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“Mae addysg i fod ar gael yn rhad ac am ddim, ond mae llawer o bethau yn yr ysgol sy heb fod am ddim”  

(Aelod o’r Senedd Ieuenctid) 

Y cyd-destun 

Mae’r pandemig wedi amlygu’r gwahaniaethau enfawr o ran adnoddau rhwng teuluoedd yng Nghymru. Hyd yn 

oed cyn y pandemig, rydym yn gwybod bod tua 195,000 o blant yn byw mewn teuluoedd a oedd o dan y llinell 

dlodi.1 Mae tlodi plant yn bodoli ym mhob rhan o Gymru, o’r Cymoedd i’r glannau, o ganol ein dinasoedd i gefn 

gwlad y canolbarth. Nid oes yr un ward cyngor yn unman yng Nghymru lle mae’r gyfradd tlodi plant yn llai na 

12%.2  

                                                            
1 Department for Work and Pensions, Households Below Average Income Statistics, 2021 
2 End Child Poverty, Child Poverty in Your Area 

https://www.gov.uk/government/collections/households-below-average-income-hbai--2
http://www.endchildpoverty.org.uk/local-child-poverty-data-2014-15-2019-20/
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Mae tlodi plant yn bodoli am fod teuluoedd â phlant sydd heb ddigon o incwm i gael safon byw resymol. Mae tlodi 

plant yn achosi niwed dwys drwy gydol oes i ganlyniadau plant, a pho hiraf fydd y plentyn yn aros mewn tlodi, 

mwyaf dwys fydd yr effeithiau hyn. Yn ogystal â’r risg o amddifadedd materol, mae tlodi hefyd yn rhoi plant mewn 

perygl o brofi stigma a chywilydd pan na allant gymryd rhan yn y gweithgareddau a’r cyfleoedd y mae teuluoedd 

gwell eu byd yn eu cymryd yn ganiataol.  

Nid yw gwaith ar ei ben ei hun yn cynnig llwybr allan o dlodi. Mae tri chwarter y plant mewn tlodi yn byw ar 

aelwyd lle mae rhywun mewn gwaith. Ond does dim rhaid iddi fod fel hyn. Gellir datrys tlodi plant drwy 

gydymdrechu i gynyddu incwm teuluoedd a lleihau costau byw, a thrwy ailgynllunio gwasanaethau a systemau 

sy’n dwysáu stigma ac yn trin pobl mewn tlodi yn llai ffafriol.  

 

Drwy ein prosiect Cost y Diwrnod Ysgol, mae plant mewn tlodi yn dweud wrthym eu bod yn aml yn ei chael yn fwy 

anodd cymryd rhan a bod yn hapus yn yr ysgol. Er bod addysg i fod ar gael am ddim, mae llawer o bethau yn yr 

ysgol sydd heb fod am ddim. Peth cyffredin yw gofyn i deuluoedd gyfrannu at gost gwisg ysgol, tripiau, codi arian i 

elusennau, prydau a byrbrydau ysgol, a darparu cyfarpar ac adnoddau ar gyfer gwahanol bynciau. Yn syml, mae 

llawer o deuluoedd mewn tlodi sydd heb incwm gwario yn weddill ar ôl talu costau tai a biliau hanfodol, ac mae 

hyn yn rhoi eu plant mewn perygl o brofi stigma a chywilydd pan na fyddant yn gallu fforddio hyd yn oed ffioedd 

bach am gymryd rhan.  

Os oes llai o adnoddau gartref, gall fod yn fwy anodd cymryd rhan mewn dysgu yn y cartref hefyd. Mae’r 

pandemig wedi dangos pa mor bwysig yw TG a chysylltedd digidol digonol i ddysgwyr yr 21ain ganrif – ond mae 

llawer o blant yn ceisio dysgu heb fod bwrdd a chadair ar gael iddynt, heb sôn am liniadur a band eang. Roedd ein 

hymchwil i brofiadau teuluoedd o ganlyniad i gau ysgolion yn ystod y pandemig wedi dangos bod nifer mawr o 

blant mewn cartrefi incwm isel yn wynebu rhwystrau materol sylweddol rhag cymryd rhan mewn dysgu y tu allan 

i’r ysgol.3,4 

                                                            
3 Child Poverty Action Group, The Cost of Learning in Lockdown, 2020 
4 Child Poverty Action Group, The Cost of Learning in Lockdown 2: March 2021 Update, 2021 

