
Caniatâd rhiant/gofalydd ar gyfer 

Ymweliadau anarferol  
I’w dosbarthu gyda’r daflen wybodaeth/llythyr yn rhoi manylion llawn yr ymweliad  

 

Ysgol/sefydliad:Ysgol Tremeirchion 

 

Ymweliad/gweithgaredd: Taith Ysgol Derbyn i Blwyddyn 6 

 

Lleoliad: Parc Goedwig Gelli Gyffwrdd, Felinheli, Gwynedd Dyddiad: 19/7/22 

 

Enw eich plentyn_________________________ Blwyddyn/Dosbarth (os yw’n berthnasol)___________ 

 

Meddygol a dietegol 

a) A oes gan eich plentyn gyflwr corfforol neu seicolegol a allai effeithio arno/i yn ystod yr ymweliad? 

                  OES/NA 

Os OES, nodwch fanylion:_______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

b) Rhowch fanylion unrhyw alergeddau:__________________________________________________ 

 

c) Nodwch unrhyw ofynion dietegol arbennig sydd gan eich plentyn:  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

d) Nodwch unrhyw salwch neu ddamwain ddiweddar a gafodd eich plentyn y dylai staff fod yn ymwybodol 

ohonynt?_________________________________________________________________ 

 

e) Rhestrwch unrhyw fath o feddyginiaeth neu eli di-bresgripsiwn na ellir ei roi i’ch plentyn:  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

f) Hyd eithaf eich gwybodaeth, a yw eich mab/merch wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw afiechyd heintus 

neu wedi dioddef o unrhyw beth yn ystod y pedair wythnos ddiwethaf a allai fod yn heintus      

YDY/NA 

Os YDY, rhowch fanylion: __________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

h) Pryd y cafodd eich mab/merch bigiad tetanws ddiwethaf?________________________________  

 

Hyder mewn dŵr/gallu nofio 

Nodwch allu nofio eich plentyn:    

Methu nofio       

Gallu nofio rhywfaint mewn pwll nofio        

Gallu nofio’n hyderus mewn pwll nofio   

Gall nofio’n hyderus yn yr awyr agored (e.e. llyn, afon neu’r môr)    

 

Eich manylion cyswllt 

Rhif ffôn: Cartref: _______________ Gwaith: ____________________Symudol: __________________ 

 

Cyfeiriad cartref_______________________________________________________________________ 



Manylion cyswllt brys arall 

Enw: _________________________________________ Ffôn: _______________________________ 

 

Cyfeiriad:__________________________________________________________________________ 

 

Meddyg teulu 

 

Enw: ______________________________________________ Ffôn: __________________________ 

 

Cyfeiriad:___________________________________________________________________________ 

 

Datganiad 

o Wedi darllen yr wybodaeth ynglŷn â’r ymweliad, ac wedi deall yr oruchwyliaeth a ddarperir, rwy’n 

cytuno i fy mhlentyn gymryd rhan yn yr ymweliad a’r gweithgareddau a ddisgrifir 

o Deallaf y rhoddir pob gofal rhesymol i’m mhlentyn yn ystod yr ymweliad/gweithgaredd a bydd ef/hi o 

dan rwymedigaeth i ufuddhau i’r holl gyfarwyddiadau a roddir a dilyn yr holl reolau a rheoliadau sy’n 

llywodraethu’r ymweliad/gweithgaredd 

o Deallaf y cod ymddygiad ar gyfer yr ymweliad a’r cosbau a ellir eu defnyddio os bydd fy mhlentyn yn 

torri’r cod. Rwyf wedi trafod y cod ymddygiad a’r cosbau gyda’m mhlentyn 

o Deallaf, os bydd fy mhlentyn yn camymddwyn yn ddifrifol neu’n achos perygl iddo’i hun neu i eraill, 

yna y gellir gofyn i mi ei gasglu/chasglu neu gellir ei anfon/hanfon gartref yn gynnar o'r 

ymweliad/gweithgaredd. Mewn sefyllfa o'r fath ni fydd unrhyw rwymedigaeth ar yr ysgol/y ganolfan i 

ad-dalu unrhyw arian 

o Mewn argyfwng, cytunaf i'm mab/merch gael meddyginiaeth ac unrhyw driniaeth ddeintyddol, 

feddygol neu lawfeddygol frys, yn cynnwys anesthetig neu drallwysiad gwaed, fel yr ystyrir yn 

angenrheidiol gan yr awdurdodau meddygol a fydd yn bresennol 

o Rwy’n deall y gellir yr ysgol/sefydliad ddefnyddio lluniau gweithgareddau ar gyfer hyrwyddo neu 

gyhoeddusrwydd 

o Deallaf raddau a chyfyngiadau'r yswiriant a ddarperir. 

 

ENW LLAWN Y RHIANT NEU OFALWR  (printiwch):______________________________________ 

 
LLOFNOD: _________________________________________DYDDIAD: ____________ 

 

I’W LENWI GAN YR UN SY’N CYMRYD RHAN: 

 

Rwyf yn deall, er lles diogelwch y grŵp a mi fy hun y byddaf yn ymrwymo i ufuddhau i reolau a 

chyfarwyddiadau aelodau o’r staff. 

 
LLOFNOD: ____________________________________________DYDDIAD:______________ 


