
Pwysigrwydd presenoldeb 

Cylchlythyr Presenoldeb Ysgol Y Traeth Tymor yr Hydref 2016 

Nod yr ysgol yw i 

bob disgybl fod yn 

bresennol 100% 

o`r amser.  

Pam mae presenoldeb 100% yn bwysig? 

Presenoldeb = llwyddiant! 

Mae`r neges yn 

glir - mae            

disgyblion sydd â 

phresenoldeb 

uchel cyson yn fwy 

tebygol o lwyddo! 

Mae presenoldeb yn bwysig!  
Mae staff, disgyblion a rhieni 
Ysgol Y Traeth  yn rhoi mwy 
o bwysau ar  ymgyrch bwysig 
i gynyddu presenoldeb     
disgyblion  yr ysgol.  Mae 
gennych chi fel rhiant ran 
bwysig i`w chwarae yn yr 
ymgyrch hon - naill ai i wella 
presenoldeb eich plentyn 
neu i  wneud yn siwr fod eich 
plentyn yn parhau i 
fynychu`r ysgol drwy`r     
amser.  

Dyma sut mae Ysgol Y Traeth 
yn cydweithio hefo rhieni i 

wella presenoldeb: 

 Mae`r ysgol yn esbonio i 
rieni pam fod 
presenoldeb yn bwysig.  

 Bydd rhieni disgyblion yn 
derbyn copi o               
bresenoldeb eu plentyn  
pob tymor. 

 O fis Ionawr ymlaen, 
bydd y Swyddog Lles, a’r     
Penaeth yn cyfweld     
disgyblion a rhieni  sydd 
â phresenoldeb isel — 
sef llai na 95%. 

    

 

 

 

 

 

Gobeithiwn y byddwn         
yn derbyn cefnogaeth  pob    

rhiant cyfrifol i`r ymgyrch 
bwysig hon. 

Mae`n bwysig  i`r disgyblion ddod i`r ysgol 
drwy`r amser er mwyn dysgu yn eu gwersi! 

 

Mae presenoldeb llawn o gymorth i wneud 
yn siwr fod disgyblion yn meistroli gwaith 
o`r naill wers i`r llall.  

 

Mae presenoldeb llawn yn gosod patrwm ar 
gyfer dyfodol byd gwaith y disgybl. Mae 
gweithwyr sydd â lefel absenoldeb uchel yn 
fwy tebygol o beidio â bod yn llwyddiannus  
mewn byd gwaith. 

 

 

Mae`r neges yn glir - mae disgyblion sydd â 
phresenoldeb uchel cyson yn fwy tebygol o 
lwyddo.  

  

 

 Cefnogwch eich plentyn chi yn yr ysgol!!! 

Mae presenoldeb 

isel yn effeithio 

ar addysg  y 

plentyn. 

Dylai pob disgybl 

allu dod i`r ysgol 

rhwng  

98% - 100%  

o`r amser.  

96%-100% Da iawn! 

91%-95% Perygl tangyflawni 

85%-90%  
Tangyflawni difrifol! 

O dan 85% 
Tangyflawni! 

Methiant! 
Pryder  
difrifol! 

 

 

Cefnogwch  

eich plentyn chi  

yn yr ysgol!!! 

MAE  

POB  

DIWRNOD  

YSGOL  

YN CYFRIF!!! 



Cylchlythyr Presenoldeb 

7 cwestiwn am bresenoldeb 

Mae gan  

yr ysgol  

13 wythnos 

 o wyliau 

swyddogol yn 

ystod  

y flwyddyn!!! 

  Partneriaeth 

rhwng ysgol,  

disgyblion a 

rhieni yw         

addysg.   

 

1. Cyfrifoldeb  pwy yw gwneud yn siwr fod fy mhlentyn yn dod i`r ysgol? Yn syml 
iawn, cyfrifoldeb y rhiant neu`r gwarcheidwad.  

2.  Beth fuasech chi`n ei alw  yn bresenoldeb boddhaol yn yr ysgol? Yr ateb syml yw 
100%! Wedi dweud hynny, mae nifer o ddisgyblion yn sâl rhyw dro neu`i gilydd 
yn ystod y flwyddyn. Prin iawn yw`r disgyblion sy`n colli mwy na 3-4 diwrnod 
mewn blwyddyn oherwydd salwch. Os oes salwch, mae presenoldeb o 98% neu 
fwy yn dderbyniol gan yr ysgol.  

