


Mae gwisgoedd, teithiau, ciniawau ysgol, dillad 
chwaraeon, pensiliau a pheniau, dyddiau gwisgo’ch 
dillad eich hun a chostau eraill ysgol yn gallu bod yn 
anodd i deuluoedd ar incwm isel eu fforddio. Pan 
fydd plant a phobl ifanc yn methu cymryd rhan mewn 
cyfleoedd oherwydd y gost, maen nhw ar eu colled ac 
yn teimlo wedi’i heithrio, ac mae’n fwy anodd iddyn nhw 
ddysgu, cyflawni a bod yn hapus yn yr ysgol.

Nod calendr Cost y Diwrnod Ysgol yw helpu ysgolion 
i nodi rhwystrau cost posibl yn ystod y flwyddyn 
academaidd a meddwl am ddewisiadau amgen i 
wneud yn siŵr bod pob plentyn a pherson ifanc yn gallu 
cymryd rhan lawn mewn addysg. Trwy gydol y calendr, 
rydyn ni wedi cynnwys syniadau ac enghreifftiau o arfer 
da o ysgolion ledled Cymru, Lloegr a’r Alban sydd wedi 
cymryd rhan ym mhrosiect Cost y Diwrnod Ysgol.

Yn bwysig, er bod y calendr yma’n amlygu meysydd 
i ysgolion eu hystyried, gwyddon ni mai’r ffordd fwyaf 
effeithiol i ysgolion ddeall yn well effaith costau ysgol 
ar blant a theuluoedd a sut i’w lleihau yw trwy glywed 

lleisiau’r plant yn eich ysgol chi. I ddysgu mwy am sut 
all eich ysgol chi ymchwilio i’r diwrnod ysgol o safbwynt 
plant a phobl ifanc, cysylltwch â Children North East yn 
info@povertyproofing.co.uk neu’r Child Poverty Action 
Group yn UKcosd@cpag.org.uk

Bydden ni wrth ein bodd i glywed gan eich ysgol chi. 
Ydych chi wedi rhoi unrhyw gamau ar waith i fynd i’r 
afael â chost y diwrnod ysgol? Os ydych chi’n rhedeg 
siop lwyddiannus gwisg ysgol wedi’i rhag-garu, yn 
cynnig cynlluniau ariannu fforddiadwy am deithiau 
ysgol, yn cynnig dulliau cynhwysol o gymryd rhan mewn 
clybiau, neu unrhyw beth arall, dwedwch wrthyn ni 
amdano drwy e-bostio UKCoSD@cpag.org.uk. 

Os yw’r calendr yma’n ddefnyddiol i chi, efallai y bydd 
ein hadnoddau di-dâl eraill o gymorth i chi hefyd.  
Ewch i cpag.org.uk/school-resources.
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Digwyddiad Rhwystrau wedi’u hamlygu gan ddisgyblion a theuluoedd Pethau i’w hystyried

Ymwybyddiaeth 
o gynnyrch mislif

	■ Disgyblion yn colli dyddiau ysgol am eu bod yn 
methu fforddio cynhyrchion mislif

	■ Ydy cynhyrchion mislif am ddim ar gael i ddisgyblion ac mewn lleoliad lle 
gallan nhw gael gafael arnyn nhw heb angen gofyn i aelod o staff?

Adolygiad o 
Waith Cartref

	■ Gwaith cartref sy’n gofyn am le addas i weithio, 
adnoddau o’r cartref neu fynediad digidol

	■ Pa adnoddau oes eu hangen i ddisgyblion gwblhau eu gwaith cartref 
a pha gymorth sydd ar gael i’r sawl sydd efallai heb yr adnoddau hyn 
gartref? A ddylai fod angen adnoddau i gyflawni tasgau gwaith cartref 
neu a allai tasgau gael eu gosod nad ydyn nhw’n gofyn am adnoddau, er 
mwyn sicrhau bod pawb yn cael cymryd rhan?

	■ Sut ydych chi’n gwybod a oes gan eich holl fyfyrwyr le addas yn y cartref i 
gwblhau gwaith cartref? 

Adolygiad o 
Giniawau Ysgol

	■ Plant yn gallu adnabod y sawl sydd â hawl i brydau 
ysgol am ddim

	■ Plant yn peidio â manteisio ar eu hawl i  brydau 
ysgol am ddim 

	■ Ydy myfyrwyr yn eich ysgol yn gallu adnabod pa rai o’u cyfoedion sy’n 
derbyn prydau ysgol am ddim? 

	■ Beth ydy disgyblion yn meddwl o’u profiad o ginio ysgol? 
	■ Sut ydych chi’n casglu dealltwriaeth o beth mae disgyblion yn meddwl am 
amser cinio yn eich ysgol? 

	■ Ydy disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yn cael yr un opsiynau 
bwyd ysgol â’u cyfoedion gan gynnwys ar adegau egwyl? 

	■ Ydy pob disgybl yn manteisio ar ei hawl i brydau ysgol am ddim? Oes gan 
bob disgybl fynediad i’r un dewisiadau bwyd a maint dognau p’un a ydyn 
nhw’n derbyn prydau ysgol am ddim neu beidio?

Adolygiad o  
Ddathliadau

	■ Cost prosiectau crefft
	■ Cost dod ag eitemau penodol o gartref fel bwyd 
neu ddillad (e.e. am benblwyddi)

	■ Er bod dathlu gwahanol ddigwyddiadau diwylliannol a chrefyddol yn gallu 
bod yn werthfawr iawn, ydych chi’n sicrhau bod hyn yn hygyrch i bob 
disgybl a hynny heb roi straen ariannol ychwanegol ar deuluoedd? 

	■ Oes ffyrdd i’ch ysgol ddathlu penblwyddi disgyblion heb unrhyw gost i 
deuluoedd?

Arholiadau

	■ Offer mae ei angen am arholiadau gan gynnwys 
deunyddiau ysgrifennu a chyfrifiannell 

	■ Cost arweiniadau a deunyddiau adolygu
	■ Disgyblion yn teimlo dan bwysau mewn perthynas 
â’u harholiadau

	■ Disgyblion yn colli brecwast cyn y profion

	■ Beth oes ei angen ar fyfyrwyr ar gyfer arholiadau a pha gymorth sydd ar 
gael? 

	■ Sut mae cymorth yn cael ei hysbysebu i fyfyrwyr a theuluoedd? 
	■ Sut allwch chi gadw llygad ar ddisgyblion yn ystod yr wythnos yma? Beth 
fyddwch chi’n chwilio amdano er mwyn nodi unrhyw ddisgyblion sy’n cael 
yr amser yma’n fwy heriol? 

	■ Sut all eich ysgol chi roi rhywbeth i’w fwyta i’r holl ddisgyblion cyn eu 
harholiadau i wneud yn siŵr nad yw’r rhai sydd wedi colli brecwast eisiau 
bwyd yn ystod y profion?

Arholiadau 
Cerddoriaeth

	■ Cost offeryn neu hyfforddiant llais 
	■ Offeryn er mwyn ymarfer gartref 
	■ Man addas i ymarfer 

	■ Pa gymorth sydd ar gael am hyfforddiant ar offeryn? 
	■ Sut mae cymorth yn cael ei gyfathrebu i fyfyrwyr a theuluoedd? 
	■ Pryd a sut all myfyrwyr ddefnyddio man ymarfer yn yr ysgol? 

Diwrnod 
Cyfrifiad Ysgol 

	■ Dyddiadau’n amrywio ar draws cenhedloedd 
	■ Teuluoedd yn colli allan ar brydau ysgol am ddim 

	■ Pa mor aml ydy teuluoedd yn cael eu hatgoffa am brydau ysgol am 
ddim? 

