Ysgol Brynrefail

Pennaeth/Headteacher:
Mr Eifion Jones, BSc.
(01286) 672381
 (01286) 672066
 swyddfa@brynrefail.gwynedd.sch.uk
 www.brynrefail.gwynedd.sch.uk

Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd.
LL55 4AD

Mai 2014
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CYNLLUN HYFFORDDIANT OFFERYNNOL – 2014/2015
Dan Gynllun Offerynnol Gwynedd – Gwasanaeth Ysgolion Williams Mathias, mae’r ysgol yn darparu
hyfforddiant ar offerynnau cerddorfa a band i’r disgyblion. Mae’r ysgol yn rhoi cyfraniad sylweddol
iawn bob blwyddyn tuag at gost y gwersi hyn, gan gyfarfod rhyw ddwy ran o dair o gostau cyflogi’r
hyfforddwyr.
Mae’r ffioedd canlynol ar gyfer 30 o wersi 15 munud yr un yn ystod y flwyddyn ysgol 2014/2015 ar
gyfer un wers. Ffioedd 2013/2014 yw rhain ond gall y Corff Llywodraethu yn eu cyfarfod Tymhorol yn
mis Gorffennaf godi’r ffioedd yma. Gellid tanysgrifio i fwy nag un wers y plentyn.
Amodau

Ffi
Sylfaenol
£145.00

Gostyngiad
-

Ffi
Wirioneddol
£145.00

Gwers 1af i frodyr neu chwiorydd iau.

£145.00

-£40.00

£105.00

Gwers/i ychwanegol i bob plentyn.

£145.00

-£20.00

£125.00

Gwers 1af y plentyn 1af o’r teulu.

Yn ogystal â’r hyfforddiant wythnosol, bydd cyfle i’r disgyblion gael mynychu ymarferion y gerddorfa
ranbarthol yn ddi-dâl.
Yn eu tro, disgwylir i ddisgyblion :1. fynychu gwersi yn rheolaidd;
2. fynychu ymarferion yn yr ysgol, y cylch a’r Sir yn ôl y gofyn;
3. ymarfer yn gyson ar yr offeryn.
Unwaith y cychwynnir ar wersi, disgwylir i’r disgyblion barhau â’u gwersi am weddill y flwyddyn ysgol.
Os dymunwch gofrestru eich mab/merch ar gyfer y cynllun, yna bydd angen cwblhau ac arwyddo'r
ffurflen gyferbyn â’r llythyr hwn, a’i dychwelyd i swyddfa’r ysgol, erbyn dydd Gwener,
23 o Fai 2014 ar yr hwyraf.
Ar ddechrau Tymor yr Hydref yn fis Medi 2014 bydd angen i chwi dalu'r swm perthnasol llawn am y
flwyddyn, arian parod neu siec yn daladwy i Ysgol Brynrefail os gwelwch yn dda.
Yn gywir,

KWOwen
Kevin Wyn Owen
Swyddog Gweinyddol
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CYNLLUN GWERSI OFFERYNNOL
2014/2015

FFURFLEN CANIATÂD GAN RIANT / WARCHEIDWAD

ENW’R DISGYBL :
DOSBARTH COFRESTRU :
HYFFORDDIANT OFFERYN :
SWM DYLEDUS :

ENW RHIANT / WARCHEIDWAD :
ARWYDDWYD :
DYDDIAD :

Y Ffurflen yma i’w chwblhau/arwyddo a’i dychwelyd i’r ysgol erbyn dydd Gwener 23 o Fai 2014

