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SUTTON TRUST AR-LEIN

Sutton Trust Ar-lein yw ein platfform digidol newydd. Cafodd ei lansio yn 2020 a’i ddatblygu i 
helpu hyd yn oed mwy o bobl ifanc i gyflawni eu nodau drwy roi’r wybodaeth, y sgiliau a’r hyder 
sydd eu hangen arnynt i wneud hynny.Bydd pob myfyriwr sy'n gwneud cais i'r ysgolion haf, sy'n 
cwrdd y graddau mynediad ac un o'r meini prawf yn cael cynnig lle ar raglen Graidd STO ym mis 
Mawrth. Bydd myfyrwyr yn cael clywed ym mis Mai os ydynt wedi cael lle ar yr Ysgol Haf.

Bydd y rhaglen 16 mis hon yn cefnogi myfyrwyr dros eu dwy flynedd olaf o ysgol neu goleg a'u
helpu i archwilio eu hopsiynau, gwneud cais i brifysgolion blaenllaw a llwyddo ynddynt.

Bydd cyfranogwyr yn gallu:
• Mynychu gweminarau a digwyddiadau unigryw
• Gofyn i israddedigion cyfredol a Chynfyfyrwyr Sutton Trust am fywyd prifysgol.
• Dilyn rhaglen strwythuredig o adnoddau a gwybodaeth 

wedi'u curadu.
• Derbyn cefnogaeth wedi'i theilwra i ysgrifennu eu 

datganiad personol
• Cael help gyda phrofion derbyn myfyrwyr 

neu gyfweliadau.



 

YNGLŶN Â'N RHAGLENNI

I ymgeisio ar gyfer y rhaglen rhaid i fyfyrwyr:

ADNODDAU
Gallwch ddod o hyd i gopïau PDF o'n poster, taflen a chyflwyniad ysgol ar gyfer 
Ysgolion Haf yn:

CWESTIYNAU

 

GWYBODAETH YCHWANEGOL

 

GWIRIO CAIS

Os ydych chi’n cael eich enwi:

 
   

 byddem yn gofyn i chi wirio’r wybodaeth 
yma, i’r gorau o’ch ymwybyddiaeth 

 byddwch yn gallu rhoi gwybod am 
unrhyw wall e.e. graddau cywir 

SUT I DDETHOL MYFYRWYR

Fod yn Flwyddyn 12 yng Nghymru a Lloegr, Blwyddyn 13 yng Ngogledd Iwerddon, neu S5 yn yr Alban

Fod wedi mynychu ysgol/coleg sydd wedi’i ariannu gan y wladwriaeth (dim addysg a dalwyd amdano). 
Mae hyn yn cynnwys eu haddysg gynradd. 

Mae’r Sutton Trust yn elusen symudedd cymdeithasol. Golyga hyn ein bod eisiau gweithio gyda 
myfyrwyr disglair sydd yn wynebu rhwystrau ychwanegol i gael mynediad i brifysgolion 
blaenllaw a chyfleodd am brentisiaethau. Mae athrawon yn rhan annatod o’n rhaglenni, trwy 
adnabod myfyrwyr addas, cefnogi myfyrwyr i wneud cais a gwirio ceisiadau.

Bydd rhai prifysgolion yn derbyngan 
fyfyrwyr dros 18 mlwydd oed, cyn belled â’u 
bod yn astudio ym Mlwyddyn 12 (neu 
gyfateb a hyn). Edrychwch ar ein gwefan am 
restr o brifysgolion sydd yn derbyn y 
myfyrwyr yma.

Caiff myfyrwyr mewn gofal flaenoriaeth, cyn 
belled ag y bod eu cymwysterau academaidd 
yn ddichonadwy i astudio mewn prifysgol.

Gall myfyrwyr wneud cais ar gyfer Ysgol Haf 
Prentisiaeth neu Ysgolion Haf DU. Os ydynt 
yn dewis yr ail opsiwn, gallant ddim ond 
ymgeisio am un brifysgol ac un cwrs. Gall 
myfyrwyr weld manylion llawn o’r 
prifysgolion a chyrsiau sydd ar gael ar ein 
gwefan.

