
 
Ysgol Glan y Môr  
 
Polisi a Gweithdrefnau Asesu a Gwirio Mewnol ar 
gyfer cyrsiau BTEC/OCR  
1. Nodau ac Amcanion y polisi 
Nodau 
Mae Ysgol Glan y Môr wedi ymrwymo i sicrhau bod safonau asesu’n gyson, yn dryloyw 
ac yn cydymffurfio â gofynion ein cyrff dyfarnu. Rhaid i’r ffordd y mae gwaith myfyrwyr 
yn cael ei asesu gyflawni’r amcanion dysgu a nodwyd ar gyfer y rhaglenni rydym yn eu 
cynnig a hwyluso cyflawniad a datblygiad ehangach ein myfyrwyr. 
Amcanion 
a) Asesu gwaith myfyrwyr yn ddidwyll drwy fod yn gyson ac yn dryloyw yn ein 
penderfyniadau a’n prosesau asesu fel bod y canlyniadau’n deg, yn ddibynadwy ac yn 
ddilys. 
b) Sicrhau bod safonau a manylebau asesu’n cael eu gweithredu’n llawn (yn llythrennol 
ac o ran ysbryd), fel nad oes unrhyw risg i enw da’r cyrff dyfarnu nac i’r cymwysterau 
rydym yn eu cynnig. 
c) Sefydlu trefniadau rheoli ansawdd a chofnodi ar gyfer aseiniadau a’r broses o’u hasesu 
drwy system o samplu, safoni marciau, gwirio mewnol a chydgysylltu ar draws adrannau 
fel sy’n briodol i ofynion y rhaglenni rydym yn eu cynnig. 
ch) Darparu dulliau asesu sy’n canolbwyntio ar y dysgwr, ac sy’n rhoi cyfleoedd i 
fyfyrwyr gyflawni ar lefelau sy’n gymesur â gofynion eu cwrs. 
2. Ystod a chwmpas y polisi. 
Mae’r polisi’n berthnasol i’r holl gyrsiau BTEC/OCR sy’n cael eu cynnig yn Ysgol Glan 
y Môr ond gallai fod yn berthnasol i gyrsiau eraill sy’n seiliedig ar aseiniadau hefyd pe 
baent yn dod yn rhan o’r cwricwlwm yn y dyfodol. 
3. Asesu 
Diffinnir Asesu Mewnol fel y broses lle mae staff yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â 
thystiolaeth a gynhyrchir gan fyfyrwyr ar gyfer y meini prawf sy’n ofynnol ar gyfer y 
cymhwyster BTEC /OCR. Rhaid i’r holl ddeunyddiau asesu sy’n cael eu paratoi gan yr 
ysgol gael eu gwirio’n fewnol a/neu’n allanol cyn eu rhoi i fyfyrwyr. 
a) Bydd aseiniadau sydd wedi eu cwblhau gan fyfyrwyr yn cael eu hasesu’n fewnol, a 
byddant yn amodol ar wirio mewnol a safoni allanol gan y corff dyfarnu. 
b) Rhaid sicrhau bod myfyrwyr yn deall y bydd unrhyw radd a roddir yn amodol ar graffu 
mewnol a/neu allanol, (safoni) ac mai’r corff dyfarnu fydd yn gwneud y penderfyniad 
terfynol. 
c) Mae’r Aseswr yn gyfrifol am sicrhau bod prosesau asesu’n gyson ac yn dryloyw, bod 
tystiolaeth yn ddilys, yn ddigonol, ac wedi’i chyflawni gan yr unigolyn ei hun, a bod y 
penderfyniad ynglŷn â’r dystiolaeth yn ddilys ac yn ddibynadwy. 
ch) Rhoddir dyddiad cychwynnol i fyfyrwyr ar gyfer cwblhau pob aseiniad. Yn dilyn 
adborth, pennir dyddiad cwblhau newydd, ac ar ôl hynny bydd y gwaith yn cael ei asesu 
a’r canlyniad yn cael ei gofnodi ar daflen astudio’r myfyriwr. Yna bydd penderfyniadau’r 
asesiad yn cael eu gwirio’n fewnol yn unol â’r weithdrefn a amlinellir isod. Bydd cyfle 
arall i wella aseiniadau cyn y dyddiad cwblhau olaf ble bo rheolau’r fanyleb yn caniatáu 
hynny. 



