
 
 

POLISI CODI TÂL AM WEITHGAREDDAU ADDYSGOL 
 
Bydd unrhyw daliadau sy’n cael ei godi gan yr Ysgol, yn unol â gofynion Deddf/Diwygio 
Addysg 1996. Cefnoga Llywodraethwyr yr ysgol syniadaeth gyffredinol y Ddeddf, ac yn 
enwedig yr egwyddor na ddylai unrhyw ddisgybl fethu manteisio ar gyfleoedd cwricwlaidd 
oherwydd taliadau. 
 
1. BYDD TÂL LLAWN YN CAEL EI GODI (gan yr Ysgol neu'r Awdurdod) AR RIENI  
 DISGYBLION AM YR EITEMAU CANLYNOL: 
 
(i) Deunydd crai ar gyfer pynciau megis Technoleg, Celf ac Arlwyo, lle mae'r rhieni wedi 
      nodi dymuniad i gadw'r deunydd gorffenedig. 
 
 (ii) Ffioedd Arholiadau :  
 
a) lle NA pharatowyd y disgybl ar gyfer yr arholiad gan yr ysgol. 
b) lle nad yw’r ysgol yn argymell fod angen i ddisgybl ail sefyll arholiad. 
c) lle bu i'r disgybl, heb reswm digonol, fethu cwblhau'r cwrs. 
ch)   lle nad yw’r disgybl yn bresennol i sefyll arholiad (heb reswm dilys) 

 
 (iii) Pob gweithgaredd sy'n digwydd y tu allan i oriau ysgol oni bai eu bod yn angenrheidiol  
        at bwrpas arholiad allanol, y Cwricwlwm Cenedlaethol, neu ofynion statudol addysg  
        grefyddol. 
 
(iv) Costau bwyd a llety ar gyfer gweithgareddau preswyl a drefnir gan yr ysgol neu'r  
     Awdurdod Addysg. 
 
(vi) Costau cludiant o'r cartref i leoliad profiad gwaith ( ac eithrio yn achos disgyblion sydd  
      yn teilyngu cinio am ddim) 
 
2. BYDD YR YSGOL, NEU'R AWDURDOD, YN CODI TÂL YN RHANNOL AM: 
 
(i) Wersi offerynnol cerdd (yn unol â chynllun yr ysgol) 
 
 (ii) Difrod i ffenestri, drysau neu ffitiadau adeiladau’r ysgol, neu ar y bysiau sy’n deillio o 
      gamymddygiad disgybl. 
 
(iii) Difrod i werslyfrau neu offer addysgol sy'n deillio o gamymddygiad y disgybl. 
 
3. NI CHODIR TÃL AM: 
 
(i) Fwyd a llety disgyblion sy'n mynychu cyrsiau maes preswyl i ddibenion arholiad 

allanol neu'r  Cwricwlwm Cenedlaethol. 
 
4. Bydd yr ysgol yn ceisio cyfraniadau gwirfoddol gan rieni, i sicrhau fod gweithgareddau  
    dewisol yn ystod oriau ysgol yn parhau, er nad oes hawl mwyach i godi tâl amdanynt. Ni  
    ddylai unrhyw ddisgybl fethu manteisio ar gyfleoedd/ymweliadau oherwydd ei anallu i  
    dalu. 
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