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Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion 
Cynradd – Cymhwysedd Disgyblion y dosbarth 
Meithrin  
Ym mis Medi 2022, dechreuodd y broses o gyflwyno Prydau Ysgol am 
ddim i holl blant Ysgolion Cynradd ar draws Cymru, gan gychwyn gyda 
disgyblion y dosbarth Derbyn. Mae'r polisi'n rhan o Gytundeb Cydweithio 
Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, fydd yn gweld prydau ysgol am ddim 
yn cael eu hymestyn i bob disgybl ysgol gynradd dros y ddwy flynedd 
nesaf. 

Lleoedd Meithrin Llawn Amser sy'n cael ei darparu gan yr Awdurdod 
Lleol 

O fis Ionawr 2023, bydd y cynnig yn cael ei ymestyn i ddisgyblion sy'n 
mynychu darpariaeth Meithrin yr awdurdod lleol yn llawn amser (sesiynau 
bore a phrynhawn) yn unol â pholisi derbyn disgyblion y Cyngor: - 

• Bydd pob disgybl sy'n 4 oed, rhwng 1 Medi 2022 a 31 Rhagfyr 2022, 
yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim o fis Ionawr 2023 ymlaen. 
 

• Bydd pob disgybl sy'n 4 oed, rhwng 1 Ionawr 2023 a 31 Mawrth 2023, 
yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim o fis Ebrill 2023 ymlaen. 
 

• Bydd pob disgybl sy'n 4 oed, rhwng 1 Ebrill 2023 a 31 Awst 2023, yn 
gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim o fis Medi 2023 ymlaen. 

* Er mwyn cynorthwyo eich dealltwriaeth o'n meini prawf derbyn Meithrin 
llawn amser, mae darn o lyfryn 'Dechrau'r Ysgol' y Cyngor wedi cael ei 
ddarparu isod; mae hyn yn nodi'r trefniadau derbyn ar gyfer disgyblion 
Meithrin. 

NODWCH: Mae rhai ysgolion yn cynnig, ac yn ariannu lleoedd 
Meithrin yn uniongyrchol o gyllid eu hysgol eu hunain. Yn yr achos 
yma, dyw disgyblion ddim yn gymwys i dderbyn prydau ysgol 
gynradd am ddim.   
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Cwestiynau Cyffredinol – Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion 
Cynradd ar gyfer Disgyblion Meithrin 

C. Mae fy mhlentyn yn cael ei ben-blwydd yn 4 oed ar 30/09/22 – pryd 
bydd yn derbyn Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion 
Cynradd? 

A: Bydd unrhyw blentyn sy’n cael ei ben-blwydd yn 4 oed ar neu rhwng 
01/09/2022 – 31/12/2022 ac sy’n mynychu sesiynau Meithrin yn y bore a’r 
prynhawn (yr un diwrnod), yn gymwys i gael Prydau Ysgol am ddim i holl 
blant Ysgolion Cynradd o fis Ionawr 2023. 

 

C. Mae fy mhlentyn yn mynychu Meithrinfa amser llawn a dyw e/hi 
ddim yn cael cynnig cinio yn rhan o Brydau Ysgol am ddim i holl 
blant Ysgolion Cynradd, ond rwy'n gwybod am eraill yn y dosbarth 
sy'n cael pryd o fwyd, sut mae hynny'n bosibl? 

A: Gall y plentyn naill ai fod yn gymwys i Brydau Ysgol Am Ddim (nid 
Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd), neu oherwydd ei 
oedran, efallai fod ei leoliad amser llawn yn y Feithrinfa yn cael ei hariannu 
gan yr Awdurdod Lleol yn hytrach na chyllideb yr ysgol. Mae rhai ysgolion 
yn cynnig, ac yn ariannu’n uniongyrchol, lle meithrin amser llawn o’u 
cyllideb ysgol eu hunain, ond o dan amodau grant Llywodraeth Cymru, 
fydd disgyblion ddim yn gymwys i gael Prydau Ysgol am ddim i holl blant 
Ysgolion Cynradd nes eu bod nhw'n swyddogol yn llawn amser (ac wedi’u 
hariannu gan yr Awdurdod Lleol).  