d) Rhaid cyflwyno’r holl waith cwrs ar y dyddiad a nodwyd. Os bydd gwaith yn cael ei 
gyflwyno’n hwyr, bydd yr Athro/Athrawes pwnc yn penderfynu a ddylai gael ei farcio yn 
unol â’r polisi ar waith cwrs. 
3.1 Rôl yr Aseswr (athro/athrawes pwnc): Rôl yr Aseswr yw 
a) Gosod tasgau sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddangos beth maent yn ei wybod, yn ei ddeall ac 
yn gallu ei wneud er mwyn iddynt gael cyfleoedd i gael y graddau uchaf posibl yn eu 
cyrsiau BTEC/OCR. 
b) Sicrhau bod dysgwyr yn glir ynglŷn â’r meini prawf y disgwylir iddynt eu bodloni yn 
eu haseiniadau a’u bod yn cael cyfarwyddyd llawn ynglŷn â’r sgiliau y mae angen eu 
dangos yn rhannau gwaith cwrs / portffolio’r pwnc. 
c) Annog myfyrwyr drwy roi adborth manwl ac arweiniad ynglŷn â sut i wella gwaith. 
ch) Pennu dyddiadau interim ar gyfer cwblhau gwaith cwrs a chynghori myfyrwyr ynglŷn 
â faint o amser y byddai’n briodol ei dreulio’n gwneud y gwaith, gan sicrhau bod hynny’n 
gymesur â’r credyd sydd ar gael. 
d) Marcio a dychwelyd drafftiau cyn pen pythefnos ar ôl iddynt gael eu cyflwyno. 
dd) Cadw at fanyleb y Corff Dyfarnu wrth asesu aseiniadau myfyrwyr. 
e) Cofnodi canlyniadau asesiad gan ddefnyddio dogfennau priodol. Cedwir canlyniadau’n 
ddiogel am dair blynedd, gan gychwyn o’r pwynt ardystio. Dylid cadw cofnodion gwirio 
mewnol cysylltiedig hefyd, er mwyn cefnogi a gwirio’r penderfyniadau a wnaethpwyd ar 
gyfer y grŵp. 
f) Sicrhau bod pob ymgeisydd yn arwyddo i gadarnhau mai ei waith ef ei hun yw’r gwaith 
a bod hynny’n cael ei gadarnhau gan yr athro/athrawes ar ôl marcio’r gwaith. Rhaid rhoi 
dogfen wreiddiol wedi’i chwblhau ynghlwm wrth waith pob ymgeisydd ac wrth bob cais 
am sampl. 
ff) Darparu cofnodion cywir o farciau gwaith cwrs a aseswyd yn fewnol i’r Swyddfa 
Arholiadau yn brydlon er mwyn eu trosglwyddo i’r corff dyfarnu. 
3.2 Gwirio Mewnol 
a) Mae’r Prif Wiriwr Mewnol yn ganolog i broses rheoli ansawdd rhaglenni BTEC. Y rôl 
yw sicrhau bod gwaith sy’n cael ei asesu’n fewnol yn bodloni safonau cenedlaethol yn 
gyson, ond gall hefyd arwain at ddatblygiad staff a gwella ansawdd. 
b) Bydd Prif Wiriwr Mewnol wedi’i ddynodi ar gyfer pob cwrs. Bydd y Prif Wiriwr 
Mewnol hefyd yn ymwneud ag asesu neu osod gwaith ar gyfer y cwrs. 
