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Mai 2022 
Annwyl rieni a gwarchodwyr, 
ABSENOLDEB A PHRYDLONDEB  
 
Absenoldeb  
Yn unol â’r gyfraith mae’n ofynnol bod yr ysgol yn derbyn eglurhad am unrhyw absenoldeb. Felly 
hoffwn eich hatgoffa o’r gweithdrefnau isod os yw eich plentyn yn absennol am unrhyw reswm.  
 

 Ar ddiwrnod cyntaf absenoldeb eich plentyn, gofynwn i chi gysylltu â’r ysgol cyn 9:30am 
(ffôn, e-bost, neu mewn person i’r swyddfa/athro).  

 Gadewch neges yn datgan enw, dosbarth eich plentyn a’r rheswm dros absenoldeb.  

 Cysylltwch ar bob diwrnod o’r absenoldeb oni bai eich bod yn gwybod ar y diwrnod cyntaf 
fod eich plentyn yn mynd i fod i ffwrdd am fwy na diwrnod.  
 

Os bydd rhieni’n methu â hysbysu’r ysgol, bydd yr ysgol yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â’r 
rhieni / gwarchodwyr felly mae’n bwysig bod y rhifau cyswllt cywir gan yr ysgol. Caiff yr 
absenoldeb ei gofnodi fel un diawdurdod os na wneir unrhyw gyswllt. Os methir â derbyn unrhyw 
gyswllt erbyn ail ddiwrnod yr absenoldeb mae’n bosib y byddwn yn gofyn i Swyddog Presenoldeb 
yr Awdurdod Addysg ymweld efo’r cartref. 
 
Prydlondeb  
Mae prydlondeb hefyd yn ofyniad cyfreithiol a rhaid i ddisgyblion fynychu ar amser. Mae cyrraedd 
yn hwyr yn gyson yn medru cael effaith andwyol ar addysg a lles y plentyn ac mae hefyd yn 
amharu ar ddisgyblion eraill yn y dosbarth ac ar draws yr ysgol. Rhaid i rieni / gwarchodwyr bob 
disgybl sy’n cyrraedd yn hwyr arwyddo’r disgybl i mewn drwy’r peiriant wrth swyddfa’r ysgol a 
rhaid iddo/iddi fynd i mewn drwy brif ddrysau’r ysgol. Os yw’r plentyn yn cyrraedd ar ôl i’r 
gofrestr ei gwblhau yn y dosbarth a heb arwyddo i mewn, mae’n bosib y bydd yn cael ei gofnodi fel 
absenoldeb diawdurdod am y sesiwn.  
 
 
Diolch am eich cydweithrediad,  
 
 
Osian Jones 
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