3.  Pa effaith mae absenoldeb yn ei gael ar addysg fy mhlentyn? Mae absenoldeb 
yn cael effaith amlwg ar addysg disgyblion. Yn y cynradd, nid yw mor syml dal i 
fyny gyda’r gwaith drwy gopïo yr hyn  a gollwyd.Yn aml iawn mae angen meis-
troli un uned, neu un cysyniad cyn mynd ymlaen at y nesaf. Os yw plentyn yn 
absennol am gyfnod, mae’n bosib eu bod yn colli ‘bloc’ o’u haddysg felly ee 1 
uned fathemateg GYFAN!!!! Nid yw eich plentyn yn gwneud y gwaith maent 

wedi ei fethu ar ôl dod yn ôl—mae’r bwlch yn eu haddysg am byth!  

4.  Ydy hi`n iawn i`m plentyn aros  gartref ambell ddiwrnod ar ddiwedd y tymor neu 
yn ystod y tymor? ( ’day off bach’)  Nag ydy, dim o gwbl!!  

5.  Beth am salwch?  Dylech anfon  eich plentyn i`r ysgol pob diwrnod onibai: 

 fod ganddo / ganddi salwch heintus.  

 ei fod mor sâl fel na fyddech yn ystyried caniatau iddo adael y tŷ o gwbl. 

Chi fel rhiant sy`n penderfynu rhwng salwch lle y gall eich plentyn fynychu`r 
ysgol a salwch mwy difrifol. Dylai unrhyw blentyn sy`n colli ysgol yn aml   
oherwydd salwch gael archwiliad meddygol buan a gweld y nyrs ysgol yn   
rheolaidd.  

6.  Beth am apwyntiadau â`r deintydd a`r meddyg? Dylid bob amser geisio trefnu`r 
rhain un ai tu allan i oriau ysgol neu yn hwyr yn y prynhawn er mwyn gwneud yn 
siwr mai un wers yn unig a gollir. Ni ddylid colli diwrnod na hanner diwrnod i 
fynd i weld y deintydd. Os oes rhaid mynychu apwyntiad yn ystod amser ysgol 
ceisiwch ei wneud ar ôl 9.30 os yw’r disgybl yn dychwelyd i’r ysgol neu ar ôl 2:00 
p.m. os yw’r apwyntiad yn golygu na fydd hi`n bosibl dychwelyd i’r ysgol.  

7.  Weithiau, er  yn iach, mae fy mhlentyn yn ceisio fy mherswadio i roi caniatad 
iddo aros gartref. Beth ddylwn ei wneud?  Dylech ei anfon i`r ysgol ar unwaith. 
Dylech hefyd ffonio`r ysgol i roi gwybod am hyn. Weithiau, nid yw disgyblion yn 
dymuno dod i`r ysgol am wahanol resymau e.e.  

 maent yn anhapus am ryw reswm (wedi cael ffrae  gyda`u ffrindiau, efallai) 

 nid ydynt wedi gwneud gwaith cartref sydd i fod i gael ei gyflwyno y diwrnod 
hwnnw, 

O gael gwybod am broblemau fel hyn, gall y staff fel arfer eu datrys ar unwaith. 

 

Deallwn bod PAWB yn mynd yn sȃl o bryd i’w gilydd. Ond cofiwch mai 10 diwrnod 
mewn blwyddyn yw uchafswm holl absenoldebau, cyn i ganran eich plentyn ddisgyn 

i fod yn  96% ac îs. 

Cefnogwch eich 

plentyn chi i 

gyrraedd 

presenoldeb 

100%. 



Gwyliau blynyddol yn ystod gwyliau ysgol 
Mae`r ysgol o`r farn fod  colli cyfnod hir  
o ysgol  (wythnos neu fwy ) yn cael   
effaith ddifrifol ar addysg plentyn. Nid 
yw hyn yn ddelfrydol i’ch plentyn. 

 

Cyn mynd ar wyliau fel hyn, dylid gofyn 
am ffurflen gais gan yr ysgol. Dylid 
gwneud hyn cyn mynd ar wyliau.      
Cofiwch y pethau yma:  

 Dylid anfon y ffurflen yn ôl o leiaf 
2 wythnos cyn y gwyliau. 