c) Bydd gan y Prif Wiriwr Mewnol wybodaeth a chymwysterau sy’n berthnasol i’r 
cymhwyster/cymwysterau a dyfarniad(au) eraill sy’n seiliedig ar hyfedredd y maent yn 
gyfrifol amdanynt er mwyn sicrhau bod modd gwneud penderfyniadau cywir ynglŷn â 
pherfformiad yr ymgeisydd mewn perthynas â meini prawf hyfedredd. 
ch) Gwneir darpariaeth ar gyfer cyfathrebu rhwng athrawon / aseswyr pynciau er mwyn 
rhannu ‘arferion gorau’ a thrafod agweddau sy’n peri pryder. Bydd hyn yn digwydd fel 
arfer drwy gyfarfod blynyddol ar gyfer y Prif Wirwyr Mewnol lle bydd safonau a 
phrosesau’n cael eu trafod er mwyn sicrhau cymaint ag sy’n bosibl o gysondeb rhwng 
cyrsiau. 
d) Rôl y Prif Wiriwr Mewnol: Dylai’r gwiriwr mewnol gyflawni’r canlynol. 
Cynllunio: 
• Monitro er mwyn sicrhau bod y rhestr dyddiadau gwirio mewnol yn cynnwys pob uned 
a phob aseswr ar y rhaglen. 
• Rhoi cyngor ynglŷn â dehongli safonau cenedlaethol. 
• Cydgysylltu trefniadau asesu, gan gynnwys safleoedd lluosog a chonsortia fel y bo’n 
briodol. 
• Sicrhau bod briff pob aseiniad wedi cael ei wirio’n fewnol cyn ei roi i’r dysgwyr. 
Gweithredu: 
• Sicrhau bod system effeithiol ar gyfer cofnodi cyflawniad dysgwyr wedi cael ei sefydlu. 
• Rhoi cyngor ynglŷn â chyfleoedd i gynhyrchu a chasglu tystiolaeth. 



• Cadw cofnodion o’r broses wirio am 3 blynedd ar ôl ardystio. 
• Cysylltu â gwirwyr allanol. 
Asesu / Gwirio mewnol: 
• Darparu cyngor a chefnogaeth i aseswyr yn rheolaidd. 
• Rhoi cyngor ynglŷn â pha mor briodol yw tystiolaeth asesu o ran lefel, digonolrwydd, 
gwaith yr unigolyn ei hun, dilysrwydd a chysondeb. 
• Defnyddio arbenigedd mewn pwnc i samplu gwaith wedi’i asesu er mwyn gwirio 
penderfyniadau aseswyr. 
• Archwilio ansawdd asesiad er mwyn sicrhau ei fod yn gyson, yn deg ac yn ddibynadwy. 
• Sicrhau bod ei benderfyniadau asesu ef neu hi ei hun yn cael eu gwirio’n fewnol gan 
rywun arall. 
• Rhoi adborth i aseswyr a nodi’r camau sydd i’w cymryd lle bo’n briodol. 
Gwaith dilynol: 
• Sicrhau bod camau cywiro priodol yn cael eu cymryd pan nad yw briff aseiniad yn 
addas i’r diben neu pan nad yw penderfyniadau asesu’n gywir. 
• Cymryd rhan yng nghamau ffurfiol unrhyw apêl. 
• Cynghori tîm y rhaglen ynglŷn ag unrhyw anghenion hyfforddi. 
• Darparu adborth am agweddau ar y system asesu i dîm y rhaglen, yr uwch reolwyr ac 
Edexcel. 
Safoni: 
• Rhaid safoni gwaith asesu pan fydd mwy nag un aseswr yn ymwneud â chyflwyno ac 
asesu aseiniad neu uned. 
• Gellir defnyddio cyfarfodydd safoni i ddatblygu ansawdd a chysondeb yn y broses asesu 
rhwng aseswyr sy’n ymwneud â gwahanol unedau ar draws rhaglen BTEC neu raglenni 
BTEC gwahanol. 
