Annwyl Riant / Warcheidwad

Ionawr 2018

Yn dilyn mae dyddiadau achlysuron yr hanner tymor hwn a dechrau tymor yr haf yr hoffwn i
chi eu nodi.
5 / 6 Chwe
7 Chwe
14 Chwe
16 Chwe
19 / 23 Chwe

Arholiad Ymarferol TGAU Gwyddoniaeth Triphlyg i Fl 11
Y Cam Pwysig nesaf Bl 11 – (Neuadd 6.00yh)
Y Cam Pwysig nesaf Bl 9
Eisteddfod yr Ysgol
Hanner Tymor

27 Chwe
2 Mawrth
6 Mawrth
8 Mawrth
12/20 Mawrth
20/22 Mawrth
22 Mawrth
22/28 Mawrth
23 Mawrth
28 Mawrth
29-31 Mawrth
30 Maw /13 Ebrill
16 Ebrill
17 Ebrill
24 Ebrill
27 Ebrill
1 Mai
4 Mai
7 Mai
8/11 Mai

Gwyl Gyrfaoedd Ceredigion yn Aberystwyth i Bl 10
Gwyl Offerynnol yr Urdd
Eisteddfod Gylch
Noson Rieni/Gwarcheidwaid Bl 9 – (3.45-6.15yh)
Arholiadau Bl 10 (mewnol)
Arholiad TGAU Arlunio
Noson Rieni/Gwarcheidwaid Bl 8 – (3.45-6.15yh)
Aroliadau Bl 9
Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion
Noson Wobrwyo
Ymarfer Gwobr Arian Dug Caeredin
Gwyliau Pasg
HMS
Dechrau Tymor i ddisgyblion
Arholiad Ymarferol Ffiseg i Fl 13
Arholiad Ymarferol Ffiseg i Fl 13
Arholiad Ymarferol Bioleg i Fl 13
Arholiad Ymarferol Bioleg i Fl 13
Gŵyl Fai
Arholiad Arlunio A/UG
Cyfnod Arholiadau TGAU / UG / U

9 Mai
11 Mai
28 Mai / 1 Meh
21 Mehefin
21/24 Mehefin
25/29 Mehefin

Arholiad Ymarferol Cemeg i Fl 13
Arholiad Ymarferol Cemeg i Fl 13
Hanner Tymor
PROM i Fl 11
Ymarfer Gwobr Aur Dug Caeredin
Wythnos BAC i Fl 12
Arholiadau mewnol Bl 7/8

30 Meh 1 Gorff
2/5 Gorff
2/4 Gorff
3/5 Gorff
6 Gorff
7/11 Gorff
14/20 Gorff
16/20 Gorff
18 Gorff
20 Gorff

Ymarfer Gwobr Efydd Dug Caeredin
Cyfnod BAC i Fl 10
Cyfarfodydd UCAS Bl 12
Gwobr Arian Dug Caeredin
Mabolgampau
Gwobr Aur Dug Caeredin
Taith i Sbaen
Profiad Gwaith i Fl 10/12
Taith Gerdded
Diwedd Tymor

Cynhelir arholiadau TGAU a Safon A/AS eleni o’r 8fed Fai - 22ain Mehefin 2018 ond
bydd rhai arholiadau ymarferol / llafar yn cael eu cynnal cyn Mai 8fed

2. Presenoldeb
Blwyddyn
7
8
9
10
11
Cyfanswm

Presenoldeb
95.2%
95.7%
94.4%
93.7%
92.1%
94.3%

Diolch am eich cefnogaeth i gyrraedd lefelau uchel o bresenoldeb.
Hoffwn eich atgoffa mai fel rheol yr unig reswm y dylai disgyblion golli ysgol yw os ydynt
yn rhy sâl i fynychu’r ysgol. Os ydy eich plentyn yn absennol, ffoniwch yr ysgol cyn 10.00
o’r gloch ar ddiwrnod cyntaf absenoldeb eich plentyn, os gwelwch yn dda. Os na fyddwn
yn derbyn unrhyw wybodaeth byddwn yn cysylltu â rhieni/gwarcheidwaid yn ystod y
bore er mwyn cadarnhau'r rheswm dros yr absenoldeb. Pan ddaw eich plentyn nôl i’r
ysgol dylai ddod â nodyn i egluro’n fanylach y rheswm dros yr absenoldeb. Os na
dderbynnir rheswm bydd eich plentyn yn cael marc heb ganiatâd. Os fydd unrhyw
amgylchiadau eraill yn achosi i’ch plentyn golli diwrnod o ysgol, yna mae’n bwysig trafod
hyn, ymlaen llaw os yn bosibl, gyda’r Pennaeth Blwyddyn, er mwyn penderfynu a ellir
awdurdodi’r absenoldeb ai peidio. Mae absenoldeb rheolaidd yn cael effaith negyddol
amlwg ar gyrhaeddiad plentyn. Os yw’r presenoldeb yn isel a heb resymau digonol, gall yr
Awdurdod Addysg Leol gymryd camau cyfreithiol.

