
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

POLISI BWYD A FFITRWYDD 

 
Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn wrth wraidd cynllunio, polisïau, arfer ac ethos 

ein hysgol. Fel Ysgol sy'n Parchu Hawliau, nid yn unig yr ydym yn addysgu am hawliau plant ond rydym 

hefyd yn modelu hawliau a pharch ym mhob perthynas – Cysylltiedig ag Erthyglau 3, 32 (CRC) 

 
 

ADOPTED ON : 4.12.18 



  

 

Cyflwyniad 
 
Y genhadaeth addysgol yw gwella iechyd cymuned yr ysgol drwy addysgu pobl ifanc a’u teuluoedd i 
sefydlu a chynnal arferion bwyta gydol oes iach sy’n amgylcheddol gynaliadwy. Gellir cyflawni hyn 
drwy ymagwedd drawsgwricwlaidd ysgol gyfan gyson at bob agwedd ar fwyd yn ein hysgol. Bydd 
hyn yn cynnwys gweithgareddau megis coginio, tyfu bwyd ynghyd â’r bwyd a weinir yn yr ysgol.  
 
Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws yn ymrwymedig i nodau’r Cynllun Ysgolion Iach ac i 
hyrwyddo iechyd a lles pawb yng nghymuned yr ysgol. 
 
Mae'r ddogfen bolisi hon yn datgan nodau ac amcanion yr ysgol,  sut rydym yn bwriadu cyflawni’r 
amcanion drwy elfennau amgylcheddol, y cwricwlwm a'r gymuned, y monitro a'r rhoi ar waith. Caiff 
y polisi hwn ei adolygu a’i ddiweddaru’n rheolaidd yn ôl yr angen gan Gydlynydd Ysgolion Iach yr 
ysgol. 
 
Nod y Polisi 
 

 Gwella iechyd a ffitrwydd yr ysgol gyfan drwy gyflwyno ffyrdd o sefydlu a chynnal arferion 
bwyta a ffyrdd o fyw iach i'r disgyblion, gan gynnwys hanfodion deiet iach sy’n amgylcheddol 
gynaliadwy, a pharatoi a storio bwyd mewn dulliau hylan. 

 
 Gwella gwybodaeth disgyblion am arferion cynhyrchu, gweithgynhyrchu, dosbarthu a 

marchnata bwyd, a’u heffaith ar iechyd a’r amgylchedd, 

 Sicrhau bod gan bob disgybl fynediad i fwyd maethlon, blasus a diogel, a chyflenwad dŵr 
sydd ar gael yn hwylus yn ystod y diwrnod ysgol. 

 Hyrwyddo addysg i godi ymwybyddiaeth o faterion sy’n ymwneud â bwyd mewn perthynas â 
Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang 

 Hyrwyddo addysg maeth o fewn y cwricwlwm a addysgir, ac arferion a darpariaeth yr ysgol 
gyfan, e.e. gweithgareddau allgyrsiol, ymwelwyr, darpariaeth y tu allan i oriau ysgol etc. 

 Darparu amgylchedd diogel a phleserus lle caiff bwyd ei weini a’i fwyta.  

 Sicrhau bod y ddarpariaeth fwyd yn yr ysgol yn adlewyrchu gofynion moesegol a meddygol 
staff a disgyblion e.e. anghenion crefyddol, ethnig, llysieuol, meddygol ac alergaidd 

 Cyflwyno a hyrwyddo arferion yn yr ysgol i atgyfnerthu’r nodau hyn, a chael gwared ar neu 
beidio â chefnogi arferion sy’n eu negyddu. 

 
 



  

 

Amcanion 
 
  Cynnwys cymuned yr ysgol gyfan gan gynnwys 

o Llywodraethwyr 
o Rheolwyr yr Ysgol 
o Athrawon a staff cysylltiol 
o Disgyblion 
o Rhieni 
o Darparwyr bwyd 
o Darpariaeth y tu allan i oriau ysgol 
o Cymuned ehangach yr ysgol wrth hyrwyddo iechyd a ffitrwydd ac wrth roi’r polisi hwn ar waith  
 

 Integreiddio’r nodau i holl agweddau bywyd yr ysgol, yn enwedig 
o Darpariaeth bwyd yn yr ysgol  
o Y cwricwlwm 
o Gweithgareddau bugeiliol a chymdeithasol 

 

  Datblygu agwedd gadarnhaol at iechyd a hyrwyddo lles corfforol, meddyliol ac emosiynol yr holl 
blant drwy ethos iach ein hysgol 

 
 Rhoi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i’n disgyblion allu gwneud 

dewisiadau iach.  
 