Gwirio briffiau aseiniadau’n fewnol 
Rhaid i bob briff ar gyfer aseiniad sy’n cael ei lunio gan y ganolfan gael ei wirio’n fewnol 
cyn ei roi i’r dysgwr. Pwrpas hyn yw gwirio bod y briff yn addas i’r diben drwy sicrhau: 
• Y bydd y tasgau a’r dystiolaeth yn caniatáu i’r dysgwr fynd i’r afael â’r meini prawf 
sydd wedi’u targedu. 
• Bod y briff wedi ei ysgrifennu mewn iaith glir, sy’n hawdd ei deall. 
• Bod rolau a thasgau dysgwyr yn berthnasol o safbwynt galwedigaethol ac yn briodol i 
lefel y cymhwyster. 
• Bod cyfle cyfartal yn cael ei ystyried. 
Yn ddelfrydol, dylai briffiau aseiniadau gael eu gwirio’n fewnol gan aelod o’r staff sy’n 
gyfarwydd ag asesu BTEC ac sydd â gwybodaeth bynciol am faes y rhaglen. Mae 
templed ar gael ar wefan Pearson. Nid yw’n orfodol, ond argymhellir yn gryf bod unrhyw 
ffurflen sy’n cael ei llunio’n fewnol yn ystyried a yw briff yr aseiniad: 
• Yn cynnwys manylion cywir am yr uned. 
• Yn cynnwys manylion cywir am y rhaglen. 
• Yn nodi dyddiadau cwblhau clir ar gyfer asesu. 
• Yn dangos yr holl feini prawf graddio perthnasol ar gyfer yr uned(au) y mae’r aseiniad 
yn ymdrin â hwy. 
• Yn nodi meini prawf graddio perthnasol wedi’u targedu ar gyfer pob tasg. 
• Yn nodi’n glir pa dystiolaeth y mae angen i’r dysgwr ei darparu. 
• Yn debygol o gynhyrchu tystiolaeth sy’n briodol ac yn ddigonol. 
• Wedi ei osod ar y lefel briodol. 
• Yn nodi cyfnod o hyd priodol. 
• Yn defnyddio iaith alwedigaethol addas. 
• Wedi’i gyflwyno mewn fformat clir. 
Dylid cofnodi canlyniad y broses wirio mewnol ar y ffurflen, ac os bydd y gwiriwr 
mewnol yn pennu camau i’w cymryd, dylai’r aseswr gwblhau a dychwelyd y ffurflen i’r 



gwiriwr mewnol er mwyn iddo ei chymeradwyo. Pan fydd yr aseiniad wedi’i wirio fel un 
sy’n addas i’r diben, gellir ei roi i’r dysgwyr. Dylai’r gwiriwr allanol lofnodi’r ffurflen a 
nodi’r dyddiad arni i ddibenion archwilio.  
Gwirio mewnol - penderfyniadau asesu  
Rhaid i sampl o waith wedi’i asesu ym mhob uned a phob aseiniad gael ei wirio’n fewnol 
er mwyn archwilio cywirdeb y gwaith asesu. 
Fel uchod, bydd y gwaith o wirio penderfyniadau asesu’n fewnol yn cael ei wneud yn 
ddelfrydol gan aelod o’r staff sy’n gyfarwydd ag asesu BTEC ac sydd â gwybodaeth 
bynciol am faes y rhaglen, ond gall staff sy’n gyfarwydd ag asesu BTEC ond sydd heb 
wybodaeth benodol am y pwnc wneud gwiriadau mewnol. Unwaith eto, dylid cofnodi 
gwiriad mewnol o waith wedi’i asesu. Os oes angen cymryd camau, dylai’r aseswr 
gwblhau hyn a dychwelyd y ffurflen i’r gwiriwr mewnol i gael ei chymeradwyo. 
Ni ddylai’r holl waith o wirio penderfyniadau asesu’n fewnol gael ei wneud ar y diwedd. 
