
Cais am Grant Datblygu Disgyblion - 
Mynediad Llywodraeth Cymru 2020-2021 

 

Rhowch fanylion y plentyn sy’n bresennol yn llawn amser yn yr ysgol   

 

Enw Llawn y Plentyn:         Dyddiad Geni: 

Enw’r Ysgol:          Blwyddyn Ysgol: 
(i’w mynychu ym mis Medi 2020)         (yn dechrau ym mis Medi 2020 )     

   

 

Ydy’r plentyn yn byw gyda chi?            Ydy   /   Nac ydy 

Oes gan y plentyn hawl i brydau ysgol am ddim?          Oes /   Nac oes 

Ydy’r plentyn yn Blentyn sy’n Derbyn Gofal?           Ydy  /   Nac ydy 

 

Os Ydy, nodwch y rhiant corfforaethol (h.y. Awdurdod Lleol)  

*Mae plentyn sy’n derbyn gofal yn cyfeirio at blentyn sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol yng Nghymru, yn unol ag 

adran 74 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 neu yn Lloegr yn unol ag Adran 22 Deddf Plant 

1989 ar adeg cyflwyno’r cais.  

I’w gwblhau gan riant/gwarcheidwad cyfreithlon y plenty y gwneir cais am y Grant Datblygu Disgyblion—

Mynediad ar ei ran.  

Enw’r Ymgeisydd:        Perthynas â’r Disgybl:  

Cyfeiriad llawn: 

 

Cod Post:           Rhif Ffôn Cyswllt: 

Ar gyfer Disgyblion sy’n dechrau Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 3,  

Blwyddyn 7 neu Flwyddyn 10  



Rwy’n gwneud cais am gymorth ariannol tuag at:- 

      

Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau  

Cit chwaraeon ysgol, gan gynnwys esgidiau  

Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i sgowtiaid, geids, cadetiaid, crefft 
ymladd, chwaraeon, celfyddydau perfformio a dawns  
Cyfarpar, e.e. bagiau ysgol a phapur  

Cyfarpar arbenigol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau fel dylunio a thechnoleg  

Cyfarpar ar gyfer teithiau y tu hwnt i oriau’r ysgol, fel dysgu awyr agored, e.e. dillad dal dŵr.  

*Nodwch nad yw cyfarpar TG fel ffonau symudol, llechi ac iPad yn gymwys.  

Ticiwch 

Rwy’n derbyn y bydd canlyniadau archwiliad cymhwystra i dderbyn prydau ysgol am ddim yn cael eu defnyddio i 

gadarnhau fy hawl i dderbyn y Grant Datblygu Disgyblion—Mynediad ar gyfer disgyblion Derbyn / Blwyddyn 3 / 

Blwyddyn 7 neu Flwyddyn 10.  

Llofnod yr Ymgeisydd:              Dyddiad: 

Bydd y Grant Datblygu Disgyblion—Mynediad yn cael ei dalu yn syth i’ch cyfrif banc.  
Darparwch y manylion isod.  

Nodwch nad ydym yn gallu derbyn cyfrifon Swyddfa’r Post. 

Enw Banc: 

Enw Cyfrif: 

Cod Didoli: 

Rhif y Cyfrif: 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Rhagfyr 2020  

Dychwelwch y ffurflen wedi’i chwblhau i’r ysgol i’w mynychu ym mis Medi 2020 

 

        

        

AT DDEFNYDD SWYDDFA YN UNIG 

Dilyswyd—Prydau Ysgol am 
Ddim  

O Gan 

   


