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Sylwer y defnyddir y term ysgol trwy gydol y polisi hwn, fodd bynnag, bwriedir i'r 
ddogfen hon fod at ddefnydd yr holl leoliadau addysgol ym Mro Morgannwg, felly 
byddai angen ei diwygio mewn ffordd briodol. 
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1: CYFLWYNIAD 
 
Dan Agenda Diogelu Plant, mae'n hysgol yn cydnabod bod Polisi Diogelu yn gofyn am 
safbwynt ehangach na safbwynt y polisi amddiffyn plant traddodiadol.  Mae Polisi 
Amddiffyn Plant enghreifftiol Diogelu Plant mewn Addysg wedi cael ei gynnwys yn y Polisi 
hwn.  Felly, mae nifer o elfennau wedi cael eu cynnwys, na fyddent wedi bod yn bresennol 
mewn polisi amddiffyn plant yn flaenorol.  Fodd bynnag, caiff ffocws llwyr ei gynnal mai 
nod y ddogfen hon yw diogelu a lles plant a phobl ifanc. 
 
Ar y dechrau, mae'n hanfodol egluro diffiniadau o'r termau a ddefnyddir yn y polisi hwn.  
Mae Atodiad A yn cynnwys diffiniadau a chysyniadau wedi'u cymryd o Diogelu Plant:  
Gweithio gyda'n Gilydd o Dan Ddeddf Plant 2004 ac maent yn cael eu cynnwys yma er 
mwyn hwyluso cyfeirio ac er mwyn sicrhau bod terminoleg gyffredin yn cael ei defnyddio er 
mwyn cynorthwyo'r gwaith a gyflawnir rhwng partneriaid. 
 
Mae egwyddorion sylfaenol y polisi yn sicrhau bod iechyd, diogelwch a lles ein holl 
blant/pobl ifanc (dylid dileu yn unol â'r hyn sy'n briodol i'ch lleoliad chi) o'r pwys 
pennaf i'r holl oedolion y maent yn gweithio yn ein hysgol.  Mae gan ein plant/ pobl ifanc yr 
hawl i gael eu diogelu, beth bynnag fo eu hoedran, eu rhyw, eu hil, eu diwylliant, eu 
crefydd neu eu hanabledd.  Mae ganddynt yr hawl i fod yn ddiogel yn ein hysgol.  Mae gan 
yr holl staff gyfrifoldeb cyfartal dros weithredu ynghylch unrhyw amheuaeth neu ddatgeliad 
a allai awgrymu bod plentyn mewn perygl o ddioddef niwed. 
  
Mae deddfwriaeth yn sail ar gyfer y Polisi hwn a Pholisïau Diogelu ac Amddiffyn Plant Bro 
Morgannwg.  Felly, mae'r canlynol yn cyd-fynd gyda Pholisi Bro Morgannwg: 
 
Ein nodau yw: 

• darparu amgylchedd diogel i blant/pobl ifanc ddysgu ynddo; 
• pennu pa gamau y bydd modd i'r ysgol eu cymryd er mwyn sicrhau bod plant/pobl 

ifanc yn ddiogel yn y cartref yn ogystal â'r ysgol; 
• codi ymwybyddiaeth yr holl staff o'r materion hyn, a diffinio'u rolau a'u cyfrifoldebau 

wrth adrodd am achosion posibl o gamdriniaeth; 
• nodi plant/pobl ifanc y maent yn dioddef niwed sylweddol neu y maent yn debygol o 

ddioddef niwed sylweddol; 
• sicrhau cyfathrebu effeithiol rhwng yr holl staff ynghylch materion yn ymwneud ag 

amddiffyn plant; 
• nodi'r gweithdrefnau cywir ar gyfer y rhai y maent yn dod ar draws unrhyw fater yn 

ymwneud ag amddiffyn plant. 
 
Nid yw ‘Diogelu' yn ymwneud â diogelu plant/pobl ifanc rhag niwed bwriadol yn unig.  
Mae'n cynnwys materion i ysgolion, gan gynnwys: 
 

• iechyd a diogelwch disgyblion 
• bwlio 
• camdriniaeth hiliol 
• aflonyddu a gwahaniaethu 
• defnyddio ymyrraeth gorfforol / trin diogel 
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• bodloni anghenion disgyblion y mae ganddynt gyflyrau meddygol 
• darparu cymorth cyntaf 
• camddefnyddio alcohol a chyffuriau 
• ymweliadau addysgol 
• addysg rhyw a pherthnasoedd 
• diogelwch ar y rhyngrwyd 
• materion y gallent fod yn benodol i ardal neu boblogaeth leol e.e.  gweithgarwch 

criwiau 
• diogelwch ysgol 
• lles dysgwyr ar leoliadau galwedigaethol estynedig 

 
Yn YsgolPen-y-Garth, mae gennym bolisïau ar wahân y byddwn yn eu defnyddio er mwyn 
ceisio rhoi sylw i nifer o'r meysydd uchod.  Mae gennym Bolisi Iechyd a Diogelwch sy'n 
rhoi sylw i nifer o'r meysydd gan gynnwys diogelwch, lles disgyblion ac ymweliadau 
addysgol;  yn ogystal, mae gennym Bolisi Gwrth-fwlio ar wahân, Polisi Cydraddoldeb Hiliol 
a Pholisi eDdiogelwch.  (dylech ychwanegu neu ddileu yn unol â'r hyn sy'n briodol) 
 
Mae Ysgol Pen-y-Garth yn cydnabod ei chyfraniad tuag at Diogelu Plant a Phobl Ifanc yn 
llawn. 
  
