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Caniatâd Rhiant/Gofalydd 
Ymweliadau oddi ar safle rheolaidd 
 
 

 

 
 

Enw eich plentyn:  __________________________ __ Dosbarth: ______________________ 
 
Cytunaf i’m plentyn gymryd rhan mewn ymweliadau rheolaidd o’r ysgol / ganolfan. Gall yr ymweliad 
gynnwys y gweithgareddau canlynol, neu debyg: 
 
Gweithgareddau chwaraeon amrywiol e.e. nofio, gymnasteg, pêl rwyd, pêl droed, rygbi, tennis 
Ymweliadau addysgiadol amrywiol e.e. Erddig, Castell y Waun, Dyfroedd Alyn, Conwy, Parc 
Gwledig Tŷ Mawr, Ironbridge, Caer, Llandudno, Siopau lleol, archfarchnadoedd, Parciau, Sinema, 
Theatr, Amgueddfeydd, Y Sŵ, Eglwysi, Capeli 
 
Deallaf: 
 
• y bydd ymweliadau o’r fath fel arfer yn digwydd o fewn oriau arferol yr ysgol / ganolfan, ond os 

byddant yn hirach na hyn, rhoddir rhybudd mewn digon o bryd fel y gallaf wneud trefniadau 
priodol ar gyfer dychweliad fy mhlentyn adref; 

• y ceisir fy nghaniatâd penodol ar gyfer unrhyw ymweliad sydd yn fwy na’r ymweliadau a restrwyd 
uchod neu a allai gynnwys ymrwymiad i deithiau, amser neu gôst estynedig; 

• y cymerir pob gofal rhesymol o fy mhlentyn yn ystod yr ymweliad; 
• y bydd disgwyl i fy mhlentyn ddilyn pob cyfarfwydd a roddir a chadw pob rheol a rheoliad sy’n 

llywodraethu’r ymweliad a bydd yn amodol i drefn ddisgyblu arferol yr ysgol / canolfan yn ystod 
yr ymweliad; 

• fod rhaid i mi hysbysu’r ysgol / ganolfan o unrhyw gyflwr meddygol neu seicolegol neu anabledd 
corfforol a all effeithio arnynt yn ystod yr ymweliad; 

• fod yr holl bobl ifanc wedi’u cynnwys o dan yswiriant trydedd blaid y cyngor sir ar gyfer unrhyw 
hawlio yn deillio o ddamwain achoswyd oherwydd nam yn adeiladau’r ysgol neu offer sydd i’w 
briodoli i esgeulustod y cyngor neu un o aelodau ei staff. Sylwer nad yw’r polisi yswiriant hwn yn 
cynnwys darpariaeth damwain bersonol nac eiddo personol. 

 
 
Enw llawn y Rhiant/Gofalydd: ____________________________________________________ 
 
Llofnod y Rhiant/Gofalydd: ____________________________________________________ 
 
Cyfeiriad:  ______________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________ 
    
   ______________________________________________________________ 
 
Rhif ffôn:  __________________________   Dyddiad: ___________________________ 


