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CAIS AM ABSENOLDEB YN YSTOD TYMOR YR YSGOL 

Annwyl _________________       Dyddiad: _________________ 

ABSENOLDEB YN YSTOD Y TYMOR  

Diolch am eich ymholiad am ‘ffurflen cais absenoldeb yn ystod y tymor, sydd wedi ei atodi isod. A wnewch chi 

gwblhau’r ffurflen a’I ddychwelyd I’r ysgol o leiaf deg diwrnod cyn eich gwyliau. 

Bydd bod cais am wyliau yn ystod y tymor yn cael ei gysidro fesul cais usigol. Cyfanswm y dyddiau sydd bosib eu 

cymryd ar gyfer gwyliau yn ystod y tymor yw 10 diwrnod rhwng 1af Medi a 31 Awst mewn blwyddyn academaidd. 

Hoffwn i chi gysidro’r canlynol yn y dyfodol, os yr ydych yn meddwl am drefnu gwyliau teulu yn ystod y tymor:- 

 I beidio cymryd gwyliau yn ystod tymor yr ysgol; 

 Effaith y gall absenoldeb o’r ysgol ei gael ar addysg eich plentyn a’i ddatblygiad; 

 Lle posib, trefnu gwyliau yn ystod gwyliau ysgol. 
 

A wnewch chi ddychwelyd y ffurflen gais yn brydlon i’r ysgol. 

Yn gywir, 

 

Mr Gethin H Jones 

Pennaeth 
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Dychwelwch i Ysgol Tremeirchion 

FFurflen gais Absenoldeb  

Hoffwn ofyn am ganiatad i …………………………………………………………(enw eich plentyn) 

Hoffwn ofyn am ganiatad i …………………………………………………………(enw eich plentyn) 

Hoffwn ofyn am ganiatad i …………………………………………………………(enw eich plentyn) 

Fod yn absennol yn ystod y cyfnod o …………………………………i ………………………………. 

Nifer y diwrnodau ysgol y bydd yn absennol…………… 

Rheswm am yr absenoldeb 

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

Bydd y plant a enwi’r uchod yn dychwelyd ar 

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

 
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 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, 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.     

 
 

(Llofnod y rhiant/Gwarchweidwad…………………………………………….                (Dyddiad)…………………………. 

Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………………………………………..       

                       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 


