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“Y cam perffaith rhwng yr 
ysgol a’r brifysgol”



Croeso

Mae’n bleser gen i’ch cyflwyno i Ganolfan y Chweched Dosbarth yma yn Ysgol Brynhyfryd. Yng Nghanolfan y 
Chweched Dosbarth, ein bwriad yw cynnig addysg o’r radd flaenaf sy’n cwrdd ag anghenion pob myfyriwr yn 
unigol, a hynny o fewn amgylchedd dwyieithog hapus a chefnogol. Mae gan Ganolfan y Chweched Dosbarth 
agwedd gadarnhaol tuag at weithio ac mae’n ysgogi’r holl fyfyrwyr i wireddu eu llawn botensial ar bob cyfle. 
Mae Canolfan y Chweched Dosbarth yn Ysgol Brynhyfryd yn gartref unigryw a phenodol i’n myfyrwyr Safon 
Uwch. Gyda chanolfan bwrpasol i’n myfyrwyr Chweched Dosbarth, sy’n ardal ar wahân i weddill yr ysgol, 
gallwn ddarparu cam hanner ffordd berffaith rhwng yr ysgol a’r brifysgol i’n hoedolion ifanc, wrth iddynt 
ymdrechu i ddilyn eu huchelgeisiau i’r dyfodol.

Sefydlwyd y cyfleuster arbennig hwn er mwyn darparu addysg o safon uchel. Rydym yn hyrwyddo agweddau 
cadarnhaol yn ein myfyrwyr, a fydd i’w gweld yn amlwg yn eu hagwedd tuag at astudio, a thuag at fywyd yr 
ysgol yn gyffredinol. 

Yma yng Nghanolfan y Chweched Dosbarth rydym yn ymroddedig i ganfod llawn botensial ein myfyrwyr, fel y 
gallant ein gadael fel unigolion llawn sydd wedi eu paratoi’n drylwyr ar gyfer y cyfleoedd cyffrous sydd o’u 
blaenau y tu hwnt i’w cyrsiau Safon Uwch. Rydym wedi sefydlu amgylchedd pwrpasol a chefnogol sy’n rhoi’r 
siawns gorau bosib i’n myfyrwyr lwyddo.
 
Rydym yn falch iawn o’n myfyrwyr, nid yn unig o ran eu perfformiad academaidd rhagorol, ond hefyd o ran y 
ffordd y maent yn cyfrannu’n gadarnhaol tuag at fywyd bob dydd yr ysgol a’n cymuned. Mae ein myfyrwyr hefyd 
yn chwarae rôl bwysig er mwyn sicrhau fod Brynhyfryd yn le hapus a chroesawgar 
i astudio ynddo. Yma yng Nghanolfan y Chweched Dosbarth, mae gennym 
ddisgwyliadau uchel o’n myfyrwyr ac nid ydym yn ymddiheuro am hyn; ein 
bwriad yw annog ein myfyrwyr i gyflawni’r safon uchaf bosib. Dyma gyfnod 
pwysig a chyffrous. Edrychaf ymlaen at eich croesawu i Ganolfan y 
Chweched Dosbarth a chydweithio â chi dros yr ychydig flynyddoedd 
nesaf. 

Mr Geraint Wyn Parry
Pennaeth

Canolfan Y Chweched Dosbarth
Ysgol Brynhyfryd



COFRESTRU

“Diolch yn fawr iawn am yr holl 
gymorth dros y ddwy flynedd 

diwethaf. (yn academaidd ac wrth 
helpu fi setlo i fewn i ysgol newydd)”

Erin Swyn Williams yn astudio 
Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol 

Rhydychen

Os hoffech ymuno gyda ni yma yng Nghanolfan y Chweched Dosbarth, yna y mae’n bwysig eich bod yn gwybod 
beth yn union yw ein gofynion mynediad. Eich canlyniadau TGAU yw’r cam pwysig cyntaf tuag at eich gyrfa yn y 
dyfodol; felly y mae’n hynod bwysig eich bod yn ymwybodol o beth i’w ddisgwyl pe baech yn ystyried astudio eich 
cwrs Safon Uwch gyda ni yma. 