Mae’n bwysig ei fod yn cael ei wneud cyn gynted ag y bo modd ar ôl asesu gan y bydd 
hyn yn gwella ansawdd y gwaith asesu heb roi dysgwyr dan anfantais. 
Ceir templed ar wefan Pearson.  
Nid yw’n orfodol, ond argymhellir yn gryf bod unrhyw ffurflen sy’n cael ei llunio’n 
fewnol yn cynnwys cofnod cywir o deitl y rhaglen, yr uned a’r aseiniad, ac enwau’r 
aseswr a’r dysgwr, a hefyd yn cynnwys y cwestiynau a ganlyn: 
• Pa feini prawf a ddyfarnwyd gan yr aseswr? 
• A ydynt yn cyfateb i’r meini prawf sydd wedi cael eu targedu gan friff yr aseiniad? 
• A yw’r gwaith wedi cael ei asesu’n gywir? 
• A oes adborth adeiladol am yr asesiad? 
• A yw’r adborth yn gysylltiedig â meini prawf graddio perthnasol? 
• A oes cyfleoedd i wella perfformiad wedi’u nodi? 
Dylid cofnodi canlyniad y gwirio mewnol ar y ffurflen ac os oes camau’n cael eu cymryd 
gan y gwiriwr mewnol, dylai’r aseswr gwblhau hyn a dychwelyd y ffurflen i’r gwiriwr 
mewnol i gael ei chymeradwyo. Dylai’r gwiriwr allanol lofnodi’r ffurflen a rhoi’r 
dyddiad arni i ddibenion archwilio. Dyma ddolen gyswllt sy’n arwain at y ffurflen: 
Gwirio Mewnol – Briffiau Aseiniadau. 
Y sampl Gwirio mewnol 
Yn ystod y rhaglen, dylai pob aseswr, pob uned a gwaith o bob aseiniad gael ei samplu. 
Dylai’r sampl gael ei baratoi mewn ffordd sy’n rhoi sicrwydd pendant ynglŷn â’r broses 
asesu yn ei chyfanrwydd. Nid oes fformiwla algebraidd i bennu maint sampl ond dylai 
sampl sydd wedi’i baratoi’n dda ystyried: 
• Yr ystod lawn o benderfyniadau asesu sydd wedi cael eu gwneud: dylid cynnwys gwaith 
sy’n bodloni meini prawf rhagoriaeth, meini prawf teilyngdod, meini prawf llwyddo a 
dim meini prawf yn y sampl os yw hynny’n bosibl. 
• Profiad yr aseswr: dylai mwy o waith aseswyr newydd neu amhrofiadol gael ei wirio’n 
fewnol nag o waith aseswyr profiadol. 
• Rhaglen BTEC newydd: pan fydd uned neu raglen yn cael ei chyflwyno am y tro cyntaf, 
dylid cynyddu’r sampl. 
• Maint y grŵp o ddysgwyr. 
• Gallai materion a nodwyd mewn ymarfer gwirio allanol blaenorol neu yn asesiad risg y 
ganolfan effeithio ar faint y sampl. 
Sylwer y dylai’r holl friffiau aseiniadau gael eu gwirio’n fewnol cyn cael eu dosbarthu i 
ddysgwyr. 



3.3 Sicrhau bod Gwaith yn Waith yr Ymgeisydd ei Hun 
a) Ar bob aseiniad rhaid i fyfyrwyr lofnodi mai eu gwaith hwy eu hunain yw’r gwaith a 
gyflwynwyd a dylai athrawon / aseswyr gadarnhau mai gwaith yr ymgeisydd dan sylw yn 
unig yw’r gwaith a aseswyd a’i fod wedi cael ei wneud dan yr amodau gofynnol. 
b) Os bydd y myfyriwr yn cyflwyno aseiniad a bod yr athrawon yn amau nad gwaith y 
myfyriwr ei hun yw’r aseiniad, dylid hysbysu’r Enwebai Ansawdd, a rhaid i’r Enwebai 
ymdrin â’r mater yn unol â pholisi gwaith cwrs yr ysgol. 