https://cpag.org.uk/sites/default/files/files/The-cost-of-learning-in-lockdown-UK-FINAL_0.pdf
https://cpag.org.uk/sites/default/files/files/policypost/Cost_of_Learning_in_Lockdown_March_2021_update.pdf
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“Mae’n anodd gweld fideos wrth ddefnyddio fy ffôn symudol yn unig. Mae’n anodd rhoi unrhyw bethau 

rhyngweithiol eraill ymlaen am fod fy ffôn symudol wedi cracio ac mae’n dechrau brifo’ch bysedd ar ôl 

ychydig. Y teimlad rydw i’n ei gael yw nad ydyn ni’n gallu cael at bethau yr un fath â phobl eraill” (Mam i 

un plentyn o oed ysgol gynradd, Rhondda Cynon Taf) 

 “Dim ond un gliniadur sy gennyn ni gartref felly mae’n anodd am fod angen i Mam ei gael er mwyn 

gwneud ei gwaith a’i hastudio, ond rydyn ni’n ymdopi” (Bachgen 10 mlwydd oed, Pen-y-bont ar Ogwr) 

Mae ein hymarferwyr Cost y Diwrnod Ysgol yn siarad â channoedd o blant am eu profiadau o’r diwrnod ysgol. 

Drwy ddefnyddio dulliau sensitif a phriodol o ran oed, maent yn cael dealltwriaeth clir o’r polisïau ac arferion sy’n 

gallu codi rhwystrau’n anfwriadol rhag cymryd rhan i blant o gartrefi incwm isel. Byddwn hefyd yn siarad â rhieni a 

gofalwyr a phawb sy’n gweithio yn yr ysgol, er mwyn ffurfio barn gyfannol am yr heriau y gall tlodi eu creu, a deall 

ble mae angen newid. 

Mae’r papur briffio hwn yn tynnu sylw at nifer o feysydd lle mae cost y diwrnod ysgol yn achosi problemau i 

ddysgwyr o deuluoedd incwm isel. Rydym wedi dewis canolbwyntio ar y meysydd sy’n cael yr effaith fwyaf yn y 

cyfnod hwn – un ai oherwydd maint y gost, neu am fod yr anallu i gymryd rhan yn cael effaith ddwys iawn ar 

lesiant plant. Bydd rhai meysydd lle nad oes ond gofyn i deuluoedd dalu swm bach, neu anfon deunyddiau ac 

adnoddau i’r ysgol yn hytrach nag arian parod, ond bydd pob un ohonynt yn gwneud i’r plant deimlo’n wahanol, 

wedi’u cau allan ac yn anhapus os na fyddant yn gallu cymryd rhan ochr yn ochr â’u cyd-ddisgyblion. 

 

1. Gwisg ysgol 

Mae rhieni a gofalwyr yn dweud wrthym mai gwisg ysgol yw un o’r costau mwyaf y maent yn eu hwynebu mewn 

cysylltiad â’r ysgol. Er bod gwisg ysgol yn gallu helpu i leihau’r gwahaniaethau gweladwy, mae plant a phobl ifanc 

yn dweud mai hon yw’r prif ddangosydd o incwm teuluol, a’r peth cyntaf y sylwir arno os yw’n ‘anghywir’. Os caiff 

cod gwisg ei orfodi mewn ffordd anhyblyg, bydd hynny’n achosi annifyrrwch i bobl ifanc, a gall fod yn anodd cael 

eitemau newydd o’r wisg ysgol yn gyflym os nad yw rhieni’n gallu cael arian i’w wario yn syth. 

“Rydw i’n gwybod bod gennyn ni wisg ysgol, felly dyw rhai ddim yn gwisgo gwisg ysgol neu maen nhw’n 

gwisgo gwisg ysgol sy heb fod mor ddrud â gwisg pobl eraill felly mae pobl yn gwneud hwyl am eu 

pennau.” (Disgybl CA2) 

Mae polisïau ar wisg ysgol yn amrywio rhwng ysgolion ac mae hyn yn creu goblygiadau o ran fforddiadwyedd. Mae 

nifer o ysgolion ledled Cymru yn pennu cyflenwr neilltuol ar gyfer darparu gwisg ysgol: mae hyn yn cyfyngu dewis 

ac yn cynyddu costau. Er bod canllawiau statudol ar fforddiadwyedd gwisg ysgol wedi’u cyflwyno yn 2018, mae’n 

glir nad fforddiadwyedd yw’r brif ystyriaeth o hyd ym mholisïau gwisg ysgol nifer o ysgolion. 