Ein gofynion mynediad safonol yw 5 gradd A * -C TGAU, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith a Mathemateg.

I astudio Mathemateg, Cemeg, Ffiseg neu Bioleg, mae angen o leiaf gradd 
B yn y pwnc ar TGAU ac i fod wedi astudio’r papurau Haen Uwch.

I astudio Seicoleg mae angen gradd B mewn Gwyddoniaeth.

I astudio Celf a Dylunio, dylech fod naill ai wedi astudio’r pwnc ar lefel TGAU 
neu fod â phortffolio o waith.

Nid oes angen cael TGAU yn y pynciau a ganlyn er mwyn gallu eu hastudio ar 
Lefel A - Daearyddiaeth, Hanes, Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd, Cerddoriaeth 
(fodd bynnag, disgwylir y gall myfyrwyr ddarllen sgoriau cerddoriaeth yn 
annibynnol a hefyd gael gradd 5 mewn chwarae offeryn neu lais) Seicoleg, 
Busnes, Economeg, Celf a Dylunio, Ffotograffiaeth ac Astudiaethau Ffilm.

Canolfan Y Chweched Dosbarth
Ysgol Brynhyfryd



• Noson Agored (Dydd Iau 11eg Mis Tachwedd 2021 4.15-6.30yh)  -  Dyma gyfle i ni eich gwahodd i gyfarfod 
ein harbenigwyr pwnc ac i weld yr amrywiaeth o bynciau sydd ar gael yng Nghanolfan y Chweched Dosbarth.  

• Cyhoeddi’r Colofnau Opsiynau (tymor y gwanwyn 2022) -  Dyma’r amser ichi benderfynu ar eich llwybr 
gyrfa a chyfyngu eich hunan i 3 neu 4 pwnc Safon Uwch, ynghyd â Bagloriaeth Cymru. 

• Cyflwyno’r Ffurflen Gais -  Unwaith y byddwch wedi penderfynu ar eich pynciau, bydd angen ichi 
gyflwyno eich cais yn ystod tymor y gwanwyn 2022.

• Cadarnhad o gynnig amodol (dechrau tymor yr haf)  - Unwaith y byddwn wedi derbyn eich ffurflen gais 
byddwn yn cysylltu â chi gyda chynnig amodol i Ganolfan y Chweched Dosbarth neu i’ch gwahodd i ddod 
am gyfweliad

• Dyddiad Canlyniadau TGAU - Dydd Iau 19 Awst 2022 

• Bore Cofrestru - Dyma pryd y byddwn yn cadarnhau eich cofrestru i Ganolfan y 
      Chweched Dosbarth. Byddwch hefyd yn derbyn Pecyn Croeso. Bydd y bore 
      cofrestru yn cael ei gynnal ar ddiwrnod eich canlyniadau TGAU. 
 
 

• Cofrestru Hwyr  - Nid yw’n rhy hwyr! Os nad ydych wedi penderfynu lle’r 
       hoffech astudio eich cwrs Safon Uwch eto, yna mae gennym gyfnod o 
       bythefnos ichi ymuno â ni ym mis Medi 2022.

Pontio

Beth yw’r camau nesaf? 

“Diolch yn fawr i bob un o’n hathrawon sydd  
wedi fy helpu dros y blynyddoedd diwethaf.  
Ni fyswn wedi medru ei wneud heboch chi.”  

Nia Thompson, sydd yn astudio  
Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Newcastle.



• 8:50-9:20 : Cyfnod Cofrestru /Mentora /Gwasanaeth bob pythefnos

• 9:20-10:20: Gwers 1 – Mathemateg

• 10:20-11:20: Gwers 2 – Daearyddiaeth

• 11:20-11:40: Egwyl y Bore

• 11:40-12:40: Gwers 3 – Saesneg

• 12:40-1:20: Cinio a gweithgareddau allgyrsiol 

• 1:20-2:20: Gwers 4 – Gwers astudio annibynnol

• 2:20-3:20: Gwers 5 – Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Diwrnod  
tebygol ym 

mywyd  
Myfyriwr y 
Chweched 
Dosbarth  

“Mae’r Chweched yn Ysgol Brynhyfryd yn 
llawn o ddisgyblion croesawgar, sydd yn 

hapus i helpu disgyblion newydd fel fi setlo 
i mewn. Mae’r staff wedi fy helpu i ddewis 

y lefelau A cywir, ac wedi rhoi cymorth 
brwdfrydig yn ystod fy amser yma.”

