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1  Cyflwyniad 
 
1.1 Mae'r holl addysg yn ystod oriau ysgol yn rhad ac am ddim. Nid ydym yn codi tâl 

am unrhyw weithgaredd a wneir fel rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol. 
 

2  Cyfraniadau gwirfoddol 
 
2.1  Pan fydd yr ysgol yn trefnu tripiau neu ymweliadau ysgol i gyfoethogi'r 

cwricwlwm a phrofiad addysgol y plant, mae'r ysgol yn gwahodd rhieni i 
gyfrannu at y gost. Mae'r holl gyfraniadau yn wirfoddol. Gallwn ganslo trip os na 
chawn ddigon o gyfraniadau gwirfoddol. Os yw'r trip yn mynd yn ei flaen, gall 
gynnwys plant nad yw eu rhieni wedi talu unrhyw gyfraniad. Nid ydym yn trin y 
plant hyn yn wahanol i unrhyw blant eraill. 

 
2.2  Os yw rhiant yn dymuno i'w plentyn gymryd rhan mewn trip neu ddigwyddiad 

ysgol ond yn anfodlon neu'n methu gwneud cyfraniad gwirfoddol, rydym yn 
caniatáu i'r plentyn gymryd rhan lawn yn y trip neu weithgaredd. Weithiau mae'r 
ysgol yn talu costau ychwanegol er mwyn cefnogi'r ymweliad. Mae gan rieni 
hawl gwybod sut y caiff pob trip ei ariannu. Mae'r ysgol yn rhoi'r wybodaeth hon 
os gwneir cais. 

 
2.3  Mae'r dilynol yn rhestr o weithgareddau ychwanegol a drefnir gan yr ysgol sydd 

angen cyfraniadau gwirfoddol gan rieni. Caiff y gweithgareddau eu hadnabod fel 
'ychwanegion opsiynol'. Nid yw'r rhestr hon yn cynnwys popeth: 

 

 ymweliadau i amgueddfeydd; 

 gweithgareddau chwaraeon sy'n golygu costau teithio; 

 gweithgareddau antur awyr agored; 

 ymweliadau i neu gan gwmni theatr; 

 rhai digwyddiadau cerddorol. 
 

3  Ymweliadau preswyl 
 
3.1  Os yw'r ysgol yn trefnu ymweliadau preswyl er enghraifft i Langrannog neu 

Ganolfan yr Urdd yng Nghaerdydd, rydym yn codi tâl ar gyfer costau llety a 
bwyd, cludiant a gweithgareddau.  

 

4 Hyfforddiant cerdd 
 
4.1  Mae pob plentyn yn astudio cerddoriaeth fel rhan o'r cwricwlwm ysgol arferol. 

Nid ydym yn codi tâl am hyn. 
 
4.2  Codir tâl ar gyfer hyfforddiant cerdd unigol neu grŵp bychan. Caiff y gwersi 

unigol neu grwpiau bach hyn eu haddysgu gan athrawon cerdd peripatetig. 
Rhoddwn wybodaeth i rieni am hyfforddiant cerdd ychwanegol a chostau cyn 
dechrau pob blwyddyn academaidd. 
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5  Nofio 
 
5.1  Mae'r ysgol yn trefnu gwersi nofio ar gyfer pob plentyn yng Nghyfnod Allweddol 

2. Cynhelir y rhain yn amser yr ysgol ac maent yn rhan o'r Cwricwlwm 
Cenedlaethol ac nid ydym felly yn codi unrhyw dâl am y gweithgaredd. 
Hysbyswn y rhieni pryd y cynhelir y gwersi hyn a gofynnwn i rieni am eu 
caniatâd ysgrifenedig i'w plentyn gymryd rhan. 

 

6 Pêl-droed / Pêl-rwyd / Rygbi. 
 
6.1 Mae'r ysgol yn cynnig hyfforddiant addysg gorfforol ar ôl yr ysgol. Aelodau o 

staff yr ysgol sy'n cynnal ac yn trefnu'r sesiynau hyn. Nid ydym yn codi tâl am y 
sesiynau yma. 

 

7 Bws mini ysgol 
 
7.1  Rydym fel arfer yn gofyn am gyfraniad gwirfoddol os caiff plant eu cludo yn y 

bws mini. Fodd bynnag, dim ond ar gyfer talu am gostau'r trip y defnyddiwn y 
taliadau hyn ac nid i wneud elw. 

 

8 Monitro ac adolygu 
 
8.1 Caiff y polisi hwn ei fonitro gan y corff llywodraethu a chaiff ei adolygu pan fo 

angen.  
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