	■ Ydych chi’n gwybod pa fyfyrwyr sy’n peidio â manteisio ar eu hawl i brydau 
ysgol am ddim? 

	■ Sut mae teuluoedd yn cael eu cefnogi i wneud cais am brydau ysgol am 
ddim?

Arholiadau Celf/ 
Tecstiliau 	■ Cost adnoddau neu ddeunyddiau ychwanegol

	■ Oes angen unrhyw ddeunyddiau ychwanegol ar fyfyrwyr am arholiadau 
celf? Pa ddeunyddiau sydd ar gael yn yr ysgol?

Syniadau gan ysgolion eraill - Dull ysgol gynradd wledig o ddathlu penblwyddi:
Dwedodd disgyblion wrthyn ni fod gan yr ysgol fwrdd penblwyddi lle mae pen-blwydd pob disgybl yn cael ei ddangos. Ar ben-blwydd pob 
plentyn ar ddiwedd y dydd, mae pawb yn sefyll mewn rhes ac yn canu pen-blwydd hapus, ac mae’r plentyn yn derbyn cerdyn wedi’i lofnodi 
gan bawb a llyfr. Os bydd pen-blwydd rhywun yn disgyn ar benwythnos neu yn ystod gwyliau ysgol, mae eu pen-blwydd yn cael ei ddathlu ar 
ddiwrnod arall fel nad yw neb yn colli allan.

https://cpag.org.uk/cost-of-the-school-day
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Syniadau gan ysgolion eraill - Ysgol gynradd yng nghanol dinas yn cymryd camau i leihau cost teithiau 
preswyl: 
Mae’r ysgol yn rhoi cymorthdaliadau am deithiau preswyl ac wedi gwneud ceisiadau grant i ddod â chost teithiau preswyl i lawr i swm sy’n 
llawer mwy fforddiadwy i deuluoedd incwm isel. Mae rhieni’n cael digonedd o rybudd ac yn gallu talu mewn rhandaliadau fel na fyddan 
nhw’n cael anawsterau ariannol.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 
Diwrnod Roald Dahl

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 
MacMillan: Bore 
Coffi Mwya’r Byd

25 26

27 28 29 30

Digwyddiad Rhwystrau wedi’u hamlygu gan ddisgyblion a theuluoedd Pethau i’w hystyried

Dychwelyd i’r 
ysgol  
(Cymru a Lloegr)

	■ Gofyn cwestiynau i ddisgyblion fel: ‘Ble aethoch chi 
ar eich gwyliau?’ ‘Beth wnaethoch chi yn ystod y 
gwyliau?’ ‘Ysgrifennwch gofnod dyddiadur am beth 
wnaethoch chi yn ystod yr haf’

	■ Pa gwestiynau a gweithgareddau allwch chi eu gofyn i ddod i wybod mwy 
am blant nad ydyn nhw’n canolbwyntio ar eu teulu a’u profiadau cartref?

Ffair yr Hydref

	■ Ffi fynediad
	■ Cost stondinau/gemau
	■ Costau bwyd a lluniaeth

	■ Pa gostau sydd ynghlwm wrth fynychu ffair yr ysgol ac a oes unrhyw 
weithgareddau am ddim? 

	■ Faint fyddai’n costio i deulu â nifer o blant? Sut allwch chi sicrhau bod pob 
plentyn yn teimlo’r un ymdeimlad o gymryd rhan a pherthyn p’un a oes 
arian ganddo neu beidio? 

Diwrnod Roald 
Dahl
13 Medi

	■ Gwisgo fel cymeriadau Roald Dahl
	■ Angen prynu llyfr i ysgrifennu adolygiad llyfr
	■ Creu golygfeydd o lyfr mewn bocsys

	■ Sut mae Diwrnod Roald Dahl yn cael ei ddathlu yn eich ysgol? Pa 
adnoddau oes eu hangen ac a oes cost yn gysylltiedig â nhw?

	■ Allai’r gwaith mae disgyblion yn ei wneud gael ei seilio dim ond ar lyfrau 
sydd ar gael yn yr ysgol?

Diwrnod Jeans 
for Genes
13 tan 19 Medi

	■ Rhodd ariannol
	■ Gofyn gwisgo jîns i’r ysgol

	■ Sut mae presenoldeb ar y diwrnod hwn? Ydy pob plentyn yn cymryd rhan? 
	■ Ym mha ffyrdd all plant sydd heb ddillad addas gymryd rhan yn y diwrnod 
hwn?

	■ Allai’r ffocws fod ar godi ymwybyddiaeth o’r achos yn hytrach na rhoddion? 

MacMillan: Bore 
Coffi Mwya’r Byd
24 Medi

	■ Dod â theisennau a phethau wedi’u pobi o gartref
	■ Gwerthu teisennau a phethau wedi’u pobi yn yr 
ysgol

	■ Sut fyddwch chi’n cynnwys eich holl blant a theuluoedd yn y digwyddiad 
yma, gan gynnwys y sawl sydd efallai’n methu cyfrannu teisen neu wneud 
rhodd ariannol?

Penderfyniadau 
am Opsiynau 	■ Cost adnoddau ac offer pynciau penodol

	■ Pa wybodaeth ydych chi’n ei rhoi i fyfyrwyr a theuluoedd i’w helpu i 
benderfynu opsiynau o ran cyrsiau?

	■ Pryd mae teuluoedd yn cael gwybod am unrhyw gostau pwnc neu offer y 
bydd ei angen? 

https://cpag.org.uk/cost-of-the-school-day
https://children-ne.org.uk/poverty-proofing/
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Syniadau gan ysgolion eraill – Dull ysgol gynradd wledig ar ‘ddiwrnodau lliw’ dim gwisg ysgol:
Penderfynodd cyngor yr ysgol ar goch fel y lliw i’w wisgo am Ddiwrnod Trwynau Coch a Dydd Gŵyl Dewi am fod gwisg yr ysgol yn goch yn 
barod.  O ganlyniad, roedd pob disgybl yn gallu cymryd rhan a gwisgo unrhyw eitem goch roedd yn dymuno, gan gynnwys eu cardigan neu 
siwmper ysgol.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

1 2 3

4 5 6 7
 

Diwrnod cyfrifiad 
hydref Lloegr

8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22  
Diwrnod Gwisgo 
Coch Show Racism 
the Red Card

23 24

25 26 27 28 29 30 31  
Calan Gaeaf

Digwyddiad Rhwystrau wedi’u hamlygu gan ddisgyblion a theuluoedd Pethau i’w hystyried

Wythnos Herio 
Tlodi
4 – 10 Hydref  
(Yr Alban)

11 – 17 Hydref 
(Cymru a Lloegr)

	■ Allech chi fanteisio ar y cyfle hwn i ymdrin ag agweddau a rhagdybiaethau 
am dlodi?

	■ Cymru a Lloegr: challengepoverty.co.uk 
	■ Yr Alban: challengepoverty.net  
	■ Llundain: londonchallengepovertyweek.org.uk 

Gŵyl y 
Cynhaeaf

	■ Gofyniad i ddod â rhoddion ar gyfer banciau bwyd
	■ Rhoddion ariannol
	■ Disgybion yn gallu adnabod pwy sydd wedi rhoi a 
faint

	■ Sut allwch chi gasglu rhoddion fel nad yw disgyblion yn gallu adnabod pwy 
sydd wedi cyfrannu a phwy sydd heb?

