
    

Ffurflen Gais am AbsenoldebFfurflen Gais am AbsenoldebFfurflen Gais am AbsenoldebFfurflen Gais am Absenoldeb    
 

Os ydych yn ystyried gwneud cais am absenoldeb yn ystod y tymor cofiwch: 

 Nid oes gan rieni hawl awtomatig i dynnu plentyn o'r ysgol ar gyfer gwyliau, rhaid i chi wneud cais am 

ganiatâd ymlaen llawymlaen llawymlaen llawymlaen llaw i'r ysgol. 

 Bydd absenoldebau nad ydynt wedi cael cytundeb yn cael eu marcio fel absenoldeb heb awdurdod  

 Yn dilyn 3+ diwrnod o absenoldeb heb awdurdod, Yn dilyn 3+ diwrnod o absenoldeb heb awdurdod, Yn dilyn 3+ diwrnod o absenoldeb heb awdurdod, Yn dilyn 3+ diwrnod o absenoldeb heb awdurdod, gall rhieni gael gwahoddiad i ddod i gyfarfod yn yr 

ysgol i lunio Cynllun Cefnogi Presenoldeb, gyda'r nod o atal absenoldeb pellach heb awdurdod.     

 Gellir cyhoeddi llythyr Rhybudd Hysbysiad Cosb Benodedig ar ôl 5 diwrnod o absenoldeb heb awdurdod, 

a bydd Hysbysiad Cosb Benodedig yn cael ei gyhoeddi ar ôl 10 diwrnod o absenoldeb heb awdurdod.     

                              

    

Enw'r DisEnw'r DisEnw'r DisEnw'r Disgybl:gybl:gybl:gybl:...........................................................        Dosbarth:Dosbarth:Dosbarth:Dosbarth:...........................................................................................................    

                                                                                                                                                                             

Hoffwn ofyn am ganiatâd i’r disgybl uchod fod yn absennol am y cyfnod: 

 

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

 

Nifer y diwrnodau ysgol y bydd yn absennol:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rheswm dros y cais am absenoldeb yn ystod y tymor:……………………………………………………………………………………….............................. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dylai'r disgybl uchod ddychwelyd i'r ysgol ar:  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    

Enw'r Rhiant/Gwarcheidwad (Llythrennau Bras)…………………………………………………………...................................................................... 

 

Llofnod:.................................................................................................................................................................................................. 

 

Perthynas â'r plentyn:.......................................................................................... Dyddiad: ................................................................. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Ymateb yr YsgolYmateb yr YsgolYmateb yr YsgolYmateb yr Ysgol    

 

Annwyl Riant 

Rwyf wedi derbyn y cais uchod am wyliau yn ystod y tymor. Mae’n rhaid i mi roi fy mhrif ystyriaeth i ddatblygiad addysgol disgyblion 

unigol. Nid yw ceisiadau am absenoldeb yn ystod y tymor yn cael eu hystyried ar chwarae bach. Wrth wneud penderfyniadau, rwy’n 

ystyried y lefel presenoldeb cyffredinol, cyrhaeddiad academaidd a'r effaith y gall unrhyw wyliau ei gael ar asesiadau a phrofion 

cenedlaethol. Caiff pob cais ei ystyried yn unigol.  

Sylwch fod y polisi yn nodi NAD YDYWNAD YDYWNAD YDYWNAD YDYW absenoldeb yn ystod y tymor yn cael ei roi ar gyfer gwyliau teuluol, oni bai bod amgylchiadau 

eithriadol. Os byddwch yn parhau i dynnu eich plentyn o'r ysgol heb awdurdod, efallai y byddwch yn wynebu Rhybudd / Hysbysiad Os byddwch yn parhau i dynnu eich plentyn o'r ysgol heb awdurdod, efallai y byddwch yn wynebu Rhybudd / Hysbysiad Os byddwch yn parhau i dynnu eich plentyn o'r ysgol heb awdurdod, efallai y byddwch yn wynebu Rhybudd / Hysbysiad Os byddwch yn parhau i dynnu eich plentyn o'r ysgol heb awdurdod, efallai y byddwch yn wynebu Rhybudd / Hysbysiad 

Cosb Benodedig.Cosb Benodedig.Cosb Benodedig.Cosb Benodedig.  

 

Ar yr achlysur hwn, mae’r caniatâd y gofynnwyd amdano am absenoldeb o'r ysgol yn: 

Awdurdodedig / AnawdurdodedigAwdurdodedig / AnawdurdodedigAwdurdodedig / AnawdurdodedigAwdurdodedig / Anawdurdodedig        

Rheswm: 

         % presenoldeb y flwyddyn academaidd flaenorol                   % presenoldeb y flwyddyn academaidd gyfredol 

 

         Cyfnod o fewn y flwyddyn academaidd gyfredol             Effaith ar gyrhaeddiad         Cyfnod profion ysgol/cenedlaethol  

 

         Rheswm arall................................................................................................................................................................................ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    

Llofnod y Pennaeth:Llofnod y Pennaeth:Llofnod y Pennaeth:Llofnod y Pennaeth:    …………………………………………………………………………DyddiadDyddiadDyddiadDyddiad:……………………………………………………………………….....    

    

Nodyn yr Ysgol: Dylid dychwelyd copi o'r ffurflen hon i rieni ac mae’n rhaid cadw’r ffurflen wreiddiol ar gofnod. 

 