“Mae’n ofynnol cael logo ar wisg ysgol e.e. hwdis a chrysau T ysgol, citiau addysg gorfforol â logo’r ysgol – 

dylen nhw fod yn fwy fforddiadwy; mae £16 am un hwdi yn ddrud. Mae’n golygu gwario arian mawr yn y 

diwedd, yn enwedig os oes gennych chi ddau neu ragor o blant a bod angen dwy set o wisg ysgol yr un; ac 

mae hynny hefyd heb gynnwys y costau ychwanegol am ddillad sy’n dal dŵr, trainers, welingtons ac ati ar 

gyfer gwahanol weithgareddau ysgol eraill.” (Rhiant) 

Er bod y grant PDG-A* yn help derbyniol iawn i deuluoedd, wynebir rhwystrau o hyd gan y rhai sydd am ei hawlio 

mewn awdurdodau lleol lle mae gofyn i deuluoedd wneud cais am y cymorth hwn yn hytrach na’i gael yn 
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awtomatig. Yn ogystal â hyn, mae tua 55,000 o blant mewn tlodi yn byw ar aelwydydd sy’n ennill ychydig yn fwy 

na’r trothwy cymhwystra ar gyfer prydau ysgol am ddim, fel nad ydynt yn gallu cael grant PDG-A ychwaith. 

Oherwydd hynny, mae’r teuluoedd hyn yn gallu ei chael yn anodd cael deupen llinyn ynghyd a thalu am wisg ysgol 

ochr yn ochr â holl wariant arall y cartref.  

“Rydw i’n rhiant sengl ac yn cael cyflog cynorthwyydd addysgu. Rydw i newydd dalu £300 am wisg ysgol 

i’m plentyn i fynd i’r ysgol uwchradd, heb gymorth. Beth yw’r rheswm nad oes help i deuluoedd sy’n 

gweithio?” (Aelod staff) 

“Dyw hi ddim yn fater o beidio â bod am brynu gwisg ysgol. Y gwir amdani yw y gallai rhai rhieni fod yn 
torri eu calonnau am na allan nhw fforddio siwmper. Rhaid i chi weld pethau o’u safbwynt nhw. Sut 
byddech chi’n teimlo os oedd eich plentyn yn mynd i’r ysgol a’i fod heb yr un pethau â phawb arall. 
Byddech chi’n siŵr o dorri’ch calon.” (Athro ysgol gynradd)  
 

Gall Llywodraeth Cymru gymryd camau ar fforddiadwyedd a darparu cymorth ychwanegol i deuluoedd sy’n ei chael 

yn anodd talu am wisg ysgol yn y ffyrdd canlynol:   

 Cynyddu’r Grant Datblygu Disgyblion o £125 fel ei fod yn adlewyrchu’r costau gwirioneddol yn well 

 Adolygu’r meini prawf cymhwystra ar gyfer grant PDG-A i sicrhau bod mwy o deuluoedd ar incwm isel yn 

cael cymorth   

 Adolygu effeithiolrwydd y canllawiau statudol ar bolisïau gwisg ysgol i sicrhau fforddiadwyedd cyson ledled 

Cymru 

 Cefnogi awtomeiddio’r grant PDG-A ym mhob awdurdod lleol er mwyn chwalu rhwystrau rhag ymgeisio a 

chynyddu’r nifer sy’n ei dderbyn 

*Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad (PDG-A) 

Mae PDG-A yn gronfa gymorth sy’n dibynnu ar brawf modd ar gyfer teuluoedd incwm isel. Gellir ei defnyddio i 

brynu gwisg ysgol a chit chwaraeon, cyfarpar ar gyfer tripiau ysgol y tu allan i oriau arferol (yn cynnwys dysgu yn yr 

awyr agored), gliniaduron/llechi, a chyfarpar ar gyfer gweithgareddau sy’n rhan o’r cwricwlwm. Mae’n werth £125 

y flwyddyn i bob dysgwr, er bod dysgwyr sy’n dechrau ym mlwyddyn 7 yn gallu cael £200, i gydnabod y costau 

mwy sy’n gysylltiedig â dechrau mewn ysgol uwchradd. 