Diwrnod Gwisgo 
Coch Show 
Racism the Red 
Card
22 Hydref

	■ Gwisgo dillad coch

	■ Sut fyddwch chi’n sicrhau mai gwrth-hiliaeth yw ffocws y diwrnod a’r 
materion pwysig mae’r elusen yn mynd i’r afael â nhw, yn hytrach nag ar 
wisgo’n arbennig?

	■ Oes dewisiadau amgen yn lle gwisgo dillad coch, fel darparu rhubannau 
neu fathodynnau coch i bob disgybl eu gwisgo? 

Calan Gaeaf
31 Hydref

	■ Ffi fynediad i ddisgo Calan Gaeaf yr ysgol
	■ Arian ychwanegol am y disgo
	■ Gwisgoedd Calan Gaeaf am y disgo neu ddiwrnod 
Dim Gwisg Ysgol

	■ Sut allwch chi ddefnyddio adnoddau yn yr ysgol am ddathliadau Calan 
Gaeaf fel nad oes rhaid i deuluoedd ddod ag eitem o gartref neu wisgo 
eitemau penodol i gymryd rhan? 

	■ Faint fydd yn costio i deuluoedd fynychu’r disgo a sut allwch chi leihau’r 
costau yma?  

Diwedd 
gwyliau’r 
hydref neu 
hanner tymor a 
dychwelyd i’r 
ysgol 
Hydref / 
Tachwedd

	■ Gofyn cwestiynau i ddisgyblion fel ‘Ble aethoch chi 
ar eich gwyliau?’ ‘Beth wnaethoch chi yn ystod y 
gwyliau?’ neu ‘ysgrifennwch gofnod dyddiadur am 
beth wnaethoch chi yn ystod hanner tymor’

	■ Allech chi ofyn cwestiynau a thasgau ysgrifennu amgen sy’n canolbwyntio 
ar weithgareddau yn yr ysgol yn hytrach na’r cartref?

https://cpag.org.uk/cost-of-the-school-day
https://children-ne.org.uk/poverty-proofing/
https://challengepoverty.co.uk/
https://www.challengepoverty.net/
https://londonchallengepovertyweek.org.uk/
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Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

1 2 3 4 
Diwali

5 
Noson Tân Gwyllt

6 7

8 9 10 11 
Diwrnod Coffa Royal 
British Legion

12 13 14

15 
Wythnos wrth-fwlio

16 17 18 19  
Plant mewn Angen 
y BBC

20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 
Diwrnod Sant Andrew

Syniadau gan ysgolion eraill - Dull ysgol gynradd o ddelio â ffotograffiaeth ysgol: 
Mae’r ysgol yn cynnal gweithgareddau Dydd Gŵyl Dewi heb unrhyw gost ychwanegol i ddisgyblion ac yn gwahodd y papur lleol i ddod i 
dynnu ffotograffau. Mae lluniau o’r holl ysgolion cynradd yn yr ardal yn cael eu cyhoeddi fel atodiad i’r papur lleol, sydd ond yn costio 80c. 
Adeg Nadolig, mae’r ysgol yn tynnu ffotograffau dosbarth ac mae’r CRhA yn gwerthu copïau am £2, gyda’r opsiwn i gadw fersiynau digidol o 
ffotograffau o flog y dosbarth am ddim fel y gall rhieni rannu lluniau â’u teulu heb unrhyw gost.

Digwyddiad Rhwystrau wedi’u hamlygu gan ddisgyblion a theuluoedd Pethau i’w hystyried

Diwali
4 Tachwedd 2021

	■ Plant yn cael eu hannog i wisgo gwisgoedd 
traddodiadol am barti Diwali 

	■ Gwaith cartref ar thema Diwali sy’n gofyn am 
adnoddau ychwanegol

	■ Allai unrhyw weithgareddau Diwali sy’n gofyn am adnoddau gael eu 
gwneud yn yr ysgol, gydag adnoddau’n cael eu darparu yn y dosbarth? 
Os ydych chi’n cynnal parti Diwali, allai’r ffocws fod ar ddysgu dawnsiau a 
straeon yn hytrach na gwisgo gwisgoedd traddodiadol?

Noson Tân Gwyllt 
5 Tachwedd

	■ Ffi fynediad i noson coelcerth a thân gwyllt yr ysgol
	■ Arian gwario ychwanegol am ddiodydd, bwyd, ffyn 
goleuni a ffyn gwreichion

	■ Beth yw’r cyfanswm i deuluoedd fynychu’r digwyddiad hwn a sut all y 
costau gael eu lleihau? 

	■ Oes unrhyw gostau ychwanegol y bydd teuluoedd yn eu hwynebu wrth 
fynychu e.e. diodydd neu ffyn gwreichion? Oes modd cyfleu’r rhain wrth 
hysbysebu’r digwyddiad? All unrhyw gostau gael eu talu drwy roddion yn 
hytrach na ffi fynediad?

Royal British 
Legion: Diwrnod 
Coffa
11 Tachwedd

	■ Gwerthu nwyddau yn yr ysgol ar ran yr elusen e.e. 
pabis, bandiau garddwrn, bathodynnau pin

	■ Sut fyddwch chi’n sicrhau bod gan bob plentyn y cyfle i fynd ag un o’r 
nwyddau adref hyd yn oed os nad ydyn nhw’n gallu rhoi rhodd? 

	■ Oes angen i’r arian gael ei gasglu yn yr ysgol neu oes modd defnyddio dull 
codi arian ar-lein? 

	■ Allai’r ffocws fod ar godi ymwybyddiaeth o’r achos yn hytrach na rhoddion?
Plant mewn 
Angen y BBC
19 Tachwedd

	■ Gorfod gwisgo rhywbeth smotiog, pats llygad 
Pudsey neu ategolion Plant mewn Angen

	■ Gwerthu nwyddau yn yr ysgol ar ran yr elusen e.e. 
patsys llygad Pudsey, deely boppers, bandiau 
arddwrn, bathodynnau pin

	■ Pobi a gwerthu teisennau

Wythnos  
wrth-fwlio
15 – 19 
Tachwedd

	■ Diffyg dealltwriaeth o beth yw bwlio
	■ Bwlio’n digwydd seiliedig ar eiddo materol
	■ Disgyblion ddim yn gwybod beth i’w wneud os ydyn 
nhw’n cael eu bwlio a ddim yn gwybod i bwy allan 
nhw siarad amdano

	■ Mae rhai ysgolion yn defnyddio’r wythnos wrth-fwlio i godi ymwybyddiaeth 
o fwlio sy’n gysylltiedig ag incwm, ac yn edrych ar effaith tlodi ar blant a 
theuluoedd.

	■ Sut ydych chi’n cyfathrebu’ch polisi bwlio ymhlith disgyblion a theuluoedd? 
Pa mor aml ydy’n cael ei rannu? 

Diwrnod Sant 
Andrew
30 Tachwedd

	■ Gofyn i ddisgyblion wisgo dillad cenedlaethol 
traddodiadol (cilt neu rywbeth tartan)

	■ Talu arian am ddiwrnod Dim Gwisg Ysgol/ gwisgo i 
fyny. 

	■ Talu am fynediad i ceilidhs neu ddawnsiau ysgol.

	■ Oes angen gofyn i ddisgyblion wisgo dillad traddodiadol i ddathlu’r 
digwyddiad hwn? 

	■ Allai dathliadau a dawnsiau ceilidh gael eu hamserlennu yn ystod y 
diwrnod ysgol fel bod pob plentyn yn gallu cymryd rhan? 

