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               Ionawr 15fed 2018 
Presenoldeb  
 
Annwyl rieni a gwarchodwyr, 
 
Mae presenoldeb uchel wedi bod yn gryfder yn Ysgol Plas Coch am flynyddoedd, 
ond dros y 2 flynedd diwethaf, nid yw ffigwr presenoldeb yr ysgol wedi cymharu’n 
ffafriol efo ysgolion tebyg eraill ar draws Cymru. Presenoldeb yr ysgol gyfan am 
2016-17 oedd 95% a mewn data newydd ei gyhoeddi fis Rhagfyr, mae hyn yn ein 
gosod yn y chwartel isaf (allan o 4) o gymharu efo ysgolion eraill. Rydym yn anelu 
am fod yn un o’r ddau chwartel uchaf a byddai angen presenoldeb i fod yn o leiaf 
96% i gyrraedd hyn. O ystyried hyn, rydym wedi gosod codi canran presenoldeb yr  
ysgol yn un o flaenoriaethau y Cynllun Gwella Ysgol am 2017-18.  
 
Mae presenoldeb uchel yn hollbwysig i sicrhau fod pob disgybl yn cael cymiant o 
addysg a phosibl. Fel un o’n strategaethau i wella presenoldeb yn yr ysgol, mae’r 
corff llywodraethol wedi pasio polisi presenoldeb newydd ddechrau Rhagfyr. Mae’r 
polisi hwn yn un traws sirol y gobeithir y bydd holl ysgolion Wrecsam yn ei 
fabwysiadu. Mae’r polisi ar gael i chi ei weld ar safle gwe yr ysgol neu os hoffech 
gopi papur, yna maent ar gael o’r ysgol. Hoffwn eich annog i gymryd golwg arno, 
gan ei fod yn egluro’n glir gweithdrefnau’r ysgol a CBSW ar bresenoldeb, gan 
gynnwys agweddau megis prydlondeb, gwyliau yn ystod y tymor ayyb. 
 
Fel rhan o’r polisi, mae yna ffurflen caniatad gwyliau newydd y bydd yr ysgol yn 
gofyn i rieni ei llenwi os ydynt am fynd â phlentyn am wyliau yn ystod y tymor. Mae 
hon yn weithredol ers dechrau’r tymor a bydd angen ei llenwi o leiaf bythefnos cyn 
cyfnod o wyliau. Os ydych wedi llenwi hen ffurflen yn barod ar gyfer gwyliau 
rhwng Ionawr 9fed a Ionawr 19eg, ni fydd angen llenwi’r ffurflen newydd. Os 
ydych wedi llenwi hen ffurflen ar gyfer gwyliau ar ôl Ionawr 19eg, yna bydd 
angen llenwi’r ferswin newydd. Mae’r adran ar wyliau ar dudalen 9 o’r polisi 
presenoldeb newydd yn egluro rhai o’r pethau a ystyrir wrth benderfynu awdurdodi 
gwyliau neu beidio. 
 
Os hoffech drafod unrhyw beth o’r uchod, mae croeso i chi gysylltu efo fi yn yr 
ysgol. 
 
Diolch am eich cydweithrediad, 
 
Osian Jones     
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