
Dewis Rhieni o ADDYSG IAU 
 

Llenwch y ffurflen hon a’i dychwelyd i: 

Gwasanaeth Gwella Addysg - Derbyniadau,  
Gwasanaethau Addysg,  
Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN  
(Ffôn 01492 575031) 
Neu gwnewch gais ar lein ar www.conwy.gov.uk/derbyniadau 
 

Mae’n rhaid dychwelyd y ffurflen erbyn: 18/11/2022 
Mae’n bwysig eich bod yn darllen Dogfen Ysgolion a Gwasanaethau Addysg Conwy cyn llenwi’r ffurflen hon. Defnyddir 
yr wybodaeth a roddir gennych i ddyrannu lle mewn ysgol ar gyfer eich plentyn. Mae’r ddogfen hon ar gael ar wefan 
Conwy.  Sylwer y gellir gofyn am brawf o gyfeiriad. 

MANYLION Y PLENTYN 
 

Cyfenw 
 

 Enw(au) Cyntaf  

Dyddiad Geni 
 

 Rhyw (Ticiwch) Gwryw  Benyw  

Cyfeiriad Parhaol y 
Plentyn 
 

 
 

Rhif Ffôn 
 

Ysgol Bresennol 
 

YSGOL(ION) DEWISOL 
 

Dewis Cyntaf 
 

 

 

Ail Ddewis 
 

 

 

Trydydd Dewis 
 

 

PLENTYN MEWN GOFAL 

Ydy’r plentyn mewn Gofal? (gofal Awdurdod Lleol)                  
 

Enw’r Rhiant Corfforaethol (Awdurdod Lleol) 
 
 

Datganiad o anghenion addysgol arbennig 
 

Oes gan y plentyn ddatganiad o anghenion addysgol arbennig? 
 

BRODYR NEU CHWIORYDD  
Darparwch fanylion brodyr neu chwiorydd o oedran ysgol sy’n mynychu unrhyw un o’r ysgolion uchod yng Nghonwy 

Enw Dyddiad Geni Ysgol Bresennol 

   

 

MANYLION RHIENI (sawl sydd â chyfrifoldeb rhiant) 
 

Teitl (Mr, Mrs, Ms…..) 
 

 

Enw Llawn  
 

Cyfeiriad:                                                                                  (Ticiwch yma os yw yr un cyfeiriad â’r plentyn) 
 
 

Cod Post 
 

Rhif(au) Ffôn 
 

Cyfeiriad E-bost 
 

Perthynas â’r plentyn 
 

 

Tystiaf fod gennyf gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn a enwyd uchod a bod pawb sydd â chyfrifoldeb rhiant wedi 
cytuno i’r cais hwn. Rwy’n cadarnhau bod yr wybodaeth rwyf wedi’i roi ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth. Rwy’n deall y gallai rhoi gwybodaeth anghywir neu fwriadol gamarweiniol arwain at dynnu’r 
cynnig o le yn yr ysgol yn ôl.   
 
Llofnodwyd gan y Rhiant  --------------------------------------------------------------------Dyddiad------------------------------ 
 
 

Bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei gadw a’i brosesu gan yr Awdurdod Lleol at ddibenion a welir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd, 
Gwasanaethau Addysg yr Awdurdod Lleol ac yn unol â darpariaethau Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).  Gall gwybodaeth 
bersonol a ddarparwyd gael ei rannu â thrydydd parti yn ôl yr angen er mwyn gwirio’r wybodaeth, atal neu ganfod trosedd a/neu er mwyn 
cyflawni unrhyw swyddogaeth statudol neu weinyddol neu fel sy’n ofynnol gan y gyfraith.  Am gopi o’r Hysbysiad Prefiatrwydd, cysylltwch â 
Gwasanaethau Addysg Awdurdod Lleol Conwy.     

 

This document is also available in English 

 

http://www.conwy.gov.uk/derbyniadau