	■ Allai dyddiau gwisgo i lawr/gwisgo i fyny gael eu seilio ar roddion gwirfoddol 
neu fod yn ddi-dâl?

https://cpag.org.uk/cost-of-the-school-day
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Syniadau gan ysgolion eraill – Ateb ysgol gynradd eco-gyfeillgar i Ddiwrnod Siwmper Nadolig:
Trefnodd yr ysgol ‘siop gyfnewid’ gyda siwmperau Nadolig wedi’u rhag-berchen a’u rhag-garu. Cysyllton nhw’r gweithgaredd â rhai pynciau 
roedd y disgyblion wedi bod yn dysgu amdanyn nhw, gan gynnwys cynaladwyedd a phwysigrwydd lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu. 
Cafodd y siop gyfnewid ei hyrwyddo fel bod yn dda i’r amgylchedd ac am arbed arian ar adeg costau cynyddol. Gwahoddon nhw’r rhieni i 
roi unrhyw siwmperau Nadolig a oedd mewn cyflwr da ond ddim yn ffitio bellach, ac annog yr holl blant i ddewis o blith siwmperau’r siop.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 
Diwrnod Siwmper 
Nadolig Achub y 
Plant

11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25
Dydd Nadolig

26

27
Gŵyl banc 
(yn lle Dydd Nadolig)

28
Gŵyl banc (yn lle 
Dydd Gŵyl Steffan)

29 30 31

Digwyddiad Rhwystrau wedi’u hamlygu gan ddisgyblion a theuluoedd Pethau i’w hystyried

Rhoi anrhegion 	■ Disgyblion a staff yn cyfnewid anrhegion Nadolig
	■ Os bydd plant a theuluoedd am ddangos eu gwerthfawrogiad i staff yr 
ysgol, sut mae hyn yn gallu cael ei hwyluso heb roi anrhegion?

Ffotograffau 
Ysgol: Lluniau 
o unigolion 
a brodyr/ 
chwiorydd am y 
Nadolig

	■ Ffotograffau’n cael eu tynnu o bob disgybl, hyd yn 
oed os nad oes gan deuluoedd unrhyw fwriad o’u 
prynu

	■ Gall disgyblion adnabod pwy sydd wedi a phwy 
sydd heb brynu ffotograffau oherwydd sut maen 
nhw’n cael eu rhoi allan yn y dosbarth

	■ Sut allwch chi sicrhau nad yw sylw yn cael ei roi ar blant a theuluoedd nad 
ydyn nhw’n prynu lluniau ysgol? 

	■ Oes adnoddau yn yr ysgol a allai gael eu defnyddio i sicrhau bod llun 
ysgol gan bob plentyn?

Ffair Nadolig

	■ Ffi fynediad
	■ Cost stondinau, gemau neu groto
	■ Costau bwyd a lluniaeth

	■ Pa gostau sy’n gysylltiedig â mynychu’r ffair ac oes unrhyw weithgareddau 
am ddim? 

	■ Wyddoch chi ba deuluoedd sy’n colli allan ar y digwyddiadau hyn a’r 
rhesymau pam? 

Diwrnod 
Siwmper Nadolig 
Achub y Plant
10 Rhagfyr

	■ Gwisgo siwmper Nadolig
	■ Rhodd ariannol

	■ Allai’r plant yn eich ysgol deimlo dan bwysau, wedi’i hynysu neu eu 
stigmateiddio os nad oes ganddyn nhw siwmper priodol ac oes dulliau 
amgen o nodi’r diwrnod yma? 

	■ Sut fyddwch chi’n sicrhau bod plant yn gwybod am y gwaith mae Achub y 
Plant yn ei wneud?

Sioe Nadolig

	■ Gofyn i deuluoedd ddarparu gwisgoedd a 
phropiau

	■ Tocynnau’r digwyddiad ar werth
	■ Cost gudd lluniaeth

	■ Beth yw cyfanswm y costau i deuluoedd mewn perthynas â pherfformiad 
yr ysgol gan gynnwys gwisgoedd a props? Sut allai’r rhain gael eu lleihau 
neu eu cymorthdalu fel bod pob teulu yn gallu bod yn bresennol? 

	■ All unrhyw gostau gael eu talu drwy roddion gwirfoddol yn lle codi ffi 
fynediad?

Partion Nadolig
	■ Gofyn i blant gyfrannu bwyd a diod i’w rhannu
	■ Gwisgo dillad parti yn yr ysgol

	■ Beth allai gael ei ddefnyddio yn yr ysgol ar gyfer partion Nadolig yn hytrach 
na gofyn i’r plant ddod ag eitemau o gartref? 

	■ Allai tîm arlwyo’r ysgol gefnogi darparu’r bwyd parti? 
	■ Mewn mis prysur, gyda llawer o gostau ychwanegol - faint o rybudd sy’n 
cael ei roi i deuluoedd? 
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Syniadau gan ysgolion eraill - Dull ysgol gynradd mewn dinas o ddelio â dysgu yn y cartref: 
Gweithiodd yr ysgol gyda sefydliadau ac elusennau lleol i roi dyfeisiau i ddisgyblion roedd arnyn nhw eu hangen ar gyfer dysgu cartref. Hefyd 
cafodd disgyblion y cyfle i weithio ar bapur os oedd y dull yma o ddysgu’n well ganddyn nhw neu os oedd eu sgiliau TG angen eu datblygu 
ymhellach.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

1 2

3
Gŵyl banc (yn lle 
dydd calan)

4
Gŵyl banc (Yr Alban) 
(yn lle 2 Ionawr)

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 
Noson Burns 

26 27 28 29 30

31
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Diwedd y 
gwyliau Nadolig 
a dychwelyd i’r 
ysgol

	■ Gofyn cwestiynau i ddisgyblion am eu profiadau 
cartref, gan gynnwys beth gawson nhw am y 
Nadolig a beth wnaethon nhw.

	■ Pa gwestiynau a gweithgareddau allwch chi eu gofyn i ddod i wybod mwy 
am blant nad ydyn nhw’n canolbwyntio ar eu teulu a’u profiadau cartref?

Ceisiadau UCAS 	■ Cost cyflwyno cais
	■ Ydych chi wedi nodi pa fyfyrwyr allai gael mwy o anhawster gyda’r tâl 
ymgeisio? 

	■ Ydy myfyrwyr yn cael digon o rybudd am gost gwneud cais? 

Noson Burns
25 Ionawr

	■ Gofyn i ddisgyblion wisgo dillad cenedlaethol 
traddodiadol (cilt neu rywbeth tartan) a mynychu 
swperau hagis traddodiadol. 

	■ Gofyn i deuluoedd dalu i fynychu perfformiad Burns 
o ganeuon a barddoniaeth.

	■ Yn lle gofyn i ddisgyblion wisgo dillad traddodiadol, allech chi ddathlu 
noson Burns drwy ganolbwyntio ar ddysgu caneuon a barddoniaeth? 

	■ Sut allwch chi sicrhau bod pob teulu yn gallu cymryd rhan?  
	■ Oes ffyrdd o leihau costau drwy gysylltu â busnesau a sefydliadau lleol 
eraill? 
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Syniadau gan ysgolion eraill – Dull ysgol gynradd wledig o ddelio â dathlu achlysuron arbennig: 
Pan oedd ysgolion ar gau yn 2021, cafodd Pecynnau Crefft Sul y Mamau eu hanfon at ddisgyblion er mwyn iddyn nhw greu cardiau i’w 
mamau. Cafodd parseli eu dosbarthu ym mhob tywydd ar draws yr ystad fel na chollodd yr un plentyn y cyfle. Gwnaed hyn am ddydd San 
Ffolant hefyd.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

1 2 3 4 
Diwrnod Canser 
rhyngwladol

5
 

Dydd Miwsig Cymru

6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 
Pythefnos Masnach 
Deg

22 23 24 25 26 27

28

Digwyddiad Rhwystrau wedi’u hamlygu gan ddisgyblion a theuluoedd Pethau i’w hystyried

Mis Hanes 
LGBTQ+ 

	■ Nwyddau ar gael i’w prynu.