3. Gwybodaeth ynglŷn a phrydau ysgol am ddim
Rydym yn ymwybodol yn yr ysgol nad yw rhai disgyblion yn derbyn yr hyn maent yn
gymwys i’w gael. Yn y DU mae gan 1.8miliwn o blant hawl i gael prydau ysgol am ddim,
ond nad yw 330,000 yn eu derbyn. A ydych yn un o’r rhain? Dymuniad y Sir yw gwneud y

broses mor hawdd â phosibl, gan ddarparu cefnogaeth gyfrinachol i wneud eich cais.
Peidiwch â cholli’r hyn sy’n ddyledus i chi!
Pam ddylech wenud cais?
•
•
•

•
•

Mae gennych hawl
Bydd y Sir yn delio â’ch ceisiadau yn gyfrinachol ac yn ddiffwdan
Bydd yn sicrhau y bydd eich plentyn yn bwyta pryd o fwyd iach a fydd yn arwain
at wir
awydd am ddysgu, gan roddi’r cyfle gorau posibl iddo/iddi gyrraedd ei
botensial/photensial
Bydd yn arbed dros £350 y flwyddyn.
Nid yw 7% o blant Ysgol yn bwyta brecwast. Byddwn yn sicrhau pryd o fwyd
iach.

Mae hawl gan blentyn y mae ei rieni yn derbyn y taliadau cymorth canlynol gael prydau ysgol
am ddim mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru.
•
Cymorthdal Incwm
•
Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
•
Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
•
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
•
Credyd Treth Plant, ar yr amod nad oes hawl ganddynt gael Credyd Treth Gwaith
ac nid yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190
•
Elfen warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
Mae rhieni sy’n derbyn Credyd Treth Gwaith yn ystod y cyfnod o bedair wythnos ar ôl i’w
swydd ddod i ben neu ar ôl iddynt ddechrau gweithio llai nag 16 awr yr wythnos yn gallu
hawlio Prydau Ysgol am Ddim yn ystod y cyfnod hwnnw o bedair wythnos.
Os yw eich plentyn yn debygol o elwa o dderbyn cinio ysgol am ddim, a gallwch gefnogi ei
(d)datblygiad addysgol drwy wneud cais. Gallwch gysylltu â’r Awdurdod Addysg Leol
(Uned Data) ar y ffon neu e-bost 01970 633644 neu decsdata@ceredigion.gov.uk . Bydd
angen eich rhif Yswiriant Cenedlaethol arnoch i wneud cais. Mae’r broses o hawlio prydiau
bwyd ysgol am ddim yn gymharol syml ac fe gewch wybod ar unwaith os yw eich plentyn yn
gymwys.

4. Cau’r ysgol mewn Argyfwng
Hoffwn dynnu sylw at y ffaith y gall fod yn angenrheidiol weithiau i gau'r ysgol ar fyr rybudd.
Bydd hyn, wrth gwrs, ond yn digwydd mewn argyfwng, er enghraifft mewn achos o dywydd
garw neu o ganlyniad i broblemau gwres yn yr ysgol. Rwyf yn hollol ymwybodol y gall y
drefn yma achosi problemau i rieni/warcheidwad yn enwedig os nad oes rhywun gartref yn
ystod oriau ysgol. Byddwn yn ddiolchgar, felly, pe baech yn trafod y mater hwn gyda'ch
plentyn fel y bydd yn gwybod pa gamau i'w cymryd mewn sefyllfa felly.

5. Eisteddfod yr Ysgol
Mae Eisteddfod yr ysgol a gynhelir ar ddydd Gwener Chwefror 16eg yn un o brif
ddigwyddiadau’r ysgol ac anogir disgyblion i gymryd rhan yn holl gystadlaethau’r Eisteddfod. Mae
cystadlaethau i’r Cymry Cymraeg ac i’r Dysgwyr. Bwriedir cael sesiynau bore, prynhawn a nos eleni.
Ni chaniateir i neb gymryd lluniau yn yr Eisteddfod; bydd yr ysgol yn cymryd lluniau swyddogol yn
ystod y dydd. Disgwylir i bob disgybl sy’n mynychu’r Eisteddfod wisgo'r wisg ysgol briodol
trowsus/sgert crys/tei ac esgidiau ysgol.

Nodwch
Eleni eto bydd bysiau’r ysgol yn gadael am 3.15p.m. Ni fydd bysiau’n gadael yr ysgol ar
ddiwedd sesiwn y nos a gofynnir i rieni wneud trefniadau teithio eu hunain. Os bydd
eich mab / merch yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r nos a heb unrhyw
drafnidiaeth i fynd adref, cysylltwch â’r ysgol drwy lythyr cyn gynted â phosibl os
gwelwch yn dda.
Bydd prydau bwyd ar werth yn y Ffreutur rhwng 3.15p.m. a 4.15p.m. i ddisgyblion ac
ymwelwyr. Mae’r sesiynau i gyd yn agored i’r cyhoedd a gwerthir tocynnau wrth y drws, £5
am y sesiynau i gyd neu £4 am yr hwyr yn unig. Mae’r Eisteddfod yn un o’r prif
weithgareddau ar galendr yr ysgol ac estynnaf wahoddiad cynnes i’r holl rieni i ymuno â ni ar
y diwrnod.

6. Ffôn Symudol
Hoffwn eich atgoffa y gall disgyblion ddod â ffôn symudol i’r ysgol os ydynt am ei
defnyddio ar ôl oriau ysgol. Fodd bynnag ni chaniateir ei defnydd yn yr ysgol ar unrhyw
adeg ac ni fyddwn yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ffonau sy’n cael eu difrodi neu eu
colli yn yr ysgol. Yn yr un modd os yw disgyblion yn dod ag IPods, MP3/4 ayb i’r ysgol, nid
cyfrifoldeb yr ysgol yw eu diogelwch. Os yw disgybl yn dewis torri’r rheolau bydd angen
iddo/i roi ei g/chyfarpar i’r athro heb gwestiynu.

7. Taliad Ail Sefyll Arholiadau
Ni chofrestrir disgyblion i ail sefyll arholiadau os na dderbynnir y tâl perthnasol.
Diolch am eich cefnogaeth.
Yn gywir
Owain Jones
Pennaeth