Shaun Harvey-Knupple – Uwch Swyddog



Llwybrau Gyrfa; 
I ble’r aethon nhw? 

Canolfan Y Chweched Dosbarth
Ysgol Brynhyfryd

Cyflawnodd ein myfyrwyr Lefel A ganlyniadau ardderchog unwaith eto eleni. Mae’r myfyrwyr hyn yn 
parhau i fod mewn cysylltiad â ni fel ysgol.

Ymhlith y llwyddiannau roedd Auben Jarvis, prif-fachgen a gyflawnodd 4A*.  Ifan Gwyn a gyflawnodd 
4A*.  Mae Ifan wedi mynd ymlaen i astudio Ffiseg yng Ngholeg Imperial Llundain. Derbyniwyd 3A* ac 
1 A gan Erin Swyn Williams, sydd nawr yn astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen.   
Enillodd Eleanor Davies 3A* ac 1A, ac mae Eleanor wedi mynd ymlaen i astudio Seicoleg ym 
Mhrifysgol Sheffield.  Cerys Edwards 3A* - Mae Cerys yn astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Sheffield. 
Cyflawnodd Elin Elias 3A* ac A, ac mae hi’n cymryd blwyddyn allan 
cyn mynd ymlaen i astudio Economeg.  Oliver Davies 2A* ac A.  Mae 
Oliver wedi mynd i Brifysgol Keele i Astudio Cyfrifiadureg.  Enillodd 
Erin James 1A* a 3A, ac mae’n astudio Cadwraeth Amgylcheddol 
ym Mhrifysgol Bangor.  Joey Taylor 2A* a 2A.  Mae Joey yn astudio 
Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Loughborough.

Mae’r dyfodol yn edrych yn llewyrchus iawn i oedolion ifanc Dyffryn 
Clwyd, dymunwn bob llwyddiant iddynt.  



Mae fy amser yn Ysgol Brynhyfryd wedi’i lenwi â chyfleoedd amrywiol sydd wedi fy 
ngalluogi i gyrraedd fy amcanion, ac i ddod y fersiwn orau o’m hun. Mae’r gefnogaeth 
a chefais gan staff Ysgol Brynhyfryd wedi fy helpu i’m datblygu a’m paratoi ar gyfer 
unrhyw heriau sydd o’m blaen.  Yr wyf yn edrych ymlaen at ddyfodol disglair.

Mae Ysgol Brynhyfryd yn amgylchedd gynhwysol iawn, gyda chefnogaeth 
academaidd eithriadol, ynghyd â’r gofal bugeiliol cyson i unrhyw un sydd ei angen. 
Mae’r athrawon, y tîm bugeiliol, a’r swyddogion yng Nghanolfan y Chweched yn 
cydweithio i greu cymuned bwerus, sy’n caniatáu i fyfyrwyr derbyn y profiad orau 
yn y 6ed Dosbarth. Mae pawb yn cefnogi ei gilydd. Gyda’r ymdrech a roddwch i’ch 
pynciau, daw llawer iawn o arweiniad gan yr athrawon yn ystod gwersi ac yn eu 
hamser sbâr i’ch helpu i gyflawni’r canlyniad gorau phosibl.
 