Bydd plant yn gymwys ar gyfer PDG-A os ydynt yn cael prydau ysgol am ddim, neu os ydynt yn Derbyn Gofal gan 

eu hawdurdod lleol. Mae hyn yn golygu bod nifer mawr o blant mewn tlodi nad ydynt yn gallu cael arian o’r gronfa 

am fod incwm yr aelwyd yn uwch na’r trothwy o £7,400 y flwyddyn o incwm o enillion sydd ei angen i fod yn 

gymwys i gael prydau ysgol am ddim.  

Mae CPAG wedi amcangyfrif bod 55,000 o blant mewn tlodi yng Nghymru sydd heb allu elwa o gyllid PDG-A ar hyn 

o bryd, yn bennaf am fod eu rhieni/gofalwyr mewn gwaith isel ei dâl. 5  

“Rydw i’n meddwl bod rhai teuluoedd sydd ychydig yn uwch na’r trothwy a heb fod yn cael grantiau neu brydau am 

ddim. Mae’n debyg bod mwy o rieni’n gorfod gweithio oriau hir i dalu am ddarpariaethau sylfaenol i’w teulu, yn 

defnyddio banciau bwyd ac ati. Rydw i’n teimlo bod y plant hyn yn fwy byth ar eu colled, am nad oes cymorth 

ariannol ar gyfer eu tripiau, na allan nhw gael prydau am ddim, grantiau ac ati. Hefyd, rydw i’n teimlo bod y 

                                                            
5 CPAG and Covid Realities, Fixing Lunch: The Case for Expanding Free School Meals, 2021 

https://cpag.org.uk/sites/default/files/files/policypost/Fixing_Lunch.pdf
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teuluoedd hyn yn ei chael yn anodd oherwydd y stigma a’r teimlad o gywilydd; mae’r plant yn byw gydag effaith 

straen gwenwynig, rhieni blinedig, sy’n cael effaith ddwys ar ymddygiad y plentyn” (Athro ysgol gynradd) 

 
2. Tripiau ysgol 

Yn aml ni fydd plant a phobl ifanc o aelwydydd incwm isel yn gallu cael budd o dripiau ysgol. Mae’r anallu i gymryd 

rhan yn yr un gweithgareddau â’u ffrindiau yn gallu peri i blant deimlo eu bod yn wahanol ac wedi’u cau allan.  

“Dywedon nhw os nad oedd rhieni’n talu, yna roedden nhw’n ofni na fydden nhw’n gallu dod [ar y trip 

ysgol] felly byddan nhw’n mynd i ystafell ddosbarth arall ac yn aros yno nes bydd y lleill yn cyrraedd.” 

(Disgybl CA2) 

“Rhwng elusennau a thripiau yn ogystal â gweithgareddau yn yr ysgol, mae’n debyg ein bod ni’n gwario 

llawer o arian bob tymor er mwyn i’r plant beidio â methu cael pethau.” (Rhiant)  

“Bydd y rheini sy heb fynd yn mynd i ddosbarth gwahanol ac yn aros yno drwy’r wythnos.”  

(Disgybl CA2) 

Os na fydd rhieni a gofalwyr yn gallu talu am y tripiau y mae eu plant am fynd arnynt, gallant deimlo’n euog ac 

annifyr o ganlyniad i hynny. Mae rhai pobl ifanc wedi dweud wrthym eu bod yn gwybod nad yw eu teulu’n gallu 

fforddio tripiau, ac na fyddant yn mynd â’r llythyrau adref hyd yn oed. 

“Dyw’r ysgol ddim yn ystyried faint mae’n ei gostio … gallai fod yn gymaint â chyflog wythnos i rai”  

(Disgybl blwyddyn 11) 

Mae nifer mawr o ysgolion yn gweithio’n galed i gynnig tripiau sy’n fforddiadwy i’w cymunedau ysgol ac i roi 

cymorth ariannol neu dalu costau dros deuluoedd sydd heb allu cwrdd â’r costau. Fodd bynnag, bydd y cymorth 

sydd ar gael drwy’r Grant Datblygu Disgyblion (PDG) neu ffynonellau eraill yn amrywio rhwng ysgolion ac mae nifer 

o ysgolion sy’n parhau i drefnu tripiau heb gymorth ariannol sydd heb gysylltiad â’r cwricwlwm craidd. Pan na fydd 

teuluoedd yn gallu fforddio talu am dripiau, mae perygl i’w plant fethu â chael profiadau hollbwysig a allai hybu eu 

llesiant, a bydd hyn yn eu hamddifadu o’r cyfle i feithrin gwybodaeth gymdeithasol a diwylliannol gyfoethog. Yn 

bwysicaf oll, y plant hynny sy’n lleiaf tebygol o gael profiadau amrywiol a chyfoethog y tu allan i’r ysgol yw’r un rhai 

sydd hefyd â’r lleiaf o allu i’w cael o fewn yr ysgol.  