	■ Sut fyddwch chi’n nodi’r mis ymwybyddiaeth yma yn yr ysgol a sicrhau bod 
pob myfyriwr yn gallu cymryd rhan? 

	■ Pa adnoddau oes gennych chi yn yr ysgol y gall myfyrwyr eu defnyddio i 
wneud eu heitemau eu hun i ddangos eu cefnogaeth (e.e. bathodynnau 
enfys)?

Diwrnod 
Rhyngwladol 
Canser
4 Chwefror

	■ Dod â theisennau a phethau wedi’u pobi o gartref
	■ Gwerthu teisennau a phethau wedi’u pobi yn yr 
ysgol

	■ Allai ffocws y diwrnod hwn a’r gweithgareddau yn yr ysgol ganolbwyntio ar 
godi ymwybyddiaeth yn hytrach na chodi arian? 

	■ Allai teuluoedd gael eu cyfeirio at fannau rhoi ar-lein yn hytrach na dod ag 
arian i’r ysgol? 

Dydd Miwsig 
Cymru
5 Chwefror

	■ Mae dysgu cartref sy’n gofyn am fynediad ar-
lein yn gallu bod yn anodd i ddisgyblion nad oes 
ganddyn nhw ddyfeisiau neu gysylltedd addas

	■ Pa weithgareddau all-lein allwch chi eu gwneud yn yr ysgol am y dyddiad 
hwn y gallai’r holl blant gymryd rhan ynddyn nhw?

Penwythnos 
Masnach Deg
21 Chwefror tan 
6 Mawrth

	■ Gwerthu nwyddau yn yr ysgol 
	■ Plant yn sefydlu eu prosiectau menter eu hun gan 
gynnwys prynu cynhyrchion oddi wrth ei gilydd

	■ Sut allai’ch plant ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd heb ofyn i blant 
a theuluoedd eraill am arian? Oes allfeydd neu sefydliadau eraill y gallai 
disgyblion ymgysylltu â nhw os ydyn nhw’n gwerthu cynhyrchion? 

	■ Allwch chi gynnal unrhyw ddigwyddiadau di-dâl neu sesiynau blasu i bob 
plentyn gymryd rhan ynddyn nhw? 

	■ Oes  unrhyw dduliau o gynnwys y tîm arlwyo yn y digwyddiad hwn fel bod 
pob disgybl sydd fel arfer yn cael cinio ysgol yn gallu cymryd rhan mewn 
digwyddiadau cysylltiedig? 

Ceisiadau ôl-16 
	■ Cost trafnidiaeth i gyfweliadau coleg neu 
chweched dosbarth 

	■ Mynediad i’r we i gwblhau ceisiadau ar-lein

	■ Beth yw’r broses i fyfyrwyr sy’n gwneud cais i ddarparwyr ôl-16 ac oes 
unrhyw gostau? 

	■ Sut mae’ch ysgol yn cefnogi myfyrwyr i gwblhau ceisiadau ôl-16? 
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Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

1
 

Dydd Gŵyl Dewi

2 3 
Diwrnod y Llyfr 

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 
Diwrnod Trwynau 
Coch

19 20

21 22 23 24 25 26 
Diwrnod Porffor 
(Ymwybyddiaeth 
Epilepsi) 

27
 

Sul y Mamau

28 29 30 31

Syniadau gan ysgolion eraill - Ateb ysgol gynradd i Ddiwrnod y Llyfr: 
Sefydlodd yr ysgol dwy babell ddarllen ar ffurf pêl yn ystod yr wythnos cyn Diwrnod y Llyfr, wedi eu stocio gyda llawer o deitlau cyffrous i’r plant 
eu pori yn ystod egwyliau ac amser cinio. Tu mewn i’r pebyll roedd digonedd o le i fynd yn gyfforddus ar glustogau a threulio amser gyda 
ffrindiau tra bod amserlen o westeion gwadd arbennig (rhieni!) yn cynnal sesiynau darllen arbennig. Ar ddiwedd yr wythnos, trefnodd yr ysgol 
gyfnewidfa llyfrau arbennig, a oedd ar agor i bawb. Nid oedd rhaid i ddisgyblion ddod â llyfr i’w gyfnewid – roedd ar agor i bawb alw draw a 
dod o hyd i rywbeth newydd i’w fwynhau.

Digwyddiad Rhwystrau wedi’u hamlygu gan ddisgyblion a theuluoedd Pethau i’w hystyried

Dydd Gŵyl Dewi    
1 Mawrth

	■ Cost prynu gwisg traddodiadol neu grysau rygbi
	■ Gwneud bwyd Cymreig gartref a dod ag ef i’r ysgol 

	■ Allai’r ffocws fod ar godi ymwybyddiaeth o’r diwrnod arbennig a beth 
mae’n ei olygu i fod yn Gymro/Cymraes, yn hytrach nag ar wisgo i fyny? 

	■ Pa weithgareddau gydag adnoddau allwch chi eu trefnu i’r holl disgyblion 
yn yr ysgol?

Diwrnod y Llyfr
3 Mawrth     

	■ Gofyn i blant wisgo i fyny mewn dillad thema
	■ Dod â llyfrau i mewn o’u cartref 
	■ Tynnu ffotograffau o’u hun yn darllen mewn 
mannau anghyffredin i’w harddangos yn yr ysgol.

	■ Mewn mis prysur gyda llawer o ddyddiau elusen, pa rai fydd dyddiau codi 
arian a pha rai fydd dyddiau codi ymwybyddiaeth? 

	■ Sut allwch chi nodi’r dyddiad hwn heb ofyn i blant ddod â phethau o’u 
cartref? 

	■ Pa weithgareddau allwch chi eu trefnu a fydd yn rhan o’r diwrnod ysgol i 
bob plentyn?

Diwrnod Trwynau 
Coch 
18 Mawrth

	■ Rhodd ariannol
	■ Gwerthu trwynau coch a nwyddau eraill mewn 
ysgolion 

	■ Diwrnod dim gwisg ysgol neu ddigwyddiadau codi 
arian eraill

	■ Sut bydd rhoddion yn cael eu casglu’n gynnil fel nad yw sylw yn cael ei 
dynnu at unrhyw ddisgyblion nad ydyn nhw’n gwneud cyfraniad? 

	■ Pa weithgareddau am y dyddiad hwn allwch chi eu trefnu y caiff y plant i 
gyd gymryd rhan ynddyn nhw? 

	■ Sut fyddech chi’n sicrhau bod disgyblion yn gwybod am y gwaith mae 
Comic Relief yn ei wneud?

Diwrnod Porffor 
(Ymwybyddiaeth 
Epilepsi)  
26 Mawrth

	■ Rhodd ariannol
	■ Peidio â gwisgo gwisg ysgol

	■ Pa adnoddau celf a chrefft allwch chi eu defnyddio i sicrhau y caiff pob 
plentyn gymryd rhan? 

	■ Ydych chi’n gwybod a ydy unrhyw ddisgyblion yn osgoi’r ysgol ar ddyddiau 
pan fyddan nhw’n peidio â gwisgo gwisg ysgol neu pan ofynnir am 
roddion oddi wrthyn nhw?