Os byddwch yn dewis astudio yn Ysgol Brynhyfryd, yn ogystal â’ch gwersi, cewch 
oriau astudio annibynnol, a byddwch yn defnyddio’r rhain i wella eich dealltwriaeth.  
Mae lleoedd yn cael eu darparu gan yr ysgol fel ein hystafell gyfrifiaduron, 
amrywiaeth o ystafelloedd dosbarth sydd wedi’u dynodi ar gyfer gweithio’n dawel, 
yn ogystal ag ardaloedd awyr agored.  Bydd staff Canolfan y Chweched yn barod 
i leddfu unrhyw straen o’r llwyth gwaith o’ch pynciau. Mae’n bwysig eich bod yn 
defnyddio’r cyfleusterau hyn er mwyn sicrhau fod eich gwaith wedi’u gwblhau, ac 
hynny i safon uchel. Mae’r oriau astudio annibynnol hyn yn eich paratoi ar gyfer 
bywyd fel myfyriwr prifysgol, ac yn eich helpu i brofi ymchwil unigol, rhywbeth y gallai 
fod yn orfodol yn eich gyrfaoedd yn y dyfodol.

Rhan enfawr o’ch amser yn y Chweched Dosbarth yw gwneud cais am brifysgolion, 
sy’n gallu bod yn eithaf brawychus i fyfyrwyr fel fi! Fodd bynnag, mae’r arweiniad a’r 
cymorth a gefais wedi creu profiad dymunol ac wedi fy helpu gyda’r penderfyniadau 
yr wyf wedi gorfod eu gwneud. P’un a ydych yn gwneud cais am brifysgol, neu os 
oes gennych ragolygon gyrfa eraill, bydd Ysgol Brynhyfryd yn eich paratoi ar gyfer 
llwyddiant.  

Er mwyn i chi fwynhau eich amser fel 6ed Dosbarth, mae gennym amrywiaeth o 
bwyllgorau a chlybiau i chi ymuno (neu gallech ddechrau eich un eich hun!). Lleisiwch 
eich barn, gwnewch rywbeth i dynnu sylw at eich personoliaeth, neu rannu rhywbeth 
rydych chi’n ei garu. Os ydych chi’n mwynhau helpu, cynllunio, neu gymryd rhan yn 
unig, bydd pwyllgorau fel y pwyllgorau Elusen, Cymdeithasol, Eco a Chwaraeon yn 
gadael i chi fwynhau profiad dymunol yn Chweched Dosbarth Ysgol Brynhyfryd.

Fel myfyriwr yn Ysgol Brynhyfryd, rwy’n ddiolchgar am yr holl gyfleoedd a roddwyd 
i mi, gan fy helpu i fod y myfyriwr gorau y gallaf fod, a’m galluogi i ddatblygu fel 
unigolyn allan yn y gymuned.  Mae hyn yn fy ngwneud yn falch iawn o fod yn Brif 
Swyddog.

Gracie-Anne Parker

Hoffwn gyflwyno fy hun i chi. Harri ydw i, cyn-ddisgybl Ysgol Pen 
Barras a rŵan ar fy mlwyddyn olaf yn Ysgol Brynhyfryd. Rwy’n hoff 
iawn o wylio Lerpwl a Chymru’n chware pêl-droed gan gymryd 
pob cyfle i chwarae pêl -droed i dimau’r Chweched yn Ysgol 
Brynhyfryd, a thref Rhuthun. Rwyf wrth fy modd yn cael chwarae 
i’r timau sydd wedi rhoi cymaint o brofiad  i mi yn y gorffennol.

Yn dilyn blynyddoedd hapus iawn yng nghymuned yr ysgol 
cawsom ddwy flynedd ddigon rhyfedd yn ystod y pandemig 
COVID yn ddiweddar. Er yr holl amser yn cael ein dysgu’n 
rhithiol, teimlaf ein bod wedi cael y  cyfleodd gorau bosib i 
barhau a’n haddysg drwy gyfrwng Google Classroom. Teimlaf 
yn ffodus iawn o gael dychwelyd i flwyddyn go-arferol eleni ac 
rwy’n falch iawn o gael cyfle i orffen fy addysg ysgol yn iawn, 
fel aelod o’r Chweched. Mae’n gyfle i ni ddod at ein gilydd cyn 
symud ymlaen i’n camau nesaf, a chyfrannu at y gymuned 
gyfeillgar sydd yma.