 Cynnwys y plant yn y broses gwneud penderfyniadau sy’n ymwneud â materion sy’n gysylltiedig 

â bwyd a ffitrwydd. 
 
 Rhoi sicrwydd i bawb bod y ddarpariaeth bwyd a diod yn unol â'r arweiniad a nodwyd yn  Blas 

am Oes. 



  

 

Cwricwlwm  
 
Byddwn yn adolygu ac yn monitro’r gwaith o gyflwyno’r cwricwlwm ac yn amlygu cyfleoedd ar gyfer 
addysg bwyd, i sicrhau ei bod yn cynnig ymagwedd drawsgwricwlaidd a chyson i ddisgyblion. Dylai 
hyn gynnwys: 
 
 Dealltwriaeth o’r berthynas rhwng bwyd ac iechyd. 
 
 Ymagwedd drawsgwricwlaidd at fwyd ac iechyd. 
 
 Sgiliau coginio ymarferol y gellir eu mwynhau a dealltwriaeth dda o hylendid a pham y mae'n 

bwysig. 
 
 Cyfleoedd i ddysgu am sut caiff bwyd ei dyfu a’i ffermio a’i effaith ar yr amgylchedd yn yr ystafell 

ddosbarth a'r tu allan yng nghefn gwlad. 
 
 Addysg Gorfforol a gynlluniwyd yn dda. Cynllun gwaith i gynnwys ymarfer corff sy’n ymwneud 

ag iechyd, a gwneud defnydd da o gyfleoedd ar gyfer hyrwyddo gweithgaredd corfforol yn draws 
gwricwlaidd, a’i berthynas â deiet a maeth. 

 
 Dealltwriaeth bod bwyd yn dod o bob cwr o’r byd a bod hyn yn cael effaith ar ddewis ac ar yr 

amgylchedd. 
 
Wrth gyflwyno’r cwricwlwm, caiff amrywiaeth o strategaethau eu defnyddio, gan gynnwys: 
 

 Gwasanaethau - canolbwyntio ar faterion iechyd a ffitrwydd ysgol gyfan i hybu negeseuon cyson. 
 

 Amser cylch - canolbwyntio ar deimladau plant yn gysylltiedig â bwyd a ffitrwydd 
 
 Wythnosau iechyd i hyrwyddo meysydd pwnc penodol sy’n ymwneud â bwyd a ffitrwydd yn ystod 

wythnosau iechyd ysgol gyfan, lle bydd pob plentyn yn cyflawni gweithgareddau sy'n addas i'r 
oedran  sy’n ymwneud â ffocws yr wythnos. 

 

 Ymwelwyr – defnyddio ymwelwyr lle bo’n hynny’n bosib i gynorthwyo wrth ddysgu’r plant am 
fwyd a ffitrwydd.   

 



  

 

Yr Amgylchedd 
 
Byddwn yn sicrhau bod amgylchedd ein hysgol yn hyrwyddo ysgol iach sy’n ysgogol ac yn ddeniadol, 
a lle mae plant yn teimlo’n ddiogel ac wedi’u cefnogi. 
 
 Neuadd Ginio 

 

 Mae’r ysgol yn ceisio darparu amgylchedd bwyta croesawgar sy’n hybu profiad cymdeithasol 
cadarnhaol i bob plentyn. 
 

 Mae’r neuadd ginio yn darparu bwydlen ddeniadol o’r holl ddewisiadau bwyd sydd ar gael i’r 
holl ddisgyblion. 
 

 Byddwn yn ymgynghori â disgyblion a staff ar y materion canlynol: 
 

o Neuadd Ginio – ydy hi’n ddiogel, yn bleserus, yn gyfforddus, yn ddeniadol ac yn lân? 
o Oes digon o oruchwylwyr yn y neuadd amser cinio? Ydyn nhw wedi’u hyfforddi i roi 

cyngor ar ddewisiadau bwyd/ hylendid? 
o Trefniadau Bwyta? 
o Sut gallwn sicrhau bod disgyblion yn cael digon o amser i fwyta? 
o Sut rydym yn meithrin moesau da a pharch tuag at gyd-ddisgyblion? 
o Ydy’r cyfleusterau ar gyfer golchi dwylo’n ddigonol? 
o Oes digon o finiau sbwriel a chyfleusterau ar gyfer bwyd gwastraff? Ydyn nhw’n cael eu 

gwacáu’n rheolaidd? 
o Ydy sbwriel yn cael ei waredu mewn ffordd gynaliadwy? 