4 Cyfrifoldeb 
 Yn gyfrifol am Bolisi: Enwebai Ansawdd 
 Yn gyfrifol am weithredu: Aseswyr Cwrs / athrawon pwnc, Prif Wirwyr Mewnol  
4.1 Cyfrifoldeb athrawon yw: 
a) Darparu prosesau asesu sy’n deg ac sy’n bodloni gofynion y myfyrwyr a’r 
cymhwyster; 
b) Darparu rhestr o’r dyddiadau asesu i’r myfyrwyr; 
c) Darparu adborth cywir, prydlon ac addysgiadol i’r myfyrwyr yn dilyn yr asesiad i roi 
gwybod iddynt am eu cynnydd unigol a dweud wrthynt beth y mae angen iddynt ei 
wneud er mwyn gwella lle bo’r fanyleb yn caniatáu hynny. 
ch) Cofnodi penderfyniadau asesu yn rheolaidd, yn gywir ac yn systematig, gan 
ddefnyddio dogfennau cytunedig; 
d) Cydymffurfio â chanllawiau’r Ysgol a’r Corff Dyfarnu ynglŷn â gwaith sy’n cael ei 
gyflwyno ar ôl y dyddiad cyflwyno a gwaith sy’n cael ei ailgyflwyno yn dilyn 
penderfyniad i atgyfeirio; 
dd) Ymgyfarwyddo eu hunain a’r dysgwyr â gweithdrefn(au) Apeliadau Asesu’r Ysgol; 
e) Bod yn ymwybodol o ganllawiau diweddaraf y Corff Dyfarnu ar gyfer asesu, 
cydymffurfio â safonau, safoni marciau a gwirio; 
f) Sicrhau bod sicrwydd ynglŷn ag ansawdd y gwaith asesu drwy gydymffurfio â safonau, 
safoni marciau neu wirio mewnol fel sy’n ofynnol gan yr Ysgol a’r Corff Dyfarnu. 
ff) Cofnodi penderfyniadau sy’n ymwneud â chydymffurfio â safonau, safoni marciau a 
gwirio mewnol yn gywir ac yn systematig gan ddefnyddio dogfennau cytunedig; 
g) Darparu trefniadau arbennig ar gyfer dysgwyr sydd ag anawsterau dysgu a/neu 
anableddau yn unol â rheoliadau’r corff dyfarnu. 
4.2 Mae Prif Wirwyr Mewnol yn gyfrifol am y canlynol: 
a) Gwirio briffiau aseiniadau cyn eu dosbarthu i ddysgwyr; 
b) Gwirio sampl o benderfyniadau asesu; 
c) Datblygu sgiliau aseswyr, yn enwedig y rhai hynny sy’n newydd i asesu; 
ch) Cynnal cysondeb penderfyniadau asesu drwy gynnal cyfarfodydd i’r aseswyr sicrhau 
cydymffurfiad â safonau. 
4.3 Cyfrifoldeb y Swyddfa Arholiadau yw: 
a) Hwyluso’r broses wirio mewnol; 
b) Cydymffurfio â’r dyddiadau cau ar gyfer cofrestru dysgwyr gyda’r corff dyfarnu; 
c) Sicrhau bod data’r corff dyfarnu’n cael ei gadw’n gyfredol drwy dynnu enwau 
dysgwyr oddi ar y rhestr neu eu trosglwyddo; 
ch) Hawlio tystysgrifau dysgwyr cyn gynted ag y bo’n briodol; 
d) Hawlio ardystiad uned pan nad yw dysgwr wedi gallu cwblhau’r rhaglen astudio lawn. 
4.4 Cyfrifoldeb Enwebai Ansawdd yr Ysgol yw trosglwyddo gwybodaeth gan y cyrff 
dyfarnu i dimau cyrsiau, a sicrhau bod prosesau a dogfennau’n cael eu safoni ar draws y 
rhaglenni. 
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