Mae cymuned yr ysgol a’r dref yn un gofalgar a chroesawgar, 
a theimlaf fod pawb sydd yn dymuno cael eu cynnwys mewn 
gweithgareddau yn cael y cyfle i wneud hynny.  Mae ‘na gorau, 
timau chwaraeon di-ri, cyfleoedd i fentora, a chyfleoedd i 
gymdeithasu!

Wrth ddod i’r chweched rydych yn gweld eich hun mwy fel 
oedolyn.  Mae’n gyfle i gael eich trin fel oedolion o fewn cymuned 
ddiogel a chynhwysol. Cewch gyfle i fynd ar bwyllgorau, cael ffug 
gyfweliadau, a thrafod gydag arweinyddion pwnc. Mae paratoi at 
y cyfnod nesaf boed hynny’n brifysgol, cwrs coleg, neu’n swydd, 
yn rhan hollbwysig o fywyd y Chweched. Rydym yn derbyn 
arweiniad cadarn a chyson gan athrawon a mentoriaid sy’n ein 
harwain ar drywydd UCAS a ffurflenni cais. Maent yn annog 
ac yn ein cymell ar sut i lenwi ffurflenni cais er mwyn i ni fedru 
llwyddo i’n potensial llawn. 

Gobeithiaf astudio Busnes a’r Gyfraith yn y brifysgol ym Mis 
Medi. Caf weld beth ddaw gyda’r Lefelau A!
Fel Prif Swyddog gobeithiaf y byddaf yn gwneud swydd dda 
ohoni, a gwerthfawrogaf yr anrhydedd yn fawr .

Harri Roberts

Cwrdd â’n Prif Swyddogion



       Mae Canolfan y Chweched Dosbarth yn cynnig nifer o gyfleoedd y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth: 

• Gweithdai paratoi at y Brifysgol

• Cyfle i fod yn rhan o bwyllgorau brwdfrydig e.e Pwyllgor Ysgol Werdd / Yr Urdd a’r Gymraeg

• Cefnogi Adran ADY/ Pwyllgor Codi Arian ac Elusen/Pwyllgor Llais y Disgbl

• Cyfle i fod yn Llysgennad Pwnc

• Mentora a Bydis Darllen

• Siaradwyr gwadd i drafod Byd Gwaith/UCAS/Datganiadau Personol/Cyllid  

Myfyrwyr/Materion lles a iechyd

• Gwersi Dysgu Annibynnol

Bywyd yng Nghanolfan y 
Chweched Dosbarth, mae’n 

fwy na dim ond addysg...

Canolfan Y Chweched Dosbarth
Ysgol Brynhyfryd

 “Fy mhrif nod fel un o brif swyddogion yr ysgol 
yw i hybu a chefnogi’r adran gerdd cymaint â 
phosib drwy gynnal clwb cerdd. Hoffwn fod yn 
llysgennad gwych i’r adran drwy annog fy nghyd 
ddisgyblion i gymryd rhan ym mhob cyfle posib 
er mwyn i bob disgybl adael Ysgol Brynhyfryd 
gyda phob math o brofiadau anhygoel!”

Gwenan Mars-Lloyd – Uwch Swyddog



Cyfoethogi 

Canolfan Y Chweched Dosbarth
Ysgol Brynhyfryd

Mae gennym amserlen gyfoethog o weithgareddau allgyrsiol ac mae’n bwysig inni eich bod yn gadael Canolfan y 

Chweched Dosbarth fel dinasyddion llawn. Mae rhywbeth i bawb!

“Sefydlodd Fi a Georgia 
gymdeithas ddadlau 
oherwydd ein bod am 
roi rhywle i bawb i allu 
mynegi eu safbwyntiau 
eu hunain, a chael 
dealltwriaeth o rai o’r 
materion sy’n wynebu 
cymdeithasau cyfoes. 
Rydym yn hapus i ddweud 
bod ein cymdeithas 
ddadlau wedi bod yn 
llwyddiant mawr, os dewch 
chi i’r Chweched Dosbarth 
byddem yn argymell yn 
gryf eich bod chi’n ymuno 
â chymdeithas ddadlau!”
Sam Edmead and 
Georgia Chapman - Uwch 
Swyddogion

Mae gan y pwyllgor-ECO nod 
allweddol yn yr ysgol o addysgu 
myfyrwyr am fyw yn fwy gwyrdd 
a gwneud newidiadau mwy 
eco-gyfeillgar. Ein prif nod yw i 
geisio gwahardd boteli plastig a 
hybu ail-gylchu o fewn yr ysgol 
a gartref, er mwyn gwneud ein 
rhan bach yn y frwydr enfawr yn 
erbyn Cynhesu Byd Eang.
Megan Winstanley - Uwch 
Swyddog.