 

 Arfer dda ac arwain drwy esiampl 
Mi fydd staff yr ysgol yn annog ac yn cofleidio arferion bwyta’n iachus a ffitrwydd o fewn yr ysgol.  
Bydd y staff yn helpu’r plant i weld bod mwynhau bwyd a bwyta prydau gydag eraill yn cyfrannu 
at ffordd hapus o fyw.  I’r perwyl hwn bydd staff yr ysgol yn bwyta ac yn yfed bwydydd a diodydd 
iachus o flaen y plant yn ystod amser egwyl ac amser cinio. 

 
 Arddangosfeydd 

Mae’r arddangosfeydd yn ddeniadol ac yn lliwgar, a dylid defnyddio neges addysgol i hyrwyddo 
ethos iach yr ysgol. 

 
 Amser byrbrydau 

Rhoddir ffrwythau amrywiol i’r plant bob dydd a darperir llaeth yn rhad ac am ddim i bob plentyn 
yn y Cyfnod Sylfaen.  Nid ydym yn caniatau losin, siocled neu fisgedi fel byrbryd. 
 

 Darparu diod 
     Annogir y plant i yfed dwr er mwyn hydradu eu cyrff yn ystod diwrnod ysgol, ac yr ydym yn 
annog i’r plant ddod â dwr mewn potel plastig o’r cartref. 
      

 



  

 

 Pecynnau bwyd 
Dylai bocsys bwyd disgyblion gynnig maeth gytbwys. Anogir rhieni i  
ddarparu amrywiaeth o fwydydd iach yn unol â'r daflen ‘Newid am Oes’ sydd ar gael  
ar gyfer rhieni yn y Swyddfa. Dosberthir y pamffledi yma ar ddechrau pob blwyddyn er mwyn 
hybu bwyta’n iach.  Mae'r canllawiau yn argymell detholiad cytbwys o fwydydd  
dylai fod ar gael i'r plant yn eu bocs bwyd.  Ni chanieteir gwm cnoi na diod ffisi yn yr ysgol. 

 

 Dathliadau penblwydd ac achlysuron arbennig: 
Oherwydd ein bod yn cydnabod nad oes y fath beth â "bwyd gwael", rydym yn dysgu'r plant i 
fwynhau danteithion o’r fath yn achlysurol.  O bryd i’w gilydd mi fyddwn yn cynnal partion a 
chyfnodau coginio ble bydd danteithion melys ar gael, ond gan amlaf mi fyddwn yn darparu bwydydd 
a chynhwysion iachus.  
 

 Cynllun Gwen: 
Mae’r ysgol yn rhan o fenter Cynllun Gwên, sy’n annog disgyblion i frwsio’u dannedd yn ystod y 
dydd. Plant cyfnod sylfaen yn unig. 
 
 
 
 
Y Gymuned 
 
O fewn ei diben eang o ‘addysg am oes’ bydd Ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws yn ceisio: 
 

 Darparu digwyddiadau cymunedol gan gynnwys C.Rh.A 
 

Yn ystod Ffeiriau Haf, Nadolig, disgos a chyngherddau byddwn yn argymell y ddarpariaeth o 
stondinau iachus ynghyd a stondinau danteithion melys arferol megis stondin teisenau. Caiff y 
plant gyfle i helpu coginio danteithion ar gyfer rhieni a ffrindiau’r ysgol a lle’n briodol byrbrydiau 
a chynnyrch iachus y byddwn yn eu defnyddio. 

 
 Rhieni 
 

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws yn annog partneriaethau cryf a chadarn â rhieni. 
Caiff rhieni, gofalwyr a disgyblion wybodaeth gyfedol ynghyd a pholisïau a mentrau bwyd drwy 
gylchlythyron ysgol a/neu ar wefan yr ysgol.  Rydym yn gwerthfawrogi barn ac awgrymiadau 
disgyblion a rhieni. 
 
 

 
 Asiantaethau allanol 
 

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws  yn defnyddio asiantaethau allanol wrth hyrwyddo bwyd 
a ffitrwydd.  Daw’r nyrs gymunedol i ymweld â’r ysgol yn gyson ynghyd â  thîm deintyddol Cynllun 
Gwên. 
 



