Os yw presenoldeb eich
plentyn yn disgyn yn is na
95% yna fe fydd yr ysgol yn
cysylltu gyda chi.
Mae’r ysgol yn monitor absenoldeb yn aml

being in school at least 96% of the time. This means 8 Days Off!
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chance of Success

"I'm Worried"
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Yma pob dydd,
Dyna’r gorau fydd!

Mae unrhyw absenoldeb o’r ysgol yn ymharu ar
gynnydd eich plentyn. Dylai fod absenoldeb pan
mae unigolyn ynwirioneddol sal. Fe ddylai pob disgybl fynychu’r ysgol pob dydd er mwyn cyrraedd eu
potensial.

Good Attendance Means…..
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Very poor attendance serious impact on
education and reduces life
chances
"I'm seriously concerned"

Gwyliau Teulu
Dim ond 190 diwrnod stadudol o ysgol sydd yna mewn un
blwyddyn. Mae 175 diwrnod (penwythnosau & gwyliau
ysgol) ar gael ar gyfer gwyliau na fyddai yn cael effaith
negyddol ar addysgg eich plentyn.
Gofynnwn i rieni beidio a chymryd gwyliau yn ystod tymor
ysgol, er y gall y pennaeth awdurdodi hyd at 10 diwrnod
mewn blwyddyn acedemaidd.

Cosb Benodedig Golli Ysgol
Dim ond yn y sefyllfaoedd canlynol y gellir gosod cost benodedig golli ysgol:
• O leiaf 10 sesiwn (5 diwrnod ysgol) wedi eu colli ohwrydd absenoldeb heb eu awdurdodi yn y tmor presenol. Mae’n rhaid I rhain
fod yn ddilynol;
• Hwyr yn aml (ar ôl I’r cofrestr gau fe fydd absenoldeb heb eu
awdurdodi yn cael eu nodi . “Yn aml” yn yr achos yma yn golygu o
leiaf 10 gwaith yn hwyr o fwen un tynor; ac
Unrhyw achos aral a fyddai’n amlygu tirwantiaeth.
Mae Cosb yn £60 ar gyfer pob plentyn, a phob rhiant os mae’r gosb yn
cael ei dalu o fewn 21 diwrnod ac yna £120 os yw’r gosb yn cael ei dalu
rhwng 22 a 28 diwrnod.

Absenoldeb wedi’i Awdurdodi
Pan mae’r ysgol yn awdurdodi absenoldeb plentyn o ganlyniad i:
• Salwch
• Sefyllfa deuluol eithriadol
• Apwyntiad meddygol pwysig
• Dwirnodau crefyddol
Os yw eich plentyn yn absennol oherwydd salwch sicrhewch eich bod yn ffonio’r
ysgol ar ddiwrnod cyntaf yr absenoldeb cyn 9.30y.b. ar 01691 718426.
Os nad yw rhieni yn rhoi gwybod i’r ysgol fe fydd yr ysgol yn:
• Cysyllyu’r gyda’r rhiant trwy ffon.
• Ffonio unrhyw gysylltiad sydd a’r y rhestr.
Os nad ydy’r ysgol yn gallu cysylltu efo neb fe fyddwn yn cysylltu gyda’r Gweithiwr
cymdeithasol neu ymweld â’r cartref

Absenoldeb Heb ei Awrdurdodi
Nid yw’r ysgol yn awdurdodi yr absenoldeb.
Nid yw absenoldeb ar gyfer y canlynol yn cael ei awdurdodi:
• Anhwylder bychan—gall yr ysgol roi meddyginiaeth i ddisgblion gyda
chaniatad rhieni.
• Gwyliau heb ganiatad gan yr ysgol
• Penblwyddi neu ymweliadau dydd.
• Gor-gysgu neu blinder
• Rhieni yn disgwyl am weithwyr
• Methu dechrau’r ysgol
• Siopa
• Edrych ar ôl brodyr a chwiorydd
• Cymeryd diwrnod llawn ar gyfer apwyntiad meddygol
• Hwyr yn aml

Gosod Targed

Gwelei y link isod ar gyfer côd Wrecsam
http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/education/
fpn_code_of_conduct.pdf

Mae gofyniad statudol i bob ysgol osod targed presenoldeb I’w cytuno gan y llywodraethwyr yn flynyddol . Gosodir y targedau yma trwy drafodaeth â’r
Awdurdod Lleol
Ein targed yw 96%