“O ran tripiau, byddwn ni’n ceisio gwneud cymaint â phosibl ond mae’n cyrraedd pwynt lle mae’n fater o 
wynebu’r byd go iawn, ac os na fyddwch chi’n gallu ei fforddio, fyddwch chi ddim yn mynd …Mae’n gas 
gennyn ni ofyn am arian ond pan fyddan nhw’n mynd i’r ysgol uwchradd, byddan nhw’n gorfod dod i arfer 
â hynny. Maen nhw’n mynd i sgio, i Efrog Newydd, ar wyliau byr i ddinasoedd.” (Aelod o’r Tîm 
Arweinyddiaeth Ysgol, ysgol gynradd) 
 
“Byddwn ni’n mynd ar drip preswyl ac mae’n ddrud a fydd yr holl blant ddim yn gallu dod ar y trip hwnnw... 
Roedd rhai o’r rhieni blwyddyn 6 wedi dweud ‘allwn ni ddim ei fforddio’ a dyna fe.” (Aelod staff)  

 

Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu cymorth ychwanegol i ysgolion ar gyfer darparu tripiau a gweithgareddau 

cynhwysol i bawb a sicrhau ymarfer cyson ledled Cymru. Dylid sefydlu mecanwaith ar gyfer darparu cyllid, 

cyfarwyddyd ac atebolrwydd, a’i orfodi, er mwyn sicrhau:   
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 Na fydd costau’n gysylltiedig â thripiau a gweithgareddau sy’n ymwneud â’r cwricwlwm 

 Bod yr holl ddisgyblion yn gallu mynd ar dripiau ‘defod newid bywyd’ fel cyrsiau preswyl 

 Hawl sylfaenol i’r holl ddisgyblion ysgol uwchradd fynd ar o leiaf un trip ‘dewisol’ yn ystod eu cyfnod yn yr 

ysgol 

 

3. Codi arian a digwyddiadau heb gysylltiad â’r cwricwlwm 

I lawer o blant, mae digwyddiadau, dathliadau a gweithgareddau anarferol yn creu atgofion annwyl a pharhaus o’u 

hamser yn yr ysgol. Rydym yn gwybod bod llawer o blant yn edrych ymlaen at y gweithgareddau hyn ac yn elwa’n 

fawr ohonynt, a dyna pam maent yn rhan bwysig o’r flwyddyn ysgol. Fodd bynnag, yn achos rhai plant, bydd y 

diwrnodau a digwyddiadau hyn yn tynnu sylw at amgylchiadau ariannol eu teuluoedd, a byddant yn eu hatgoffa’n 

aml ac mewn ffordd annifyr na fyddan nhw, yn wahanol i’w cyd-ddisgyblion, yn gallu cymryd rhan yn yr holl 

gyfleoedd sydd ar gael yn yr ysgol.  

“Gwisgo siwmperi Nadolig, bob blwyddyn, mae’n dipyn o gyfyng-gyngor. Fe ddylai plant wneud hynny, 

maen nhw’n ei fwynhau, mae’n rhan o’r ŵyl. Ond y siwmperi hynny, maen nhw’n tyfu’n rhy fawr iddyn nhw 

ymhen dim, mae rhieni’n gorfod mynd i brynu siwmper ac wedyn rydyn ni’n gofyn am rodd [am iddyn nhw 

gael eu gwisgo]…Byddwch chi’n gweld plant yn peidio â dod i’r ysgol, achos beth all y rhiant ei wneud?” 