  

 

Cwricwlwm Cymreig 
 
Monitro a rhoi ar waith 
 
 Bydd y Pennaeth a chydlynydd Ysgolion Iach yr ysgol yn monitro cynnwys Bwyd a Ffitrwydd yn 

y cwricwlwm ac yn yr amgylchedd. 
 

 Bydd yr ysgol yn cysylltu â’r arweinydd y Sir yn ôl yr angen. 
 

 Caiff cynnydd ei fonitro’n gyson gan holl randdeiliaid yr ysgol. 
 

 Monitro mentrau cenedlaethol a lleol  pan fyddant yn codi, a’u rhoi ar waith. 
 

 Cwblhau Cynlluniau Gweithredu a Ffurflenni Gwerthuso Ysgolion Iach fel rhan o’r Cynllun Ysgolion 
Iach. 

 

 Rhaid i’r Pennaeth a’r cydlynydd Ysgolion Iach sicrhau bod hyfforddiant ac adnoddau digonol i’r 
staff sy’n ymwneud â chyflwyno nodau ac amcanion Polisi Bwyd a Ffitrwydd yr ysgol. 

 
Rôl Cydlynydd Ysgolion Iach yr ysgol a’r Gweithgor. 
 
Bydd y Cydlynydd Ysgolion Iach yn hwyluso Bwyd a Ffitrwydd drwy wneud y canlynol: 
 

 Diweddaru’r polisi 
 Adolygu syniadau’r cwricwlwm sy’n gysylltiedig â bwyd a ffitrwydd. 
 Cysylltu â’r cydlynydd Addysg Gorfforol ynglŷn â ffitrwydd. 

 Cydlynu’r ffocws yn ystod wythnosau bwyd a ffitrwydd.   
 Cydlynu a/neu ddarparu HMS 
 Hysbysu staff am ddatblygiadau newydd. 
 Darparu cefnogaeth i alluogi staff i gyflwyno nodau ac amcanion Polisi Bwyd a Ffitrwydd yr ysgol. 
 
Cynhwysiad 
 
Bydd yr holl ddisgyblion, beth bynnag fo eu hil, eu rhyw, eu diwylliant neu eu hanabledd, yn cael 
cyfleoedd i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o fod yn iach mewn perthynas â bwyd a 
ffitrwydd. Bydd yr ysgol yn hyrwyddo cyfle cyfartal.   
 
 
Darpariaeth ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig. 
 
Mae addysgu plant ynglŷn â bod yn iach yn rhan o bolisi’r ysgol i ddarparu addysg gytbwys ac eang 
i bob plentyn. Mae ein hathrawon yn darparu cyfleoedd dysgu sy’n cyfateb i anghenion plant ag 
anawsterau dysgu. Caiff yr holl blant eu cynnwys yn y gweithgareddau sy’n ymwneud â bwyd a 
ffitrwydd a bydd athrawon yn gwahaniaethu gweithgareddau er mwyn diwallu anghenion y plant. 
 
Iechyd a Diogelwch 



  

 

 
Mae materion Iechyd a Diogelwch yn ymwneud cryn dipyn â’r coginio a wneir mewn gwersi ac fel 
clwb allgyrsiol. Dylai plant gael eu haddysgu i ddefnyddio eitemau o ddillad diogelwch fel y bo’n 
briodol a’u hannog i ddatblygu arferion gwaith diogel a thaclus. Dylid addysgu plant am hylendid a 
sut i ddefnyddio offer yn ddiogel ac i’r diben y dylid ei ddefnyddio. Dylai athrawon a disgyblion fod 
yn ymwybodol o ddeunyddiau ac offer a allai fod yn beryglus mewn perthynas â’u storio a’u 
defnyddio. 
Bydd ymwelwyr, asiantaethau allanol a gwirfoddolwyr sy'n cael eu defnyddio i gefnogi a gwella’r 
cwricwlwm ABCh e.e. Clybiau Coginio a Garddio, yn destun canllawiau AALl ar wiriadau’r 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 
Rhaid sicrhau hefyd eu bod yn ymwybodol o’r holl bolisïau ysgol perthnasol e.e. Iechyd a Diogelwch, 
Cyfle Cyfartal.  
 
 
 
 
Cyflwynwyd y polisi hwn i'r Llywodraethwyr ar ___________________ 
 
 
 
 
Caiff ei adolygu ar  ___4.12.19____________ 
 
 
 
 
Llofnodion ___________RMEvans / GKProtheroe______________ 