“Mae llawer o wahanol 
gyfleoedd yn 6ed Dosbarth 
Brynhyfryd sy’n cynnwys 
amrywiaeth mawr o 
chwaraeon o hoci, pêl 
droed a rygbi i tennis 
fwrdd a badminton. Mae 
cael chwarae rygbi wedi 
gwella fy hunan hyder, fy 
sgiliau gweithio fel tîm a 
mireinio fy ngallu i chwarae.  
Mae’r ysgol hefyd yn rhoi 
cyfleoedd i fyfyrwyr y 
chweched dosbarth fod yn 
Arweinwyr Chwaraeon trwy’r 
cwrs CSLA.  Mae yna hefyd 
gyfleoedd i gadw’n heini  
chael deunydd o gampfa’r 
Ganolfan Hamdden.”  
Ifan Jones - Uwch Swyddog.

• Dosbarthiadau ffitrwydd

• Grwpiau Mynegi Barn a Dadlau 

• Arweinwyr Chwaraeon

• Cyngherddau Ysgol

• Ymarferion Gweithio fel Tîm 

• Digwyddiadau Ysgol

• Cystadlaethau Chwaraeon 

• Eco-gyngor

• Cystadlaethau Cerddoriaeth

• Cor hŷn



Bywyd 
ehangach:      

Bagloriaeth 
Cymru        

“Mae Bagloriaeth 
Cymru wedi rhoi 

cipolwg ardderchog 
imi ar Fyd Gwaith 
ac wedi cryfhau fy 

Natganiad Personol 
ar gyfer fy nghais i’r 

Brifysgol”  
Myfyriwr Bl 13  
Hydref 2020

Mae Bagloriaeth Cymru yn seiliedig ar Dystysgrif Her Sgiliau newydd, ynghyd â phasio 2 Lefel A (neu gyfwerth), TGAU 

(A*-C) mewn Cymraeg / Saesneg Iaith a TGAU mewn Mathemateg / Rhifedd. Bydd y Dystysgrif Her Sgiliau yn cael ei 

raddio A*-E.

Nod Bagloriaeth Cymru yw datblygu sgiliau sylfaenol y myfyrwyr er mwyn eu paratoi tuag at Addysg Uwch a’r byd gwaith. 

Sgiliau yn cynnwys: Llythrennedd, Rhifedd, Llythrennedd Digidol, Meddwl yn Feirniadol a  

Datrys Problemau, Cynllunio a Threfnu, Creadigedd ac Arloesi, Effeithiolrwydd Personol.  

Mae’r Dystysgrif Her Sgiliau yn cynnwys cwblhau pedair her:

• Her Menter a Chyflogadwyedd 20%

• Her Dinasyddiaeth Fyd-eang – 15%

• Her y Gymuned – 15%

• Prosiect Unigol – 50%



Gadewch inni siarad 
am y pynciau...

Gall dewis pynciau i’w hastudio ar gyfer eich cwrs Safon Uwch fod yn benderfyniad anodd. Yma yng Nghanolfan 
y Chweched Dosbarth, rydym bob amser yn barod i gynnig arweiniad. Yma, gellid edrych ar wahanol yrfaoedd a’r 
pynciau y gellid eu dewis a fyddai o fudd wrth wneud dewisiadau. Disgwylir i chi ddewis 3 pwnc, a’r Fagloriaeth  
Gymraeig.   

Mae’r rhan fwyaf o’r pynciau yn cael eu cynnig trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg a hynny yn seiliedig ar 
yr hyn ddywed y disgyblion wrthym.

