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Mai 2il, 2013 

 
 
Annwyl Riant neu Warcheidwad, 
 
Bydd yr arholiadau TGAU yn dechrau dydd Llun , Mai 13eg, 2013 ac yn gorffen Mehefin 
18fed, 2013. Yn ystod y cyfnod o Fai 13eg ymlaen disgwylir i ddisgyblion  blwyddyn 11  
fynychu’r cyfnodau adolygu penodol a drefnwyd ar eu cyfer. 
 
Dylai copi o amserlen yr arholiadau / cyfnodau adolygu fod gan bob disgybl. Cyfrifoldeb pob 
unigolyn yw sicrhau ei fod yn yr arholiad ar amser ac ar y diwrnod cywir. Dylai’r disgyblion 
drefnu cludiant addas pan fo angen cyrraedd yr ysgol ar gyfer arholiad prynhawn neu i fynd 
adref wedi arholiad yn y bore os nad oes cyfnod adolygu. 
 
Bydd arholiadau’r bore yn cychwyn yn brydlon am 9.00am ac arholiadau’r prynhawn am 
1.00pm, ond ceir rhai eithriadau, a dylai’r ymgeiswyr nodi’r arholiadau hynny. Gweithredir 
rheolau arferol yr ysgol gydol yr arholiadau a disgwylir i bob disgybl wisgo gwisg 
swyddogol yr ysgol yn ôl y rheolau.  
 
Cyfarwyddwyd y disgyblion i ddychwelyd gwerslyfrau’r pwnc ar ddiwrnod eu papur arholiad 
olaf yn y pwnc hwnnw. Dylid eu gadael yn yr ystafell arholiad gan sicrhau bod enw wedi ei 
nodi mewn pensil ar du mewn i’r clawr neu ar “post-it note” tu mewn i’r gwerslyfr. Disgwylir tâl 
am lyfrau a gollwyd. 
 
Os byddwch yn teimlo na all eich plentyn ddod i’r ysgol ar gyfer arholiadau rhowch 
wybod i’r ysgol yn syth ,fel gallwn wneud trefniadau priodol. Ni allaf or-bwysleisio pa mor 
hanfodol yw hi i’r ymgeiswyr sefyll pob arholiad. 
 
Os bydd eich plentyn yn methu â dod i’r arholiad bydd rhaid i’r ysgol dderbyn tystysgrif 
feddygol yn egluro’r sefyllfa. Oni wneir hyn byddwch yn derbyn bil am gostau’r arholiad a 
gollwyd - £30 y pwnc. 
 
Bydd y canlyniadau ar gael bore dydd Iau, Awst 22ain, 2013 o 9.00am ymlaen. 
 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch i chi fel rhieni am eich cydweithrediad ar hyd y 
blynyddoedd ac hefyd i ddymuno’n dda i bob disgybl yn yr arholiadau ac i’r dyfodol. 
 
 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
 
 
Menai Jones 
Pennaeth 
 
 
 
 