Nid oes angen i athrawon ysgrifennu geirda 
ar gyfer y myfyriwr. Gallwch rannu 
gwybodaeth ategol ond dylai hyn fod yn 
fanylion o unrhyw amodau esgusodol e.e. os 
yw myfyriwr wedi wynebu sialensiau 
sylweddol, wedi bod i ffwrdd o’r ysgol.

Bydd prifysgolion yna’n ystyried y canllawiau canlynol wrth gynnig llefydd. Y mwyaf o’r meini 
prawf mae’r myfyrwyr yn eu cyflawni, y mwyaf tebygol yr ydynt i ennill lle ar y rhaglen:

Mae’r Sutton Trust yn ceisio sicrhau fod y cyfleoedd sydd ar gael i bobol ifanc ddim yn ddibynnol 
ar y sefyllfa economaidd a chymdeithasol cawsant eu geni ynddo. Cafodd Ysgolion Haf DU eu 
sefydlu yn 1997 ac ers hynny mae mwy na 20,000 o bobol ifanc wedi mynychu prifysgol 
flaenllaw ar gyfer ysgol haf preswyl. Mae'r Ysgol Haf Prentisiaethau’n gwrs preswyl tri diwrnod 
ym Mhrifysgol Warwick sy’n codi ymwybyddiaeth o radd-brentisiaethau ac yn addysgu’r sgiliau 
sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ddeall prentisiaethau.

Rydym yn hynod ddiolchgar am gefnogaeth nifer o bartneriaid sydd yn gwneud ein Hysgolion 
Haf yn bosib, gan gynnwys ein prifysgolion, ein partneriaid corfforaethol ac ein noddwyr.

Pan mae myfyriwr yn gwneud cais, mae angen 
iddynt enwebu athro i gefnogi eu cais.

byddwch yn derbyn ebost sy’n dangos 
gwybodaeth y myfyriwr

  

Yn byw mewn cymdogaeth sydd â 
chyfradd isel o fyfyrwyr yn cael mynedlad 
i addysg uwch a/neu gyda lefel uchel o 
amddifadedd sosia-economaidd. I wneud 
hyn, mae’r Ymddiriedolaeth yn edrych ar
gôd post yr ymgeisydd ac yn ei roi 
gyfochr a nifer o setiau data, gan 
gynnwys POLAR3 ac ACORN.

Fod wedi bod yn gymwys
am brydau ysgol am ddim.

Yn dod o gartref lle nad yw
eu rhieni wedi mynychu prifysgol.

Yn mynychu ysgol neu
goleg sydd â chanlyniadau
Lefel A neu bwyntiau sgôr
Higher is na’r cy�redin a/neu
mwy na’r cy�redin o fyfyrwyr gyda
statws prydau ysgol am ddim.

Wedi cyflawni o leiaf pum TGAU ar 
raddau 9 – 6 (A*-B), gan gynnwys 
Saesneg a Mathemateg. Dylai o leiaf 
dau o'r cymwysterau hyn fod ar 
raddau 9 – 7. Neu bum gradd A neu B 
yn Genedlaethol 5 gan gynnwys un A.

Ar gyfer ein Hysgolion Haf yn y DU, mae prifysgolion yn gwneud y penderfyniad terfynol ar geisiadau a gallant 
ddefnyddio setiau data ychwanegol i gefnogi eu penderfyniad. Gweler y dudalen gefn i gael gwybod sut y byddwn 
yn cefnogi mwy o'ch myfyrwyr.

Mae gennym dudalen o gwestiynau cyffredin i athrawon a myfyrwyr ar ein gwefan, neu
fe allwch gysylltu efo ni drwy applications@suttontrust.com

Bydd y ceisiadau'n cau hanner dydd Mercher 9 Mawrth 2022.