Sul y Mamau  
27 Mawrth

	■ Cynnal digwyddiadau â ffioedd mynediad 
	■ Cyfraniadau tuag at gost deunyddiau i greu 
rhoddion a chardiau

	■ Sut mae sicrhau y caiff pob plentyn gyfle i fynd â rhywbeth adref am y 
dyddiad hwn? 

	■ Oes unrhyw ffyrdd o wneud digwyddiadau’n ddi-dâl neu leihau’r pris fel 
bod pob teulu yn gallu eu mynychu? 

	■ Pwy ddylai teuluoedd siarad â nhw yn eich ysgol os bydd y gost yn eu 
rhwystro rhag mynychu a sut ydych chi’n cyfathrebu hyn? 
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Syniadau gan ysgolion eraill – Dull ysgol gynradd o ddelio â digwyddiadau codi arian am elusen: 
Nid yw’r ysgol yn gwerthu unrhyw nwyddau neu eitemau hyrwyddo elusennau. Yn lle hynny, mae’r staff yn canolbwyntio ar weithgareddau y gall 
pob disgybl gymryd rhan ynddyn nhw, heb y gost ariannol – er enghraifft, Lolathon (sy’n gystadleuaeth adrodd jôcs Cymreig!) ar gyfer Diwrnod 
Trwynau Coch, gweithdai crefft, cwisiau neu weithgareddau grŵp ymarfer corff i godi ymwybyddiaeth o’r achos. Yna mae’r ysgol yn hyrwyddo 
dolen Justgiving fel bod unrhyw roddion yn wirfoddol ac yn anhysbys.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

1 2 
Dechrau Ramadan

3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
Gŵyl banc Gwener y 
Groglith

16 17 
Dydd Sul y Pasg

18
Gŵyl banc Dydd 
Llun y Pasg (Cymru a 
Lloegr)

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Digwyddiad Rhwystrau wedi’u hamlygu gan ddisgyblion a theuluoedd Pethau i’w hystyried

Digwyddiadau 
Pasg

	■ Helfeydd wyau Pasg a Ffeiriau Pasg gyda ffi 
fynediad

	■ Gorymdaith Pasg gyda hetiau a basgedi cartref
	■ Addurno wyau Pasg a chreu golygfeydd y Pasg 
	■ Cystadlaethau lliwio’r Pasg

	■ Allai’ch ysgol wneud yn siŵr bod gweithgareddau Pasg yn hygyrch i bob 
disgybl drwy ddarparu’r adnoddau y bydd arnyn nhw eu hangen i gymryd 
rhan? 

	■ Sut allwch chi gynnwys teuluoedd mewn gweithgareddau Pasg?

Profiad Gwaith 

	■ Cost trafnidiaeth 
	■ Cost gwisg y cwmni, dillad neu offer 
	■ Colli prydau ysgol am ddim pan fyddan nhw allan 
o’r ysgol 

	■ Sut fydd prydau ysgol am ddim yn cael eu darparu i fyfyrwyr tra byddan 
nhw ar leoliadau profiad gwaith? 

	■ Beth oes ei angen ar fyfyrwyr am brofiad gwaith a faint bydd hyn yn costio? 
	■ Pa ddisgwyliadau sydd gennych chi fel ysgol i gyflogwyr dalu costau sy’n 
gysylltiedig â’u lleoliad gwaith? 

Ramadan
Tua 2 Ebrill tan  
1 Mai

	■ Myfyrwyr sy’n ymprydio yn peidio â derbyn eu hawl i 
bryd ysgol am ddim

	■ Ydych chi’n sicrhau bod pob disgybl cymwys yn dal i dderbyn ei hawl i 
bryd ysgol am ddim mewn ffordd sy’n gweddu i’w harferion crefyddol? 

	■ Ydych chi’n gwybod faint o arian prydau ysgol am ddim ‘heb ei wario’ 
sydd, a sut mae’n cael ei ddefnyddio? 

Prosiectau 
Menter

	■ Disgyblion yn gwneud arian trwy werthu eitemau 
neu ddarparu gwasanaeth i ddisgyblion eraill a’u 
rhieni

	■ Oes dulliau o gynnwys y gymuned ehangach ym y prosiect menter yn 
hytrach na’i fod yn digwydd o fewn yr ysgol yn unig? 

	■ Pwy arall o fewn eich cymuned leol fyddai â diddordeb mewn prynu 
cynhyrchion a wnaed gan eich myfyrwyr? 
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Syniadau gan ysgolion eraill - Dull ysgol gynradd wledig o ddelio â dyddiau gwisgo i fyny:
Nid yw’r ysgol yn cynnal unrhyw ddyddiau dim gwisg ysgol er mwyn lleihau pwysau ar ddisgyblion, ond mae’n dal i gynnal mathau eraill o 
ddyddiau arbennig gydag elfen ddifyr i gefnogi achosion da. Mae ganddi ddiwrnod ‘hosannau od’ i adlewyrchu amrywiaeth a hyrwyddo 
gwrth-fwlio, a diwrnod ‘tu chwith allan’, pan all disgyblion wisgo eitem o’u gwisg ysgol tu chwith allan, i ddathlu caredigrwydd a phwysigrwydd 
iechyd meddwl y plant. Ffocws y dyddiau hyn yw codi ymwybyddiaeth yn hytrach na chasglu rhoddion.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

1

2 
Eid al Fitr

Gŵyl banc cynnar 
Mai

3  
Eid al Fitr 

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 
Wythnos Eisteddfod 
yr Urdd Sir Ddinbych 
2022

31
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Eid al-Fitr
Tua 2-3 Mai

	■ Gofyn i blant ddod â bwyd a diod i mewn i’w 
rhannu gyda’u ffrindiau am barti Eid 

	■ Rhieni yn dod â prydau cartref i mewn am barti Eid

	■ Eid al-Fitr, gŵyl Fwslemaidd bennaf y flwyddyn, sy’n nodi diwedd mis 
Ramadan, ac un o ddulliau ei dathlu yw trwy dreulio amser gyda’ch 
gilydd a rhannu bwyd. Ydych chi’n sicrhau wrth gyfathrebu â phlant a 
rhieni ynghylch Eid eich bod yn datgan bod cyfraniadau o’r fath yn gwbl 
wirfoddol?  

	■ Os ydy bwyd yn cael ei rannu yn yr ysgol, oes modd i unrhyw roddion gael 
eu gadael mewn man canolog fel nad yw disgyblion yn gallu adnabod 
pwy sydd wedi cyfrannu a phwy sydd heb?

Wythnos Llyfrau 
Plant
Dim dyddiadau   
penodedig

	■ Gwerthu llyfrau a llyfrnodau yn yr ysgol
	■ Dosbarthiadau’n ymweld â ffeiriau llyfrau yn ystod y 
diwrnod ysgol 

	■ Oes unrhyw bartneriaid cenedlaethol neu leol y gallwch chi weithio gyda 
nhw i ddarparu llyfrau am ddim neu am bris gostyngedig i deuluoedd with? 

	■ Allai rhieni a phlant deimlo danbwysau i fynychu a phrynu rhywbeth o’r ffair 
lyfrau? Sut mae lleihau’r pwysau yma? 

Diwrnod Rhifau’r 
NSPCC
a gynhelir ym mis 
Mai o bosibl

	■ Gall plant sy’n gwisgo ar thema rhif yn lle gwisg 
ysgol wynebu stigma gan gyfoedion ynglyn â 
brandio 

	■ Gofyn i blant roi arian

	■ Sut allwch chi gysylltu digwyddiadau a gweithgareddau am y diwrnod hwn 
â’ch cwricwlwm fel bod pob plentyn yn gallu cymryd rhan? 