 Bydd yr ysgol yn gwneud 
penderfyniad ydy`r absenoldeb 
yn cael ei ganiatau neu beidio.  

 Cofiwch ei fod yn ddelfrydol i 
ddisgyblion golli DIM MWY na 10 
diwrnod yr ysgol yn unig bob 
blwyddyn—boed i wyliau /      
salwch / apwyntiadau ayyb. 

 Hyd yn oed os yw rhieni yn ei 

chael yn hollol amhosib trefnu 
gwyliau yn ystod 13 wythnos 
swyddogol y gwyliau ysgol  
cymerir yn ganiataol na fydd neb 
yn gofyn i`r ysgol roi caniatâd am 
wyliau yn ystod Profion 
Cenedlaethol. ( mis Mai pob 
blwyddyn ) 

  

 

 

 

Mae`r neges yn glir - mae addysg  

plant sy`n mynd ar wyliau hir yn 

 ystod y tymor yn dioddef. 

Beth ydy`r drefn os ydy disgybl yn sa l? 

Cylchlythyr Presenoldeb Ysgol Y Traeth Meddyliwch 

am  

96%   

fel y 

presenoldeb 

isaf derbyniol 

Canran absenoldeb yn o l dyddiau yr wythnos 

MAE  

POB  

DIWRNOD  

YSGOL  

YN CYFRIF!!! 

Os yn bosib, ni 

ddylid trefnu 

gwyliau yn ystod 

y tymor ysgol -    

dylid ceisio mynd 

ar wyliau yn ystod 

y gwyliau ysgol. 

Mae disgwyl i bob rhiant 
sicrhau fod plentyn yn 
mynychu`r ysgol pob 
dydd posibl. 

Dylai rhieni ffonio`r ysgol 
ben bore os ydy plentyn 

yn absennol. Rhif ffôn yr 

ysgol yw: 01341 280479 

Mae cofrestr yr ysgol yn 
‘cau’ erbyn 9.30am a 
1.15pm. Os ydi’r plentyn 

yn cyrraedd ar ôl hyn, 

caiff ei gyfri yn absennol 
am y cyfnod. Mae’r ysgol 
hefyd yn nodi os yw 
plentyn wedi cyrraedd yn 
hwyr. 

Os yw’r plentyn yn     
absennol, ac nad ydy 
rhiant wedi ffonio, mae`r 
ysgol yn nodi’r             
absennoldeb fel un heb 
ei awdurdodi.  

Mae cysylltu`n bwysig er 
mwyn sicrhau diogelwch 
plant. Mae plant sy`n 
absennol yn gallu bod 
mewn perygl,  felly 
mae’n rhaid i ni sicrhau 
bod ein systemau yn glir i 
bawb er mwyn adnabod 
sefyllfaoedd o berygl. 

Mae Swyddog Lles yr 
ysgol yn gwirio’r cofrestr 
yn fisol. 

 80% ydy presenoldeb disgybl sy`n colli diwrnod pob wythnos.  

 90% ydy presenoldeb  plentyn sy`n colli hanner diwrnod pob wythnos. 

 95% ydy presenoldeb plentyn sy`n colli hanner diwrnod pob pythefnos. 

Mae ysgol yn gyfnod i baratoi pobol ifanc at y dyfodol.  

Dyma i chi enghraifft o wahanol gyfraddau o absenoldeb yn ystod y flwyddyn i roi 
syniad i chi o ganrannau mewn ystyr diwrnodau ysgol. 

Mae`r ysgol o`r 

farn fod  colli 

cyfnod hir  o ysgol  

(wythnos, a 

gwaeth fyth, 

pythefnos) yn 

cael effaith      

ddifrifol ar        

addysg plentyn—

nid ydynt yn dal i 

fyny gyda beth 

maent wedi ei  

fethu. 



Cylchlythyr Presenoldeb 
Mynd i`r ysgol pan mae hi`n bwrw eira / amodau sy’n peri pryder Gwnewch yn 

siwr bod eich 

plentyn chi  yn 

cael chwarae 

teg - drwy 

sicrhau y 

presenoldeb 

orau phosib yn 

yr ysgol.  