(Athro ysgol gynradd) 

“Doedd pawb ddim wedi gwisgo’n arbennig ar gyfer Diwrnod y Llyfr, doedd dim gwisgoedd gan rai felly 

roedden nhw’n gwisgo eu dillad arferol” (Disgybl CA2) 

Mae rhai disgyblion a rhieni sy’n ei chael yn anodd cael deupen llinyn ynghyd eu hunain yn cael ceisiadau i 

gyfrannu’n rheolaidd at wahanol ddiwrnodau elusen a diwrnodau codi arian yn yr ysgol, ac mae hyn yn ychwanegu 

at eu pryderon ariannol.  

“Bydd y costau’n codi fel arfer pan fydd yr ysgol yn cynnal diwrnod elusen, dau ddiwrnod yn olynol 

weithiau. Y gweithgarwch drutaf yw Diwrnod y Llyfr pan fyddwn ni’n gorfod cael gwisgoedd. Bydd un ar 

gael i ni fel arfer ond rydw i wedi gorfod prynu un weithiau. Mae’r ysgol yn dweud bod opsiynau ar gael 

ond, wrth gwrs, mae plant am wisgo gwisg ffansi.” (Rhiant)  

Mae plant a phobl ifanc wedi sôn wrthym am yr effaith o beidio â gallu cymryd rhan mewn diwrnodau gwisgo i 

fyny a diwrnod heb wisg ysgol o ganlyniad i’r costau a phwysau cymdeithasol sy’n gysylltiedig. Roeddent yn dweud 

wrthym fod hyn weithiau yn peri iddyn nhw deimlo’n chwithig ac wedi’u hanghofio – mewn rhai achosion, 

dywedodd athrawon fod disgyblion yn colli ysgol ar y diwrnodau hyn er mwyn osgoi’r cywilydd o beidio â gallu 

cymryd rhan. 

“Bydd plant yn cymryd y diwrnod i ffwrdd ar ddiwrnodau pan mae angen gwisgo gwisgoedd Dydd Gŵyl 

Dewi, neu ddiwrnodau eraill pan nad oes angen gwisgo gwisg ysgol” (Aelod staff)  

“Gall fod yn beth cas iawn i blant weld 90% o’r dosbarth wedi gwisgo i fyny ac mae rhai heb allu gwneud 

hynny.” (Rhiant) 

“Fel arfer byddwn ni’n cael pethau lle byddwch chi’n dod â £1 i’w rhoi i Blant Mewn Angen, ond dywedwch 

fod rhywun yn dlawd iawn ac nad oedd arian ganddo, byddai’n dweud ‘O gwnes i anghofio’ a byddai’n 

hawdd iawn gweld eu bod nhw mewn tlodi bryd hynny.”  (Disgybl CA2) 
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Argymhelliad 

 Dylai Llywodraeth Cymru barhau i fuddsoddi mewn hyfforddiant ymwybyddiaeth o dlodi i ysgolion. Mae’n 

bwysig bod staff ysgol yn cael dealltwriaeth clir o achosion a chanlyniadau tlodi plant yn eu hardal fel y 

gallant weithredu polisïau ac arferion sy’n gynhwysol i bawb, yn cynnwys eu dull o godi arian a chynnal 

digwyddiadau hwyl. 

 

4. Defnyddio hawliau 

Un ffordd bwysig i ddelio â rhwystrau ariannol yn yr ysgol a helpu i leihau tlodi plant yw drwy helpu i gynyddu 

incwm teuluoedd. Gallai Llywodraeth Cymru gymryd camau pwysig yn y maes hwn. 

Rydym yn gwybod bod arian yn cael effaith achosol ar ganlyniadau plant, a bod cynyddu incwm teuluoedd yn 

golygu cael canlyniadau gwell, yn enwedig o ran datblygiad gwybyddol a chyflawniadau yn yr ysgol.6  

Mae hawliau penodol i gwrdd â chostau addysgol plant a phobl ifanc, fel prydau ysgol am ddim, grantiau PDG-A, a 

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg, yn cynyddu incwm teuluoedd ac yn caniatáu mwy o hyblygrwydd i dalu am wisg 

ysgol, cludiant, cinio a chostau achlysurol eraill yn yr ysgol, fel y byddant yn codi. Fodd bynnag, rydym yn gwybod 

nad yw pob teulu cymwys yn cael yr hyn y mae ganddynt hawl iddo, weithiau am nad ydynt yn gwybod am eu 

hawliau ac weithiau o ganlyniad i rwystrau i ymgeisio. Mae camsyniad cyffredin ymysg teuluoedd a staff ysgol nad 

yw plant yn gymwys yn awtomatig i gael prydau ysgol am ddim a grantiau PDG-A os yw eu rhieni/gofalwyr mewn 

unrhyw fath o waith cyflogedig. 

