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Annwyl Riant / Warcheidwad,

CRYNODEB O GYNNYDD - Blwyddyn 10
Yn amgaeedig, gwelwch Grynodeb o Gynnydd eich plentyn. Pwrpas y crynodeb hwn yw
rhoi braslun i chi o ymdrech a chyrhaeddiad presennol eich plentyn yn ei holl bynciau yn
seiliedig ar waith y tymor diwethaf. Yn ogystal, fe ddangosir targed uchelgeisiol CA4
(erbyn diwedd Bl 11) sy’n dynodi'r targed personol diweddaraf a osodwyd gan yr ysgol
trwy ystyried perfformiad blaenorol, amcangyfrifon o ffynonellau data ac wrth gwrs barn
broffesiynol. Mae’r golofn “Ar darged?” yn dangos y cynnydd tuag at y targed
uchelgeisiol ar sail y perfformiad presennol. Bydd y golofn olaf yn cael ei defnyddio gan
eich plentyn er mwyn adnabod y camau nesaf sydd angen eu cymryd er mwyn gwneud
cynnydd priodol tuag at y targed uchelgeisiol. Fe fydd yr adroddiad llawn (i’w gyflwyno
yn hwyrach yn y flwyddyn) yn un cynhwysfawr ac yn cynnwys manylion am gryfderau,
datblygiad yn ystod y flwyddyn a thargedau er mwyn gwneud cynnydd pellach.
Os ydych am drafod cynnydd eich plentyn mewn unrhyw faes neu am drafod cynnwys y
Crynodeb o Gynnydd ymhellach, yna cysylltwch â Miss Menna Lewis, Arweinydd
Cynnydd Bl 10. Yn ogystal, fe fydd cyfle i chi drafod cynnydd eich plentyn gyda’r
athrawon pwnc yn y noson rhieni.

Dyddiadau Pwysig
Dyddiad Noson Rieni Bl 10
(3:30 – 5:30 y.h.)
13-01-14
Yr eiddoch yn gywir,

G. Lewis
Dirprwy Bennaeth

Dyddiad Cyflwyno Adroddiad
Llawn Bl.10
18-07-14

Allwedd i Gyrhaeddiad Bl. 10 ac 11 / Key for Year 10 and 11 Attainment
TGAU /
GCSE
A*
A
B
C
D
E
F
G
U

LM3
LM2
LM1

Lefel Mynediad /
Entry Level
Entry 3
Mynediad 3
Entry 2
Mynediad 2
Entry 1
Mynediad 1

Tystysgrif Ymestynnol BTEC /
BTEC Extended Certificate
DistinctionStar
CU*
Clod Uchel Serenog
Distinction
CU
Clod Uchel
Merit
CL
Clod
Pass
LL
Llwyddiant
Nid yw wedi
Not yet achieved
N
cyrraedd y safon
Tystysgrif BTEC / BTEC Certificate
Distinction Star
Disti*
Clod Uchel Serenog
Distinction
Dist
Clod Uchel
Merit
M
Clod
Pass
P
Llwyddiant
Nid yw wedi
Not yet achieved
N
cyrraedd y safon

Allwedd i’r Sgoriau Ymdrech ar gyfer Cynnydd mewn Dysgu
Key for Effort for Progress in Learning
Sgôr/Score
1
2
3
4

5

Disgrifiad / Description
Yn ymroi’n llwyr i bob maes a thasg.
Displays total application to every task and area.
Yn dangos ymdrech dda yn y rhan fwyaf o feysydd a thasgau.
Displays a good effort in the majority of tasks and areas.
Gallai ddangos ymdrech mwy cyson i sicrhau cynnydd yn y dysgu.
Could display a more consistent effort in order to ensure progress in
learning.
Gall ddangos ymdrech gwell gyda rhai tasgau.
Could display better effort in some tasks.
Mae’r ymdrech bresennol yn effeithio yn negatif ar ddatblygiad a chynnydd
mewn dysgu ac yn destun pryder.
The current effort is having a negative effect on development and progress
in learning and is a cause for concern.

Allwedd i’r Cofnod “Ar darged?” / Key for “On Target?” Record
Gwyrdd /
Green

Melyn /
Amber

Coch /
Red

Mae safon y gwaith yn addawol iawn. Tra thebygol o gyrraedd y targed
uchelgeisiol os bydd y safon hon yn parhau. Dalier ati!
The standard of work is very promising. Most likely to achieve the
aspirational target should this standard continue. Keep working hard!
Mae safon addawol i’r gwaith ar hyn o bryd ac fe gallai gyrraedd y targed
uchelgeisiol gyda mwy o ymdrech wrth i’r gwaith gynyddu o ran
anhawster.
At present, the standard of work is promising and the aspirational target
could be achieved with more effort as the work increases in terms of
difficulty.
Mae safon y gwaith yn destun pryder. Annhebygol o gyrraedd y targed ar
hyn o bryd. Angen gwelliant sylweddol.
The standard of work is causing concern. Unlikely to achieve the
aspirational target at present. Significant improvement is required.

