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Annwyl Rieni/Worcheidwoid,

Por: Presenoldeb
Eleni torged Ysgol Brynrefoil ar gyfer presenoldeb pob disgybl yw 95%+. Moe
digon o dystioloeth i owgrymu bod pfesenoldeb cyson ynyr ysgol yn ollweddol i
lwyddiont disgyblion. Dymo roi ffeithiou:

.

Moe ymchwil yn profi bod colli 17 diwrnod ysgol yn gollu orwoin ot
ddisgyblion yn ennill 1 radd yn is yn eu orholiodau TGAU or drows pob
PWnc.

.
o

Dim ond oddeutu 35% o ddisgyblion fydd yn ennill A*-Cyn sofon TGAU os
ydynt yn colli rhwng LO-?O% o'r ysgol.

Moe presenoldeb o 90% yn ymddongos yn ddo ond moe hyn yn cyfoteb i
golli I diwrnod o'r ysgol yn wythnosol neu bron i bedoir wythnos yn gyf an
9wbl.

o

Moe tystioloeth bod disgyblion sydd yn colli ysgol yn rheoloidd yn fwy
tebygol o droseddu yn gyff redinol. Gofynnwn felly om eich cef nogaeth i
sicrhou bod eich plentyn yn mynychu'r ysgol yn rheoloidd. Os bydd eich
plentyn yn methu dod i'r ysgol gofynnir i chi:
Roi gwybod i'r ysgol trwy olwod ff6n or 0t286 67238L neu e-bost
ot swyddfo@brynrefoil.gwynedd.sch.uk cyn 10.00 y bore ar f ore
cyntof yr obsenoldeb os gwelwch yn ddo. Eleni byddwn yn treiolu
system o onfon neges testun i gartrefi disgyblion onifyddwn wedi
derbyn esboniod om obsenoldeb.

Gofynnir i chi geisio gwneud pob ymdrech i drefnu opwyntiodou
meddygol o deintyddol orferol y tu ollon i oriou ysgol.

.

Nid ydym yn onnog rhieni i gymryd eu plont ollan o'r ysgol om wyliou yn
ystod y tymor ysgol. Os ydych yn penderfynu mynd ar wyliou yn ystod y
tymor ysgol rhoid cysylltu gydo'r ysgol om goniotod ysgrif enedig 4
wythnos ymloen llqw. Yn unol gydo chonllowiou'r Awdurdod Addysgfe
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fydd unrhyw obsenoldeb gwyliou ar gyfer disgyblion blynyddoedd 10 oc
yn cyfrif fel obsenoldeb egwdurdodedlg.

.

11

Bydd oelodou o stoff yn monitro presenoldeb pob disgybl yn ofolus iown.
Os ydych yn bryderus om bresenoldeb eich plentyn neu mewn ochos o

broblem o oll eff eithio or bresenoldeb eich plentyn gofynnir i chi gysylltu
gydo'r ysgol er mwyn traf {'dy mater gydo'r Pennoeth Blwyddyn perthnosol
os gwelwch yn ddo.

Diolchof ymloen llow om eich cydweithrediod. Dim on un cyf le o gaiff eich
plentyn i wneud y gorou o'u hoddysgyn1ir ysgol, a'r cyfle i sicrhou dyfodol
codornhool. Hyderof yn fowr f elly y gollwch gydweithio gydo ni er mwyn
sicrhqu'r cyfleoedd gorou posib i'ch plentyn lwyddo yn yr ysgol.
Yn gywir,

Elleh A Willioms
Dirprwy Bennoeth
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