Busnes, Cyllid a’r Gyfraith

Economegydd
  
Cyfrifydd

Busnes a Chyllid

Y Gyfraith

Mathemateg, Busnes, Economeg

Mathemateg, Economeg, Busnes

Busnes, Economeg, TGCh, Mathemateg

Cymraeg, Saesneg, Hanes, Daearyddiaeth, Athroniaeth, Moeseg a 
Chrefydd, Seicoleg, Economeg

Celfyddydau Creadigol ac Astudiaethau Ffilm

Newyddiaduraeth

 
Ffilm a’r Cyfryngau

Perfformio/Byd y ddrama

Saesneg, Cymraeg, Hanes, Daearyddiaeth, Athroniaeth, Moeseg a 
Chrefydd

Astudiaethau Ffilm, Saesneg, Cymraeg, TGCh, Arlunio, Cerddoriaeth

Cymraeg, Saesneg, Cerddoriaeth

Engineering and Maths

Peirianneg

Pensaernïaeth

Ystadegydd

Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, Dylunio Cynnyrch

Celf, Mathemateg, Dylunio a Thechnoleg, Ffiseg, TGCh

Mathemateg, Ffiseg, Economeg, TGCh

TGCh a Chyfrifiadureg

Cynllunydd Gwefannau

Cyfrifiadura

TGCh, Cyfrifiadureg , Busnes ac Arlunio

TGCh, Mathemateg, Busnes, Economeg,  
Ffiseg

Sylwer y cynigir pynciau ar sail y galw sydd amdanynt,
ac felly fe allai’r dewis newid.



Gwyddoniaeth

Ecolegydd

Milfeddygaeth

Gwyddoniaeth Fiofeddygol

Gwyddorau’r Ddaear

Swolegydd

Peilot

Daearyddiaeth, Cemeg, Bioleg

Bioleg, Cemeg, Mathemateg, Ffiseg

Bioleg, Cemeg, Mathemateg, Ffiseg

Daearyddiaeth, Cemeg, Mathemateg, Bioleg

Daearyddiaeth, Bioleg, Saesneg, Cymraeg, Seicoleg

Ffiseg, Mathemateg, Cymraeg, Saesneg

Addysg, Gofal Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus

Chwaraeon, Twristiaeth a Hamdden

Nyrsio

Bydwreigiaeth

Deintyddiaeth

Gofal Cymdeithasol

Ffisiotharpi

Seicoleg a Chwnsela

Heddlu

Gwasanaeth Brys

Y fyddin/Llynges Brydeinig

Twristiaeth a Lletygarwch

Teithio Rhyngwladol

Byd y Chwaraeon

Gwyddor Chwaraeon

Bioleg, Seicoleg, Cymraeg, Saesneg, Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd

Seicoleg, Bioleg, Cymraeg, Saesneg, Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd

Cemeg, Bioleg, Mathemateg, Ffiseg.

Cymdeithaseg, Seicoleg, Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd

Bioleg, Cemeg, Mathemateg, Ffiseg

Seicoleg, Bioleg, Cemeg, Mathemateg, Ffiseg, Hanes, Hanes, Athroniaeth  
Moeseg a Chrefydd

Y mae newid ar y gorwel erbyn 2020 bydd angen gradd i fynd i hyfforddi fel 
heddweision. Awgrymir bynciau fel Bioleg, Cymdeithaseg, Seicoleg, Cymraeg, 
Saesneg, Daearyddiaeth

Bioleg, Cymdeithaseg, Seicoleg, Cymraeg, Saesneg, Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd

Daearyddiaeth, Saesneg, Cymraeg, Cymdeithaseg, Seicoleg.

Busnes, Economeg,Daearyddiaeth, Saesneg, Cymraeg

Busnes, Daearyddiaeth, Cymraeg, Saesneg

 Addysg Gorfforol, Bioleg, Seicoleg,  
Cymraeg, Saesneg

Addysg Gorfforol, Bioleg, Cemeg, Seicoleg

Sylwer y cynigir pynciau ar sail y galw sydd amdanynt,
ac felly fe allai’r dewis newid.



“Y cam perffaith rhwng yr 
ysgol a’r brifysgol”


