CYTUNDEB CARTREF - YSGOL UWCHRADD
Enw

________________________________

Gwnawn ein gorau i :
• Sicrhau bod eich plentyn yn dilyn cwricwlwm addas ac yn
cael ei ymestyn hyd eithaf ei allu.
• Osod gwaith cartref addas a rheolaidd.
• Annog eich plentyn i barchu ei hun ac eraill.
• Sicrhau amgylchedd diogel i’ch plentyn.
• Ddysgu eich plentyn sut i fod yn aelod gwâr o gymdeithas.
• Roi gwybod i chi am gynnydd eich plentyn a chysylltu’n
syth os oes problem gyda gwaith, ymddygiad,
presenoldeb neu brydlondeb.
• Roi cyngor i’ch plentyn ynglyn â dewisiadau
addysgol a phersonol.
• Ymateb yn brydlon i unrhyw fater yr hoffech
ei drafod.
Arwyddwyd:
______________________
(Ysgol)

Ysgol
Tryfan

Gwnaf fy ngorau i:
• Weithio’n galed yn yr ysgol a chyrraedd fy nhargedau.
• Wneud fy ngwaith cartref a gwaith cwrs yn brydlon ac hyd
eithaf fy ngallu.
• Gyflwyno fy ngwaith yn daclus.
• Ddod â’r offer cywir i’r holl wersi.
• Fod yn brydlon.
• Fod yn bresennol a chwblhau gwaith y gallwn fod
wedi ei golli.
• Fod yn onest.
• Gadw at holl reolau’r ysgol.
• Wisgo gwisg ysgol.
• Barchu fy hun ac eraill.
• Ofyn am gymorth os oes gennyf
broblemau.
• Feddwl yn aeddfed am fy nyfodol,
gwrando ar gyngor a gweithredu
arno.

Gwnaf/Gwnawn ein gorau i :
Arwyddwyd:
•
Sicrhau bod fy/ein plentyn yn gwneud ei waith cartref mewn lle addas ac yn cwblhau gwaith a gollwyd.
___________________
•
Sicrhau bod fy/ein plentyn yn dod i’r ysgol ac yn dod ar amser.
(Disgybl)
•
Roi nodyn o eglurhad os yw fy/ein plentyn wedi bod yn absennol o’r ysgol.
•
Ddod i’r cyfarfodydd rhieni.
•
Wneud yn siwr bod fy/ein plentyn yn cael digon o gŵsg.
Arwyddwyd:
•
Wneud yn siwr bod fy/ein plentyn yn parchu rheolau’r ysgol.
_______________________
•
Wneud yn siwr bod gan fy/ein plentyn yr offer cywir.
(Rhiant)
•
Siarad efo fy/ein plentyn am ei fywyd a’i waith yn yr ysgol.
•
Ddweud wrth yr ysgol yn syth os oes unrhyw fater yn ein poeni ac am unrhyw newid gartref a all effeithio ar fy/ein
plentyn.