	■ Ym mha ffyrdd allwch chi ddathlu cyflawniadau, gwybodaeth a sgiliau 
plant mewn mathemateg ar y dyddiad hwn? 

Diwrnod Seren a 
Sbarc

	■ Diwrnod dim gwisg ysgol
	■ Gwisgo fel arch-arwyr
	■ Gwisgo mewn lliwiau Cymreig traddodiadol

	■ Ym mha ffyrdd allwch chi godi ymwybyddiaeth o’r Siarter Iaith a hyrwyddo 
ethos Gymreig gryf heb gost i deuluoedd?

	■ Oes adnoddau celf a chrefft gan yr ysgol y gallwch chi eu defnyddio i 
sicrhau bod pob plentyn yn gallu cymryd rhan yn yr achlysur, yn hytrach na 
chanolbwyntio ar wisgo i fyny?

Cystadlaethau  
Eisteddfod yr 
Urdd
30 Mai i  
3 Mehefin

	■ Gwisg ar gyfer perfformio
	■ Llety

	■ Ydych chi wedi cyfleu i deuluoedd pa gefnogaeth allai fod ar gael o’r 
ysgol, gan gynnwys am deithio? 

	■ Ydy’ch ysgol yn monitro presenoldeb yn y perfformiad i bennu i ba raddau 
y gallai costau fod yn rhwystr? 

	■ Oes modd i ddisgyblion gymryd rhan mewn dylunio a chreu propiau ar 
gyfer perfformiad yn yr ysgol?
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Digwyddiad 
ysgol Gŵyl Elusen

 Diwrnod neu 
wythnos thema

Digwyddiad 
diwylliannol neu 

grefyddol

Digwyddiad i’r DU 
gyfan

Digwyddiad i’r 
Alban

Digwyddiad i 
Gymru

Digwyddiad i 
Loegr

Man meddwl

Syniadau gan ysgolion eraill - Dull ysgol uwchradd mewn dinas o ddelio â bwyd ysgol:
Mae myfyrwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn gallu gwario eu lwfans trwy gydol y dydd ar ystod lawn o brydau a byrbrydau. 
Mae urnhyw arian sydd heb ei wario o’u lwfans dyddiol o £2.60 yn cael ei gadw ar eu cyfrif fel y gall gael ei ddefnyddio ar ddiwrnod arall. 
Hefyd mae rheolwr arlwyo’r ysgol yn sicrhau bod opsiynau rhatach ar gael bob tro fel bod myfyrwyr sydd â llai o arian i’w wario yn dal i allu cael 
digon i’w fwyta. Mae hyn yn helpu myfyrwyr sy’n dod o deuluoedd incwm isel ond nad ydyn nhw’n gymwys am brydau ysgol am ddim (sefyllfa 
sy’n effeithio ar filiwn o blant mewn tlodi yn y DU). Yn y neuadd fwyta, mae plant sy’n bwyta ciniawau ysgol a’r rhai sydd â brechdanau yn gallu 
eistedd gyda’i gilydd.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

1 2
Gŵyl banc y 
gwanwyn

3
Gŵyl banc y Jiwbilî 
Platinwm

4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
 

Sul y Tadau

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Digwyddiad Rhwystrau wedi’u hamlygu gan ddisgyblion a theuluoedd Pethau i’w hystyried

Wythnos Beiciau
Fel arfer ym mis 
Mehefin

	■ Angen eu beiciau eu hun ar blant i gymryd rhan
	■ Pa sefydliadau lleol sy’n gallu cefnogi er mwyn sicrhau y caiff pob plentyn 
gymryd rhan?

Sul y Tadau
19 Mehefin 

	■ Gwneud rhoddion i fynd â nhw adref yn gyfnewid 
am gyfraniad ariannol

	■ Cynnal digwyddiadau yn yr ysgol gyda ffi fynediad

	■ Sut allwch chi sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfle i fynd â rhywbeth 
adref? 

	■ Oes dulliau o wneud digwyddiadau’n ddi-dâl neu leihau’r pris fel bod pob 
teulu yn gallu mynychu? 

	■ Pwy dylai teuluoedd siarad â nhw yn eich ysgol os bydd cost yn rhwystr 
iddyn nhw fynychu a sut ydych chi’n cyfathrebu hyn?

Ffotograffau 
dosbarth diwedd 
y flwyddyn

	■ Cost prynu ffotograffau

	■ Sut allwch chi sicrhau nad yw sylw yn cael ei dynnu at blant a theuluoedd 
nad ydyn nhw’n prynu ffotograffau ysgol? Oes modd i’r lluniau gael eu 
dosbarthu tu allan i oriau ysgol i osgoi disgyblion yn gwybod pwy sydd wedi 
prynu llun a phwy sydd heb?

	■ Oes adnoddau yn yr ysgol a allai gael eu defnyddio i sicrhau bod gan bob 
plentyn ffotograff ysgol? 

Ffair Haf

	■ Ffi fynediad 
	■ Cost stondinau/gemau
	■ Costau bwyd a lluniaeth

	■ Pa gostau sy’n gysylltiedig â mynychu ffair yr ysgol? 
	■ Allech chi gynnwys rhai gweithgareddau sy’n rhad ac am ddim? 

Taith Pontio P7
	■ Cost mynd ar y daith 
	■ Cost dillad awyr agored

	■ Ydy teuluoedd wedi cael eu cyfeirio a’u cefnogi i fanteisio ar grantiau lleol? 
	■ Beth yw’r cyfanswm i blentyn fynychu gan gynnwys dillad ac arian gwario? 
Sut mae lleihau’r gost yma? 

	■ Sut all yr ysgol helpu teuluoedd sydd heb ddillad awyr agored priodol? 

Gweithgareddau 
Pontio P7

	■ Cost cymryd rhan mewn gweithgareddau
	■ Angen adnoddau neu offer o gartref i gymryd rhan

	■ Sut allwch chi sicrhau bod gweithgareddau pontio’n ddi-dâl ac yn 
gynhwysol? 

	■ Pa sefydliadau o fewn y gymuned leol allwch chi greu cysylltiad â nhw i 
drefnu gweithgareddau pontio? 

	■ Sut fyddwch chi’n monitro pa fyfyrwyr sy’n cymryd rhan yma mha 
weithgareddau pontio? 
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Digwyddiad 
ysgol Gŵyl Elusen

 Diwrnod neu 
wythnos thema

Digwyddiad 
diwylliannol neu 

grefyddol

Digwyddiad i’r DU 
gyfan

Digwyddiad i’r 
Alban

Digwyddiad i 
Gymru

Digwyddiad i 
Loegr

Man meddwl

Syniadau gan ysgolion eraill - Ateb ysgol gynradd i ddathliadau diwedd y flwyddyn
Yn lle cynnal prom drud ar gyfer blwyddyn 6, mae’r ysgol yn hyrwyddo dathliad atgofion. Mae gwasanaeth boreol i’r Gadawyr sy’n 
canolbwyntio ar gyd-brofiadau’r disgyblion ac yn arddangos ffotograffau a chyflwyniad tlws. Nid oes unrhyw hwdis drud i adawyr eu prynu, ond 
gall disgyblion ddod â hen grysau-t i mewn i’w ffrindiau eu llofnodi.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
Eid al-Adha

11
Eid al-Adha

12
Eid al-Adha

13
Eid al-Adha

14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Digwyddiad Rhwystrau wedi’u hamlygu gan ddisgyblion a theuluoedd Pethau i’w hystyried

Dathliadau 
diwedd y 
flwyddyn

	■ Gofyn i blant gyfrannu bwyd a diod i’w rhannu
	■ Gwisgo dillad parti yn yr ysgol
	■ Cost tocyn (e.e. tocynnau prom)
	■ Cost dillad arbennig, ffotograffau, cludiant

	■ Beth all yr ysgol ddarparu ar gyfer y digwyddiad yma fel nad oes rhaid i 
ddisgyblion ddod â phethau o gartref? 

