori lwfans mwyaf cyffredin - bydd y mwyafrif o achosion yn dod o fewn y categori
hwn:
•
•
•
•
•

salwch ar adeg yr asesiad
torri coes ar y trothwy
cyfergyd
effeithiau beichiogrwydd (nid beichiogrwydd fel y cyfryw)
trallod eithafol ar ddiwrnod asesiad (nid straen yn ymwneud ag asesu yn unig)

1% Wedi'i gadw ar gyfer problemau llai:
•
•
•
•

salwch dysgwr arall sy'n arwain at aflonyddwch yn yr asesiad
straen neu bryder y rhagnodwyd meddyginiaeth ar ei gyfer
clefyd y gwair ar ddiwrnod yr asesiad
mân ofid yn deillio o broblemau gweinyddol.

Bwydlenni’r Ffreutur
WYTHNOS 1

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Pastai Cig Eidion a Nionod/Winwns Briwgig gyda Llysiau Tymhorol
Ffres
Pasta Tomato a Basil wedi’i pobi gyda Bara Garlleg
Sleisen Pizza Pepperoni
Sleisen Pizza Margherita
Cyw Iâr Cymru (Brest Cyw Iâr wedi'i torri’n ciwbiau wedi'i gweini
mewn caws cheddar hufennog a saws cennin)
Llysiau Tymhorol Ffres
Selsig Morgannwg
Sleisen Pizza Pepperoni
Sleisen Pizza Margherita
Cig Eidion Rhost a Phwdin Swydd Efrog gyda Llysiau Tymhorol Ffres
Pasta Caws a Brocoli wedi’i pobi
Sleisen Pizza Ham & Madarch
Sleisen Pizza Margherita
Selsig Porc gyda Grefi Nionod/Winwns a Llysiau Tymhorol Ffres
Pastai Caws a Thatws gyda Ffa Pob
Sleisen Pizza'r Wledd Gig
Sleisen Pizza Margherita
Sglodion Pysgod mewn Briwsion Bara a Stecen gyda Phys Mwsog neu
Saws Cyrri
Bara Caws Macaroni a Garlleg
Sleisen Pizza Pepperoni
Sleisen Pizza Margherita

WYTHNOS 2

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Pastai Cyw Iâr a Madarch gyda Llysiau Tymhorol Ffres
Bysedd Pysgod gyda Ffa Pob
Sleisen Pizza Pepperoni
Sleisen Pizza Margherita
Cyrri Cig Eidion gyda Reis Wedi'i Ferwi a Bara Naan
Llysiau Tymhorol Ffres
Quorn Chilli Con Carne
Sleisen Pizza Pepperoni
Sleisen Pizza Margherita
Porc Rhost gyda Stwffin Sage a Nionod/Winwns
Llysiau Tymhorol Ffres
Pasta Tomato a Basil wedi’i pobi gyda Bara Garlleg
Sleisen Pizza Ham & Mushroom
Sleisen Pizza Margherita
Pastai Bwthyn gyda Llysiau Tymhorol
Selsig Llysiau
Sleisen Pizza'r Wledd Gig
Sleisen Pizza Margherita
Sglodion Pysgod mewn Briwsion Bara a Stecen gyda Phys Mwsog neu
Saws Cyrri
Madarch Omelette
Sleisen Pizza Pepperoni
Sleisen Pizza Margherita

WYTHNOS 3

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Lasagne Cig Eidion gyda Llysiau Tymhorol Ffres
Pobi Pasta Llysiau
Sleisen Pizza Pepperoni
Sleisen Pizza Margherita
Casserol Cyw Iâr gyda Llysiau Tymhorol
Pasteiod Caws a Nionod/Winwns gyda Ffa Pob
Sleisen Pizza Pepperoni
Sleisen Pizza Margherita

Dydd Mercher

Twrci Rhost gyda Llysiau Tymhorol Ffres
Selsig Morgannwg
Sleisen Pizza Ham & Mushroom
Sleisen Pizza Margherita

Dydd Iau

Goujons Cyw Iâr gyda Lletemau Tatws Garlleg a Pherlysiau
Byrger Llysiau mewn Byn
Sleisen Pizza'r Wledd Gig
Sleisen Pizza Margherita

Dydd Gwener

Sglodion a Physgod mewn Briwsion Bara gyda Phys Mwsog neu Saws
Cyrri
Omled Caws
Sleisen Pizza Pepperoni
Sleisen Pizza Margherita

