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Annwyl Riant / Warcheidwad, 

Hoffwn gyflwyno drafft o amserlen ffug arholiadau Bl.12 a Bl.13 i chi fydd yn dechrau ar 

Ionawr 23ain. Mae’n bosib y bydd mân addasiadau i’r fersiwn hwn a byddwn yn cysylltu 

gyda chi os oes unrhyw newidiadau. Rydym wedi penderfynu cynnal ffug arholiadau eleni fel 

y llynedd, er mwyn asesu cynnydd y disgyblion yn eu cyrsiau hyd yn hyn ac er mwyn rhoi 

cyfle i’n myfyrwyr i ymgyfarwyddo â threfniadau arholiadau eto ac i arbrofi gyda 

strategaethau adolygu. Nid yw pob pwnc yn gosod arholiad am wahanol resymau e.e. natur 

asesu’r cymhwyster neu mewn rhai achosion, eu bod wedi gosod asesiadau’n barod yn 

Nhymor yr Hydref ayb. 

 

Dyma wybodaeth bellach i chi am yr wythnos honno: 

 Prif flaenoriaeth y myfyrwyr yn ystod yr wythnos fydd yr arholiadau. 

 Bydd hawl gan y myfyrwyr i adolygu adref ar y diwrnod cyn unrhyw arholiad. 

 Bydd teithio rhwng Bryn Tawe/Gŵyr yn parhau yn ystod yr wythnos i’r disgyblion 

hynny sydd ddim ag arholiadau. 

 Rydym wedi cytuno fel Partneriaeth na fydd unrhyw wybodaeth newydd yn cael ei 

gyflwyno mewn gwersi yn ystod yr wythnos honno ac felly ni ddylai unrhyw fyfyriwr 

boeni am golli gwersi naill ai ym Mryn Tawe nac yn Gwyr. Dim ond adolygu dysgu 

blaenorol fydd yn digwydd yn y gwersi yn ystod yr wythnos.  

 Os oes gwrthdaro rhwng amseroedd arholiadau rhai myfyrwyr, gofynnwn iddynt 

ddod i weld naill ai Mr Ben Davies, Miss Catrin Lyall neu Mrs Rhian Edwards-Jones er 

mwyn i ni wneud trefniadau personol ar eu cyfer. 

 

Rydym yn mawr obeithio y bydd y cyfnod hwn yn brofiad cadarnhaol i’r myfyrwyr ac yn 

datblygu eu hyder ar gyfer arholiadau allanol yr Haf. Mae’n bwysig felly bod y myfyrwyr yn 

paratoi ac yn gweld y cyfnod hwn fel cyfle i ddangos eu dysgu ac i dderbyn adborth er mwyn 

datblygu ymhellach.  

 

Os oes unrhyw gwestiwn pellach gennych, mae croeso i chi gysylltu gyda ni yn yr ysgol. 

 

Yn ddifuant, 

Rhian Edwards-Jones (Dirprwy)  
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