	■ Sut allwch chi nodi a dathlu diwedd y flwyddyn mewn ffordd sy’n gynhwysol 
i bob myfyriwr? *Ydych chi wedi holi myfyrwyr sut hoffen nhw ddathlu 
diwedd y flwyddyn, gan gymryd i ystyriaeth y rhai sydd heb fawr o arian?

Mabolgampau 
	■ Prynu crysau-t tîm/tŷ
	■ Gwisgo lliwiau tîm/tŷ 

	■ Pa adnoddau sydd ar gael i chi yn yr ysgol a allai gael eu defnyddio i 
ddynodi tai neu dimau gwahanol?

Gwasanaeth 
Ymadawyr

	■ Cost gwisgoedd a props
	■ Cost tocynnau 
	■ Cost lluniaeth

	■ Beth yw’r gost bresennol i deulu fynychu’r digwyddiad hwn a sut allai’r 
costau hyn gael eu lleihau? 

	■ Allech chi fabwysiadu talu trwy roddion gwirfoddol yn hytrach na phris 
penodedig am docyn?

Ymadawyr 
ysgol

	■ Eitemau ar gael i’w prynu (hwdis ymadawyr, 
blwydd-lyfrau, ffotograffau)

	■ Pa gofroddion allwch chi fel ysgol eu darparu i bawb? 
	■ Allai’r plant wneud eu cofroddion eu hun neu gofroddion am ei gilydd?

Rhoi Anrhegion
	■ Disgyblion a staff yn cyfnewid anrhegion diwedd y 
flwyddyn

	■ Os bydd plant a theuluoedd yn dymuno dangos eu gwerthfawrogiad i staff 
yr ysgol sut all hyn gael ei hwyluso heb roi anrhegion? 

	■ Sut allwch chi fodelu i blant a theuluoedd dulliau gwahanol o ddangos 
gwerthfawrogiad a dweud diolch? 

Eid al-Adha
Tua 10-13 
Gorffennaf

	■ Gofyn i blant ddod â bwyd a diod i’w rhannu â’u 
ffrindiau am ddathliad Eid 

	■ Rhieni yn dod â seigiau cartref i mewn am barti Eid

	■ Ydy’ch gohebiaeth â phlant a rhieni am ddathliadau Eid yn datgan bod 
unrhyw gyfraniadau fel bwyd a melysion yn gwbl wirfoddol? 
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Digwyddiad 
ysgol Gŵyl Elusen

 Diwrnod neu 
wythnos thema

Digwyddiad 
diwylliannol neu 

grefyddol

Digwyddiad i’r DU 
gyfan

Digwyddiad i’r 
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Digwyddiad i 
Gymru

Digwyddiad i 
Loegr

Man meddwl

Syniadau gan ysgolion eraill - Camau ysgol gynradd canol ddinas ar wisg ysgol wedi’i rhag-garu: 
Mae gan yr ysgol Eco Gyngor, y mae ei aelodau’n dod o bob rhan o gymuned yr ysgol, gan gynnwys disgyblion. Y cyngor sy’n trefnu 
darpariaeth gwisg wedi’i rhag-garu yr ysgol, gan ei hyrwyddo’n ffordd o helpu’r amgylchedd yn ogystal â lleihau costau. Mae’r ysgol yn 
casglu gwisgoedd ysgol mewn cyflwr da sydd erbyn hyn yn rhy fach ac yn trefnu eu bod ar gael i deuluoedd sawl gwaith y flwyddyn. 
Mae’r ddarpariaeth gwisgoedd wedi’u rhag-garu hon yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr gan rieni ac wedi helpu i leihau pwysau cost i lawer o 
deuluoedd.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul

1
Gŵyl banc yr haf (Yr 
Alban)

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29
Gŵyl banc yr haf 
(Cymru a Lloegr)

30 31

Digwyddiad Rhwystrau wedi’u hamlygu gan ddisgyblion a theuluoedd Pethau i’w hystyried

Darpariaeth  yn 
ystod Gwyliau

	■ Teuluoedd ddim yn ymwybodol o ba ddarpariaeth 
gwyliau sydd ar gael iddyn nhw

	■ Ydych chi’n rhoi llawer o rybudd i deuluoedd am ba ddarpariaeth gwyliau 
sydd ar gael yn yr ysgol neu’n lleol, ac yn hyrwyddo hyn yn rheolaidd? Wrth 
gynllunio gweithgareddau gwyliau, ydych chi’n ystyried sut i drefnu eu bod 
ar gael i gynifer o deuluoedd â phosibl, nid dim ond y rhai sy’n gymwys i 
dderbyn prydau ysgol am ddim?

Dychwelyd i’r 
ysgol 
(Yr Alban)

	■ Teuluoedd ddim yn ymwybodol o hawliau ariannol

	■ Ydych chi’n cefnogi myfyrwyr a theuluoedd i fanteisio ar eu hawliau 
ariannol? Gall hyn gynnwys:

 – Y Lwfans Cynhaliaeth Addysg, taliad wythnosol o £30 i helpu myfyriwr mewn 
addysg tu hwnt i’r oedran gadael ysgol sef 16. mygov.scot/ema 

 – Grant dillad ysgol, sydd fel arfer yn grant arian parod sy’n cael ei dalu i 
gyfrif banc teulu i helpu gyda chost dillad ac esgidiau ysgol.  
mygov.scot/clothing-grants

	■ Prydau ysgol am ddim. mygov.scot/ysgol-meals

Gwisg Ysgol

	■ Cost gwisg ysgol orfodol
	■ Dim gwisg wedi’i rhag-garu ar gael 
	■ Cosbau yn eu lle i ddisgyblion nad ydyn nhw’n dod 
â’u dillad ymarfer corff i’r ysgol neu sydd heb y wisg 
gywir

	■ Pa ddarpariaeth gwisg wedi’i rhag-garu sydd ar gael yn eich ysgol a sut 
mae myfyrwyr a theuluoedd yn cael mynediad iddi? 

	■ Beth yw cost gwisg ysgol a pha mor hawdd ydy hi i deuluoedd ei phrynu 
neu ei harchebu? 

	■ Pa gefnogaeth all yr ysgol ei chynnig os na fydd gan fyfyrwyr eu dillad 
ymarfer corff neu eu gwisg ysgol?

Cynllunio 
Teithiau, 
Digwyddiadau 
a Chlybiau

	■ Teuluoedd heb dderbyn digon o rybudd pan fydd 
teithiau, gweithgareddau allgyrsiol a digwyddiadau 
codi arian yn cael eu trefnu

	■ Clybiau ôl-ysgol a theithiau yn costio arian i’w 
mynychu

	■ Beth ydych chi wedi’i gynllunio am y flwyddyn academaidd nesaf a faint 
bydd gofyn i deuluoedd ei gyfrannu? 

	■ Sut allwch chi sicrhau bod gan deuluoedd ddigon o amser i dalu am 
weithgareddau a digwyddiadau ysgol? 

	■ Sut ydych chi’n mynd i gyfathrebu â theuluoedd am gostau ysgol ac 
unrhyw gymorth sydd ar gael? 
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