(Darn o 'Llyfryn Dechrau'r Ysgol 2022-2023’) 

2.1: Addysg Cyn-feithrin / Meithrin 
Mae'r Cyngor yn adolygu ei weithdrefnau derbyn disgyblion ar gyfer addysg cyn-feithrin a meithrin 
anstatudol yn barhaus ac mae'n cadw'r hawl i'w diwygio. 
 
2.1.1 Addysg Cyn-feithrin 
Mae addysg cyn-feithrin ran-amser ar gael i blant yn y tymor ar ôl eu pen-blwyddi'n 3 oed. Bydd modd i 
rieni gyflwyno cais ar-lein ym mis Medi am le cyn-feithrin sy'n dechrau ym mis Ionawr (y tymor ar ôl i'w 
plentyn droi'n 3 oed), ac ym mis Ionawr ar gyfer mis Ebrill yn yr un modd. 
 
2.1.2 Addysg Feithrin 
Mae Addysg Feithrin ran-amser ar gael o fis Medi'r flwyddyn academaidd mae'r plentyn yn troi'n 4 oed. 
Mae llefydd amser llawn yn cael eu darparu ar gyfer plant sydd wedi cael eu pen-blwyddi'n 4 oed. 
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C: Rwy'n deall nad yw fy mhlentyn ar hyn o bryd yn gymwys i gael 
Prydau Ysgol am Ddim na Phrydau Ysgol am ddim i holl blant 
Ysgolion Cynradd, ond mae’n mynychu’r dosbarth Meithrin yn y 
bore a’r prynhawn. Oes modd i fi dalu iddo/iddi gael pryd o fwyd? 

A: Oes, mae modd i ni ddarparu pryd o fwyd; bydd yr ysgol yn esbonio'r 
broses dalu i chi. 

 

C. Mae gan fy mhlentyn alergedd bwyd – a oes modd iddo/iddi 
dderbyn pryd ysgol o hyd? 

A: Bydd y Gwasanaethau Arlwyo yn ceisio darparu diet arbennig i unrhyw 
blentyn sydd â dogfennaeth feddygol sy'n manylu ar ei anghenion.  

Mae modd gweld y weithdrefn yn 
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SchoolsandLearning/Schoolcater
ing/RelatedDocuments/SpecialDietProcedure.pdf  
 
Byddwn ni'n argymell eich bod chi'n anfon e-bost i 
gwasanaethauarlwyo@rctcbc.gov.uk fel bod i'r Swyddog priodol drafod 
eich cais gyn gynted â phosibl.  
 
Ein nod yw darparu'r fwydlen benodol o fewn 14 diwrnod; felly, rydyn ni'n 
argymell eich bod chi'n cysylltu â ni cyn bod eich plentyn angen cinio 
ysgol. 

 

Cwestiynau Cyffredinol - Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion 
Cynradd 

 
C. Pam dydych chi ddim yn darparu Prydau Ysgol am ddim i holl 
blant Ysgolion Cynradd o fis Medi 2022?  
  
A: Bydd y Cynnig Cyffredinol yn arwain at lawer o brydau ychwanegol yn 
cael eu coginio a’u gweini. Yn anffodus, does dim modd i'r ceginau ysgol 
presennol ymdopi â'r cynnydd. Ers y cyhoeddiad i gynnig prydau ysgol am 
ddim i bob plentyn cynradd, rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i 
oresgyn heriau o ran seilwaith, storio, offer, a staffio. Bydd cyflwyno 
grwpiau blwyddyn fesul cam yn rhoi amser i ddatrys yr heriau yma, a 
chynnal darpariaeth gyfartal ar draws yr awdurdod ar yr un pryd. 

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SchoolsandLearning/Schoolcatering/RelatedDocuments/SpecialDietProcedure.pdf
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SchoolsandLearning/Schoolcatering/RelatedDocuments/SpecialDietProcedure.pdf
mailto:cateringservices@rctcbc.gov.uk
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C. A oes angen i mi wneud cais am Brydau Ysgol am ddim i holl blant 
Ysgolion Cynradd unwaith bydd fy mhlentyn i'n gymmwys? 
  