  “Bellach, mae`r 

ddirwy uchaf am 

ganiatau i 

blentyn aros   

gartref o`r ysgol 

yn £2,500” 

Y swyddog lles addysgol 
Mae gan Gyngor Sir Gwynedd wasanaeth lles addysg. Mae`r Swyddog Lles Addysgol 
ar gael i bob ysgol drwy’r wythnos. Mae hi’n cydweithio ȃg ysgolion cynradd ac 
uwchradd.Mae hi`n delio â lles unrhyw  ddisgybl. h.y. os oes unrhyw beth yn debygol 
o darfu ar  addysg disgybl, bydd y swyddog lles yn estyn cymorth i`r disgyblion, y 
rhieni a`r ysgol ddatrys y problemau ar unwaith. Bydd yn ymweld yn rheolaidd â 
rhieni a chartrefi disgyblion. 

 “Rydw  i`n mwynhau gweithio gyda disgyblion a rhieni pob ysgol”, meddai’r swyddog 
lles “partneriaeth rhwng ysgol, rhieni a disgyblion yw addysg a`m gwaith pwysicaf i 
ydy sicrhau fod pawb yn cydweithio er mwyn rhoi cyfle i bob plentyn  elwa i`r eithaf  
ar y cyfleoedd sydd ar gael drwy fynychu`r ysgol yn rheolaidd.” 

 “Yn anffodus, ychwanega “o dro i dro, mae rhieni yn gwrthod  cymryd cyfrifoldeb a 
chefnogi eu plant.  Mewn achosion  o`r fath, mae`n rhaid i mi erlyn y rhieni. Dydy hyn 
ddim yn waith rydw i`n mwynhau ei wneud  gan ei fod fel arfer yn golygu  gorfod 
mynd â rhieni i`r llys - wedi`r cwbl, fe all peidio ag anfon plentyn i`r ysgol gael effaith 
pellgyrhaeddol ar ddyfodol plentyn heb sôn ei fod yn drosedd ddifrifol.  Mae`r  ddirwy 
uchaf  y gall llys ei rhoi ar rieni   bellach yn  £2,500.” 

Ydy hi`n iawn cadw plant gartref o`r ysgol pan mae hi`n bwrw eira?  

 

Blaenoriaeth yr ysgol yw diogelwch yr holl ddisgyblion, rhieni a staff. Mae’r ysgol yn 
dilyn trefn bendant os bydd rhaid cau mewn amgylchiadau anorfod.  

 

Fe’th atgoffwn mai’r drefn yw: 

1) Rhoi’r wybodaeth ar wefan Cyngor Gwynedd cyn gynted ag y bod modd. 

2) Bydd Radio Cymru yn darlledu’r rhestr ysgolion sydd wedi cau 

3) Bydd aelod o staff yr ysgol yn cysylltu ȃ chi trwy neges testyn i sicrhau eich bod 
wedi derbyn y neges. 

Cosb am absenoldeb 
Mae`n bwysig sylweddoli mai yr ysgol, nid y rhiant, sydd yn awdurdodi absenoldeb  plentyn. 
Mae cofrestr ysgol yn ddogfen gyfreithiol. Os oes absenoldeb heb ganiatâd  ar y gofrestr 
mae`n bosibl i riant gael ei erlyn mewn llys. 

Mae adrannau 444A a 444B Deddf Addysg 1996 yn dweud bod rhieni sy`n caniatau rhai   
mathau o absenoldebau heb ganiatâd yn gallu cael gorchymyn rhybudd cosb. Mae hyn yn 
golygu y gall ysgol gyfeirio   “absenoldebau heb ganiatâd” i sylw’r Awdurdod Lleol fydd yn 
anfon Hysbysiad Cosb Sefydlog i’r cartref. ( Llythyr 1, 2 a 3 ) 

Dyma`r cosbau am absenoldebau heb ganiatâd (absenoldeb anawdurdodedig). 

Cyfnod Un plentyn Dau blentyn 

Talu o fewn 28 dydd £60 y rhiant/gofalwr. £60 am bob plentyn =£120 y rhiant. 

Rhwng 28 a  42 dydd £120 y rhiant. £120 am bob plentyn =£240 y rhiant. 

Ar ôl 42 dydd Gwŷs mewn Llys Ynadon. Gwŷs mewn Llys Ynadon. 

 

Mae`r swyddog 

lles a`r ysgolion 

yn cydweithio i 

wneud yn siwr 

fod plant yn 

mynychu ysgol. 