“Dydw i ddim yn credu bod llawer o bobl yn gwybod pa gymorth yn union sy ar gael i ddisgyblion a rhieni” 

(Rhiant)  

“Byddai’n dda cael taflen yn rhestru’r lleoedd y gallen ni fynd iddyn nhw i gael help ond rydw i’n meddwl, 

am fod y ddau ohonon ni’n gweithio, na fydden ni’n gymwys i gael yr help beth bynnag.” (Rhiant) 

Yn fwy cyffredinol, mae’n hollbwysig bod pob teulu’n cael yr holl fudd-daliadau y mae ganddynt hawl i’w cael, yn 

enwedig o ystyried effaith economaidd COVID a’r cynnydd yng nghostau byw. Mae’r ysgol yn lle y mae nifer mawr 

o rieni a gofalwyr yn ymddiried ynddo ac yn lle delfrydol i gael gwybod am gymorth ariannol. Mae rhai ysgolion yn 

cymryd camau i gyfeirio neu atgyfeirio pobl i wasanaethau hawliau lles ac yn darparu cyngor syml. Rydym wedi 

gweld ysgolion sy’n cyflogi gweithwyr ymgysylltu â theuluoedd sydd mewn lle da i gynnig cymorth o’r math hwn.  

Yn yr Alban ac yn Llundain, mae mentrau i leoli gweithwyr cynghori mewn ysgolion wedi arwain at welliant amlwg 

yn sefyllfa ariannol teuluoedd. Mewn gwerthusiad o un prosiect, lle’r oedd gwasanaeth cynghori ar hawliau lles 

wedi’i gydleoli mewn ysgolion yng Nghaeredin, cafwyd bod pob £1 a fuddsoddwyd wedi sicrhau gwerth 

ychwanegol o tua £24. Roedd y dull hygyrch o weithredu heb achosi stigma a welwyd ym mhrosiect Maximise! 

wedi arwain hefyd at ganlyniadau cadarnhaol pwysig i deuluoedd, yn enwedig mewn perthynas â phresenoldeb a 

llesiant.7 

Gallai Llywodraeth Cymru helpu i gynyddu incwm a’r defnydd o hawliau mewn ysgolion yn y ffyrdd canlynol:  

                                                            
6 K Cooper and K Stewart, Does Household Income Affect children’s Outcomes? A Systematic Review of the Evidence, 2020 
7 See S Baikie, Maximise! Project 

https://rdcu.be/cGxVS
https://www.edinburgh.gov.uk/downloads/file/22917/sylvia-baikie-maximise
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 Ceisio sicrhau cofrestru awtomatig (h.y. defnyddio data presennol i osgoi’r angen i wneud cais) ar gyfer yr 

holl hawliau er mwyn chwalu rhwystrau i ymgeisio a hybu’r defnydd o hawliau 

 Arwain ymgyrch genedlaethol gydgysylltiedig rhwng llywodraeth, awdurdodau lleol ac ysgolion yn 

canolbwyntio ar ymwybyddiaeth a’r defnydd o hawliau 

 Rhoi cymorth i fuddsoddi mewn gweithwyr cynghori fel rhan allweddol o’r ddarpariaeth gan ysgolion i’r 

gymuned ledled Cymru, gan dynnu ar lwyddiannau a gwelliannau ariannol a gafwyd o ganlyniad i waith 

mewn rhannau eraill o’r DU 

 Ychwanegu at yr ymrwymiad i ddarparu prydau ysgol am ddim i’r holl ddisgyblion mewn ysgolion cynradd 

drwy ei ymestyn i gynnwys yr holl ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd, gan wneud hynny’n ofyniad 

sylfaenol lle mae teuluoedd yn derbyn credyd cynhwysol neu fudd-daliadau cyfatebol    

 

Casgliad  

Mae ysgolion ledled Cymru yn gweithio’n galed i sicrhau bod plant o deuluoedd incwm isel yn cyfranogi ac yn cael 

eu cynnwys. Er hynny, mae plant, eu teuluoedd a staff ysgol yn cyfeirio’n gyson at y meysydd a nodwyd yn y papur 

hwn fel rhwystrau sy’n atal dysgwyr rhag cymryd rhan, teimlo’n hapus a gallu gwneud y mwyaf o’r diwrnod ysgol. 