A: Does dim angen i rieni wneud cais am Brydau Ysgol am ddim i holl 
blant Ysgolion Cynradd, ond dylai'r rheiny a fyddai wedi gwneud cais am 
Brydau Ysgol am Ddim yn flaenorol wneud hynny o hyd. 
 
 
C. Roedd fy mhlentyn yn cael Cinio Ysgol Am Ddim ond mae bellach 
yn gymwys i gael Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion 
Cynradd. Pam mae rhaid i mi lenwi ffurflen gais ar gyfer Prydau 
Ysgol Am Ddim? 
 
A: Mae rhaid i chi wneud cais am Brydau Ysgol Am Ddim, hyd yn oed os 
ydych chi'n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion 
Cynradd, gan y bydd hyn yn effeithio ar eich hawl bosibl i Grant Datblygu 
Disgyblion - Mynediad. Gwnewch gais yma:- 
https://forms.rctcbc.gov.uk/cy/Gwe/Coronavirusfsmsignup/ContactDetail
s  

 
C. Os yw fy mhlentyn yn gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am ddim i 
holl blant Ysgolion Cynradd ond yn mynd ar drip ysgol a fydd yn dal 
i dderbyn pryd o fwyd? 

A: Bydd. Bydd pecyn bwyd yn cael ei ddarparu ar gyfer y diwrnod hwnnw. 

 

C. Os yw fy mhlentyn yn sâl ddim yn mynd i'r ysgol, a fyddaf i'n 
derbyn taliad yn lle'r bwyd? 

A: Na fyddwch. Does dim ad-daliad ar gyfer disgybl sydd ddim yn yr ysgol 
i dderbyn ei Brydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd. 

 

 

 

 

 

https://forms.rctcbc.gov.uk/en/Web/Coronavirusfsmsignup/ContactDetails
https://forms.rctcbc.gov.uk/en/Web/Coronavirusfsmsignup/ContactDetails
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C. Dydy fy mhlentyn ddim yn derbyn ei addysg mewn Sefydliad 
Addysgol Gwladol, ond yn hytrach mewn lleoliad amgen.  A ydy 
e/hi'n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion 
Cynradd? 

A: Nac ydy. Mae amodau grant Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion 
Cynradd Llywodraeth Cymru'n nodi mai dim ond ar gyfer disgyblion mewn 
lleoliad gwladol y mae’r ddarpariaeth ar gael. 

 

C. Dydw i ddim yn siŵr a fydd fy mhlentyn yn bwyta'r bwyd sy'n cael 
ei ddarparu bob dydd; a oes modd iddo fe/iddi hi ddod â phecyn 
bwyd gyda nhw o hyd? 

A: Byddwn ni'n annog yn gryf fod pob disgybl cymwys yn manteisio ar ei 
Brydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd. Rydyn ni'n cynnig 
amrywiaeth eang o fwyd i geisio sicrhau bod rhywbeth at ddant pawb. 
Serch hynny, pe bai'n well gyda chi ddarparu pecyn bwyd, mae croeso i 
chi wneud hynny. 

 

C. Mae gan fy mhlentyn ddiet arbennig yn ei le yn barod, ond hyd yn 
hyn rydw i wedi talu am ei fwyd. Unwaith y bydd fy mhlentyn yn 
gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion 
Cynradd, a fydd yn rhaid i mi wneud cais arall am y diet? 

A: Os does dim newid wedi bod i'r anghenion dietegol, does dim angen 
gwneud cais eto am ddiet arbennig. Os oes unrhyw beth wedi newid, bydd 
angen i ni wneud y trefniadau angenrheidiol cyn i'ch plentyn dderbyn pryd 
o fwyd. Os oes gyda chi unrhyw amheuaeth ynghylch pa wybodaeth 
ddietegol sydd gyda ni ar hyn o bryd, anfonwch e-bost aton ni 
gwasanaethauarlwyo@rctcbc.gov.uk. 

 

Pe hoffech eglurhad pellach ar unrhyw un o’r atebion sydd wedi'i ddarparu 
uchod, neu, os oes gyda chi gwestiwn dydyn ni ddim wedi’i ateb eto, 
ebostiwch ni gwasanaethauarlwyo@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 01443 
281141. 
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