
Presenoldeb yn yr Ysgol

HYSBYSIADAU
COSB

Gwybodaeth i 
rieni / gofalwyr 
a disgyblion 

Cymorth ynghylch
Presenoldeb Ysgol. 
Cofiwch, os oes unrhyw reswm pam nad yw
eich plentyn yn yr ysgol, yna rhowch wybod i’r
ysgol.

Os nad yw eich plentyn yn yr ysgol, siaradwch
â’r ysgol cyn gynted â phosibl ar ddiwrnod
cyntaf ei absenoldeb.

Disgwylir i’ch plentyn fynychu
190 diwrnod  ysgol mewn
blwyddyn academaidd, gyda 175
o ddiwrnodau i ffwrdd yn sgil
penwythnosau a gwyliau ysgol.

Cost Hysbysiad Cosb. 
Os oes angen rhoi hysbysiad, bydd y rhiant yn
cael rhybudd o 15 diwrnod i ddarparu unrhyw
dystiolaeth yr hoffai ei chyflwyno i’r ysgol i
ddadlau pam na ddylid cyflwyno’r hysbysiad.
Yr ysgol fydd yn penderfynu a fydd y
dystiolaeth yn cael ei derbyn.

Ni chyfyngir nifer y rhybuddion ffurfiol y gellir eu
rhoi am hysbysiad cosb.

Materion Cyfreithiol.

Os na fydd presenoldeb ysgol yn gwella, yr
hysbysiad cosb fydd:

£60 os caiff ei dalu o fewn 28 niwrnod
o dderbyn yr hysbysiad;; 

Bydd hyn yn codi i £120 os caiff ei dalu
ar ôl 28 niwrnod ond o fewn 42 niwrnod
o dderbyn yr hysbysiad;

Os na thelir yr hysbysiad cosb yn llawn
erbyn diwedd y 42 niwrnod, mae’n
rhaid i’r Awdurdod Lleol erlyn am y
drosedd neu dynnu’r hysbysiad yn ôl*.

Os nad yw’r hysbysiad cosb yn cael ei dalu,
yna bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried erlyn
am y drosedd wreiddiol, sef ‘methu sicrhau
presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol’ o dan
adran 444, Deddf Addysg 1996.

* mewn amgylchiadau eithriadol yn unig –
gweler y Cod Ymddygiad.

Cewch fwy o wybodaeth am gyflwyno
hysbysiadau cosb gan ysgol eich plentyn
neu’r Swyddog Ymyrraeth Gynnar, y
Gwasanaeth Cynhwysiad.

Y  Gwasanae t h  Cynhwys i ad

w w w . p e m b r o k e s h i r e . g o v . u k
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I gael rhagor o wybodaeth ewch at
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Efallai y bydd hysbysiad
cosb yn cael ei roi:

• Os yw disgybl yn colli o leiaf 10 sesiwn
(pum diwrnod ysgol) yn sgil absenoldeb
heb awdurdod yn ystod y tymor
presennol, gan olygu bod presenoldeb
cyffredinol disgybl yn is na 90% yn y
flwyddyn ysgol hyd yn hyn (nid oes rhaid
i’r absenoldebau hyn fod yn olynol);

• Os collir o leiaf 10 sesiwn (pum diwrnod
ysgol) heb awdurdod yn sgil gwyliau yn
ystod y tymor a bod yr absenoldeb yn
golygu bod presenoldeb cyffredinol
disgybl yn is na 90% yn y flwyddyn ysgol
hyd yn hyn (nid oes rhaid i’r absenoldebau
hyn fod yn olynol).

• cyrraedd yr ysgol yn hwyr yn barhaus h.y.
ar ôl i’r gofrestr gau (cod ‘U’ yn unol â’r
ddogfen Canllawiau ar Godau 2010). Mae
parhaus at ddiben y ddogfen hon yn
golygu cyrraedd yn hwyr ar gyfer o leiaf 10
sesiwn mewn tymor; nid oes angen i’r
rhain fod yn olynol ond dylent olygu bod
presenoldeb cyffredinol disgybl yn is na
90% yn y flwyddyn ysgol hyd yn hyn* 

*Nid oes rhaid i’r absenoldebau hyn fod
yn olynol.

Hysbysiadau Cosb

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarwyddo pob
awdurdod lleol i weithredu hysbysiadau cosb
o dan Reoliadau Addysg (Hysbysiad Cosb)
(Cymru) 2013 Llywodraeth Cymru, o fis Medi
2014.

Mae consortiwm ERW o’r farn bod
unrhyw absenoldeb o’r ysgol, am ba
reswm bynnag, yn niweidiol i gyfleoedd
hirdymor plentyn mewn bywyd, felly
dylid ei osgoi, os yw’n bosibl.

Mae hysbysiad cosb yn ddull ymyrryd sydd â’r
nod o geisio gwella presenoldeb y plentyn yn
yr ysgol.

Apelio yn erbyn 
Hysbysiad Cosb 

Nid oes hawl apelio statudol o dan y
Rheoliadau, ond os yw rhiant yn dadlau yn
erbyn derbyn hysbysiad cosb, gall gysylltu â’r
Gwasanaeth Lles Addysg.

Pwy fydd yn derbyn
hysbysiad cosb? 

Rhoddir hysbysiad i bob rhiant mewn
perthynas â phob plentyn o dan adran 576
Deddf Addysg 1996.

Diffiniad o riant

• pob rhiant naturiol, boed yn briod ai peidio 

• unrhyw un sydd â chyfrifoldeb rhiant dros
blentyn neu unigolyn ifanc, er nad yw’n
rhiant naturiol 

• unrhyw un sydd â gofal am blentyn neu
unigolyn ifanc (mae bod â gofal am
blentyn neu unigolyn ifanc yn golygu bod
unigolyn y mae’r plentyn yn byw gydag ef
ac sy’n gofalu am y plentyn, ni waeth beth
yw ei berthynas â’r plentyn, yn cael ei
ystyried yn rhiant o dan gyfraith addysg),
er nad yw’n rhiant naturiol.

Pam dylai fy mhlentyn
fynd i’r ysgol bob dydd
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