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Byddwch yn
rym er da!
Codwch arian

DECHRAU YSGOL
GYDA’CH GILYDD
Newyddion da! Mae gan ysgol eich
plentyn PTA gweithredol (efallai ei fod yn
cael ei gydnabod fel PTFA, grŵp ffrindiau
neu enw arall) ac maent yn barod i’ch
croesawu.
Fel y dychmygwch, mae codi arian
yn flaenoriaeth i’r rhan fwyaf o PTAau,
ond maent yn gwneud llawer mwy
na hynny: cynnal digwyddiadau,
cynnal digwyddiad gwerthu gwisg
ysgol “carwyd o’r blaen”, helpu gwella
cyfathrebiad rhwng rhieni a’r ysgol,
neu gysylltu'r ysgol gyda’r gymuned
ehangach (ymysg pethau eraill!) I
ddysgu rhagor am waith eich PTA a sut i
gymryd rhan, siaradwch gydag aelod o’r
pwyllgor neu ewch i’r cyfarfod nesaf –
mae yna groeso i bawb!

LLWYDDIANT PTA!

Os ydych yn ei wneud i greu dosbarth tu
allan, llenwi’r llyfrgell gyda llyfrau newydd,
neu i brynu technoleg newydd – os oes
gennych ddiddordeb mewn codi arian,
mae eich PTA eich angen chi! Mae’r arian
sydd wedi’i godi gan weithgareddau’r PTA
yn gwneud gwahaniaeth i’ch ysgol a’r
profiadau ar gael i’ch plentyn. Ac fel aelod
o’r PTA, mae gennych gyfle i fynegi barn ar
sut mae’r arian yno’n cael ei ddefnyddio. FE
fydd digwyddiadau wrth galon gweithgaredd
codi arian PTA oherwydd, ynghyd a chodi
arian, maent yn dod a theuluoedd ynghyd
ac yn chwarae rhan bwysig yn adeiladu
cymuned yr ysgol. Ond, os nad ydi hynny’n
mynd a’ch pryd neu nid yw’n cyd fynd a’ch
bywyd teuluol, gofynnwch i’ch PTA am
weithgareddau codi arian sydd ddim yn
ymwneud a digwyddiadau, fel easyfundraising
neu Amazon Smile, lle mae rhieni yn codi
arian ar gyfer y PTA wrth siopa ar-lein.

STORI LWYDDIANT!

Mae PTAs yn gwneud cyfraniad
gwerthfawr i’r ysgolion maent
yn cefnogi - llynedd casglwyd
£108miliwn gan PTAs sy’n aelodau o
Parentkind!

“

Mae PTA yr ysgol
uwchradd yr un mor bwysig
â’r un ysgol gynradd…rwy’n
falch gallaf fod yn rhan.
Dawn ar Facebook

Ymunwch a bywyd ysgol eich plentyn
a helpwch wneud ysgol eich plentyn
yn wych! Wrth gymryd rhan byddwch
yn cael dylanwad cadarnhaol ar addysg
eich plentyn, oherwydd pan mae plant
yn gweld eu rhieni yn cymryd rhan
yn eu hysgol a’u haddysg, mae’n eu
hannog i wneud eu gorau.

”

Fe wnaeth Ffrindiau Regent House godi
£26,000 ar gyfer bws mini newydd ar
ddiwedd flwyddyn o godi arian arloesol.
Darllenwch eu stori yma: parentkind.org.
uk/regent-houseorg.uk/regent-house

Byddwch yn rym er da!

Os ydych eisiau helpu siapio materion addysg ar lefel genedlaethol, cofrestrwch i dderbyn
eBwletin Rieni Parentkind a byddem yn rhannu’r newyddion ac ymgynghoriadau diweddaraf,
neu ymunwch a’n Panel Rieni ar Graffu I dderbyn arolygon cyson. Ac os oes yno ymgyrch
addysgol rydych yn teimlo brwdfrydig amdano ond eich bod yn ansicr beth i’w wneud
amdano, darllenwch ein herthygl am dri rhiant ysbrydoledig sy’n ymgyrchu’n llwyddiannus am
ystod eang o faterion addysg: galw am wahardd stereoteip rhywedd, arian ysgol ac amlygu
camddefnydd o arian ysgol.

DARLLENWCH MWY...
Darllenwch ragor yma: parentkind.org.uk/ParentPower

BYDDWCH YN
GEFNOGWR
Efallai nad yw’r cyfleoedd i helpu'r un
fath yn yr ysgol uwchradd ac yn yr ysgol
gynradd ond nid yw’n hynny’n feddwl
nad oes sawl modd gallwch gefnogi
gweithgareddau ysgol. Efallai bod yno
rhaglen mentora rhieni gallwch fod yn
rhan ohono neu efallai gallwch drafod
eich swydd ar ddiwrnod ffair swyddi
neu efallai gall eich cyflogwr (neu chi
os ydych yn hunangyflogedig) gynnig
cyfleoedd profiad gwaith.

CODWCH EICH LLAIS

“

Mae fy ngŵr a finnau
yn helpu gyda’r PTA gan
fod yr ysgol yn cynnig
gymaint o amser wrth
helpu fy mab i ddysgu…
rydym yn cael gymaint o
fudd yn gweld ein plant
mor hapus. Y plant
sy’n bwysig,

Os ydych yn awyddus i ddweud eich
dweud ar faterion yr ysgol, fel gwisg ysgol
neu bolisi gwaith cartref, agwedd neu
ofal cofleidiol; ewch ati i ddarganfod os
oes yno grŵp llais rhieni yn ysgol eich
plentyn. Mae rhai PTAs yn ymddwyn fel
grŵp ymgynghorol ar gyfer arweinwyr
ysgolion a llywodraethwyr, ond mae llais
rhieni hefyd i’w glywed mewn Cyngor
Rieni, neu fath arall o fforwm rieni. Cyngor
Rieni yw fforwm lle all rieni cyfarfod,
rhannu syniadau a’i rannu gyda’r pennaeth
neu lywodraethwyr. Dylai aelodaeth
adlewyrchu’r gymuned ysgol gyfan a
rhoi llais i bob rhiant. Mae grŵp sydd
wedi ei gynnal yn dda yn helpu magu’r
bartneriaeth rhwng rhieni ac ysgolion,
gan fod barn rhieni yn cael ei gynnwys ym
mhenderfyniadau’r ysgol.

”

Melissa ar Facebook

DYLANWADWCH
Os ydych eisiau gwneud rhagor, mae bod yn
llywodraethwr neu ymddiriedolwr yn gyfle
heriol ond gwerthfawr sydd o fudd i chi, eich
plentyn a’r ysgol. Fel nodai’r Gymdeithas
Llywodraethu Genedlaethol, “ Mae
llywodraethwyr yn chwarae rhan hanfodol
wrth siapio addysg pobl ifanc wrth helpu
gosod ethos, gweledigaeth a strategaeth ar
gyfer ysgolion.”

DARLLENWCH MWY...
Darllenwch ragor am fod yn
llywodraethwr yma: parentkind.org.uk/
parent-governors

STORI LWYDDIANT!

Ymwelwch a parentkind.org.uk/BeSchoolReady
i ymuno a’r eFwletin neu i ymuno a’r Panel
Craffu Rhieni.

Fe wnaeth dechrau Grŵp Llais Rhieni
trawsnewid Academi Nunthorpe fel
rhan o’u siwrnai i gael yr ysgol o raddfa
‘boddhaol’ gan Ofsted i ‘rhagorol’.
Darllenwch eu stori yma: parentkind.
org.uk/Nunthorpe