Credwn y bydd camau gan Lywodraeth Cymru i chwalu’r rhwystrau hyn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i 

blant a theuluoedd sy’n byw ar incwm isel.  

“Dylai ysgolion fod yn lle i addysg, yn amgylchedd cynnes diogel i blant gael tyfu, aeddfedu a gwireddu eu 

potensial, nid yn lle i rieni gystadlu neu fynd i ymyl tlodi er mwyn i’w plant gael eu derbyn a pheidio â chael 

eu bwlio neu deimlo’n wahanol.” (Rhiant)  

 

I gael rhagor o wybodaeth, neu i drafod y materion a godwyd yn y papur briffio hwn, cysylltwch ag Ellie Harwood, 

Rheolwr Datblygu Cymru yn eharwood@cpag.org.uk.  

 

  

mailto:eharwood@cpag.org.uk
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Am y Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant 

Mae’r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant yn gweithio ar ran y chwarter neu ragor o blant y DU sy’n tyfu i fyny mewn 

tlodi. Does dim rhaid iddi fod fel hyn. Rydym yn gweithio i ddeall achosion tlodi, ei effaith ar fywydau plant, a sut y 

gellir ei atal a’i ddatrys – am byth. Rydym yn darparu hyfforddiant, cyngor a gwybodaeth i sicrhau bod teuluoedd 

mewn angen yn cael y cymorth ariannol priodol. Rydym hefyd yn ymgymryd â gwaith cyfreithiol proffil uchel i 

sefydlu a diogelu hawliau teuluoedd. 

 

Prosiect Cost y Diwrnod Ysgol yn y DU 

Cychwynnwyd y prosiect Cost y Diwrnod Ysgol yn 2014 gan y Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant (CPAG) yn yr Alban. 

Nod y prosiect yw lleihau’r rhwystrau ariannol sy’n atal dysgwyr rhag cymryd rhan yn llawn yn y diwrnod ysgol. 

Mae’r dull Cost y Diwrnod Ysgol yn golygu cydweithio â chymunedau ysgol gyfan i ganfod a lleihau’r rhwystrau o 

ran cost a wynebir gan ddysgwyr o gefndiroedd incwm isel, yn cynnwys bwyta yn yr ysgol, costau gwisg ysgol a 

thripiau ysgol. Yn dilyn llwyddiant y prosiect hwn yn yr Alban, mae CPAG wedi ymuno â Children North East i 

ehangu’r prosiect i gynnwys awdurdodau lleol yng Nghymru, Lloegr a rhannau newydd o’r Alban. Yng Nghymru, 

rydym yn prawfesur polisïau ar dlodi mewn ysgolion ledled ardaloedd Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port 

Talbot. Yn ogystal â gweithredu ar lefel ysgolion, rydym hefyd yn cydweithio â llywodraethau lleol a chenedlaethol 

i sbarduno newid mewn systemau a pholisïau. Ariennir y gwaith hwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri 

Genedlaethol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: www.cpag.org.uk/cosd     

 

Prawfesur Polisïau ar Dlodi ar gyfer y Diwrnod Ysgol 

Mae’r prosiect ‘Poverty Proofing the School Day’, a ddatblygwyd gan Children North East yn dilyn ymgynghori 

ledled gogledd-ddwyrain Lloegr yn 2011, yn rhoi lle canolog i lais y plentyn mewn penderfyniadau gan arweinwyr 

uwch. Mae Prawfesur Polisïau ar Dlodi yn broses lle siaredir â phob un plentyn mewn ysgol i ganfod y rhwystrau 

rhag ymgysylltu a’r stigma a’r gwahaniaethu anfwriadol a wynebir gan y rheini sy’n dioddef effeithiau tlodi. Yn 

ogystal â phlant, mae’r broses yn cynnwys ymgysylltu â staff, Llywodraethwyr a rhieni i gael dealltwriaeth go iawn 

o’r cyd-destun lle mae plant yn byw, a gallu darparu argymhellion lleol ac ystyrlon. I gael rhagor o wybodaeth, 

ewch i www.povertyproofing.co.uk  

 

 

 

http://www.cpag.org.uk/cosd
http://www.povertyproofing.co.uk/

