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Tochwedd tTegZOL|
Annwyl Riont neu Warcheidwad,

yn dechrou dydd Llun, Tochwedd ?&ain ?OtL ac yn gorffen
or Ragfyr 9fed ZOlt. Yn ystod y cyfnod ymo ni ddisgwylir i ddisgyblion Blwyddyn 11
fynychu'r ysgol heblow yn ystod y boreou o'r prynhowniou pon fo gonddynt arholiod. Fe oil
gychwynnir y gwersi ar Ddydd Llun Rhogfyr tZf ed. Trefnir cyf leusterou odolygu yn yr
Bydd orholiodou Blwyddyn

11

ysgol pe dymunir.

Dyloi copi o omserlen yr orholiod f od gan bob disgybl o chyfrifoldeb pob unigolyn yw
sicrhou ei fod yn yr orholiod or yr omser o'r diwrnod cywir. Dyloi'r disgyblion drefnu
cludiant addos, pan fo angen, i sicrhau eu bod yn cyrroedd yr ysgol yn brydlon ar gyfer
arholiodou'r prynhown oc i fynd adref or 6l orholiodou'r bore.
Gweithredir rheolou arf erol yr ysgol gydol yr arholiodou o disgwylir i bob disgybl wisgo
gwisgysgol yn 6l y rheolou. Disgwylir ibob disgybl fynychu'r ysgol yn rheoloidd hyd ot
Ddydd Gwener,Tachwedd ?5ain. Mae gwersi wedi eu trefnu ar eu cyf er o bydd othrowon
yn porhau i lywio eu hostudioethou o'u hodolygiad ton y funud olof .
Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglin d threfniodou'r orholiodou yno moe croeso i chi
gysylltu 6 ni.
Gofynnir yn garedig i chi godornhou eich bod yn ymwybodol o'r trefniodou drwy arwyddo'r
bonyn isod o'i ddychwelyd i'r ysgol erbyn dydd Llun Tochwedd 21oin.

Yr eiddoch yn gywir,

Selwyn Allsup

Swyddog Arholiodau
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Codarnhof fy mod yn ymwybodol o drefniodou orholiodou
cludiont oddos wedi eu gwneud.
Enw'r disgybl

Llofnod
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