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Annwyl Rieni / Warcheidwaid, 

 

Targed presenoldeb Ysgol Glan Y Môr eleni yw 95.5%+. Mae hyn yn darged heriol ond 

mae’n hynod o bwysig i bob un sylweddoli gwerth a phwysigrwydd presenoldeb cyson yn yr 

ysgol. Dyma rai ffeithiau sy’n tanlinellu pwysigrwydd presenoldeb cyson: 

 
 Mae disgybl sy’n colli 17 diwrnod ysgol yn perfformio 1 radd yn is yn yr arholiadau TGAU ym 

mhob pwnc. 

 O’r disgyblion  sy’n colli 10-20% o’r ysgol  dim ond 35% fydd yn ennill graddau A*-C yn yr 

arholiadau TGAU 

 Nid yw 90% yn ganran presenoldeb da. 

 Mae presenoldeb o 90% yn golygu bod plentyn wedi methu hanner diwrnod bob wythnos! 

 Os yw’r presenoldeb mewn 1 flwyddyn ysgol yn 90% mae’n golygu bod 4 wythnos o wersi wedi 

eu colli. 

 Dros 5 mlynedd mae cynnal canran 90% yn golygu bod hanner blwyddyn o wersi wedi eu colli. 

 Mae tystiolaeth yn dangos bod disgyblion sy’n colli ysgol yn rheolaidd yn fwy tebygol o 

droseddu. 

 

Rhaid felly i ni gydweithio i sicrhau fod canran presenoldeb pob disgybl yn 95.5%+. 

 

Dyma rai pethau ymarferol y gallwch ei wneud i sicrhau nad yw eich plentyn yn colli’r 

ysgol yn rhy aml: 

 
 Ceisiwch drefnu apwyntiadau meddygol a deintyddol tu allan i oriau’r ysgol. 

 Peidiwch a threfnu gwyliau teuluol yn ystod y tymor ysgol os oes modd osgoi hynny.Cofiwch bod 

rhaid trefnu apwyntiad gyda’r Pennaeth i drafod unrhyw gais i fynd â disgybl o’r ysgol ar 

wyliau.  

 

Os oes gennych bryder am bresenoldeb eich plentyn cysylltwch â Phennaeth Blwyddyn 

eich plentyn i gael cefnogaeth a chymorth. 

 

Bydd yr ysgol yn monitro presenoldeb pob disgybl yn ofalus iawn. Un cyfle sydd gan eich 

plentyn chi i gael eu haddysg yn yr ysgol. Sicrhewch eu bod yn gwneud y gorau o’u cyfle i 

lwyddo.  
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