Mae'n polisi yn cynnwys tair prif elfen:- 
 

1. Atal trwy gyfrwng y cymorth addysgu a bugeiliol a gynigir i blant/pobl ifanc; 
 
2. Gweithdrefnau y maent yn amlinellu'r disgwyliadau o bob parti yn eglur o 

fewn agenda Ddiogelu, er mwyn nodi ac adrodd achosion o gamdriniaeth, 
pryder a neu o fod yn agored i niwed, neu achosion y ceir amheuaeth o'r 
elfennau hyn.  O ganlyniad i'n cyswllt gyda phlant/pobl ifanc o ddydd i ddydd, 
mae staff ysgol mewn sefyllfa dda i arsylwi arwyddion allanol camdriniaeth;   

 
3. Cymorth ar gyfer plant/pobl ifanc y gallent fod wedi cael eu cam-drin, y 

maent yn peri pryder neu'n agored i niwed. 
 
Mae'r polisi hwn yn berthnasol i'r holl staff a'r gwirfoddolwyr sy'n gweithio yn yr ysgol.  Yn 
ogystal, mae'r polisi hwn yn berthnasol i'r holl weithwyr achlysurol, gwirfoddolwyr, 
contractwyr a Llywodraethwyr.  Rhaid i'r holl oedolion ar safle'r ysgol fod yn ymwybodol o 
Bolisi Diogelu yr ysgol, oherwydd y gall unrhyw oedolyn, yn ogystal ag athrawon, gyflawni 
rôl y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer datgeliad gan blentyn/person ifanc. 
 
Yn yr ysgol hon, y Pennaeth sy'n meddu ar y cyfrifoldeb cyffredinol dros Ddiogelu.  Y 
Swyddog Uwch Penodol dros Ddiogelu yn y Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau yw David 
Davies (01446 709184).  
 
Mae'r personél diogelu allweddol yn yr ysgol fel a ganlyn: 

• Y Person Uwch Dynodedig dros Amddiffyn Plant – Iona Edwards (Pennaeth) 
• Y Dirprwy Berson Uwch Dynodedig dros Amddiffyn Plant –Ann Sion  
• Y Llywodraethwr Cyswllt dros Amddiffyn Plant – Mari Jones 

(Mae Atodiad B yn amlinellu rolau a chyfrifoldebau manwl pob swydd) 
 
2: ATAL 
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Rydym yn cydnabod bod hunan-barch uchel, hyder, ffrindiau cefnogol a chyfathrebu da 
gydag oedolyn y maent yn ymddiried ynddynt helpu i ddiogelu plant / pobl ifanc. 
 
Felly, bydd yr ysgol yn:- 
 

α) sefydlu ac yn cynnal ethos lle y bydd plant/pobl ifanc yn teimlo'n ddiogel ac yn cael 
eu hannog i siarad, ac y gwrandawir arnynt; 

β) sicrhau bod plant/pobl ifanc yn gwybod bod oedolion yn yr ysgol y mae modd iddynt 
droi atynt os byddant yn pryderu neu'n cael anhawster; 

χ) cynnwys gweithgareddau a chyfleoedd ar gyfer ABCh yn y cwricwlwm, a fydd yn 
rhoi'r sgiliau angenrheidiol i blant/pobl ifanc i fod yn ddiogel rhag camdriniaeth neu 
gamfanteisio, yn eu cymunedau eu hunain a'r gymuned seiber, ac i wybod pwy y 
mae modd iddynt droi atynt am help;  a 

δ) chynnwys deunydd yn y cwricwlwm a fydd yn helpu plant/pobl ifanc i ddatblygu 
agweddau realistig tuag at y cyfrifoldebau y bydd bywyd fel oedolyn yn eu cynnwys, 
yn enwedig o ran sgiliau rhianta a gofal plant. 

 
Mae'r holl staff yn dangos ymrwymiad llwyr tuag at Amddiffyn Plant.  Maent yn codi 
ymwybyddiaeth plant/pobl ifanc trwy gyfrwng Addysg Bersonol a Chymdeithasol (A.B.Ch.), 
gan ddatblygu hinsawdd o ymddiriedaeth er mwyn iddynt allu teimlo bod modd iddynt 
siarad a rhannu eu meddyliau a'u teimladau.  Yn ogystal, byddwn yn helpu i ddatblygu 
agweddau priodol ymhlith ein plant/pobl ifanc, gan sicrhau eu bod yn ymwybodol o effaith 
eu penderfyniadau ar eraill.  Byddwn yn eu dysgu sut i adnabod gwahanol risgiau mewn 
gwahanol sefyllfaoedd hefyd, a sut i ymddwyn er mwyn ymateb iddynt. 

 
Yn ein hysgol, rydym yn parchu ein plant/pobl ifanc.  Mae'r awyrgylch yn ein hysgol yn 
annog pob plentyn/person ifanc i wneud eu gorau.  Byddwn yn cynnig cyfleoedd sy'n eu 
galluogi i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain. 

 
Rydym yn cydnabod bod camdriniaeth ac esgeulustod yn gallu arwain at dangyflawni.  
Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein holl blant/pobl ifanc yn sicrhau'r cynnydd addysgol 
gorau ag y bo modd. 
 
3: GWEITHDREFNAU 
 

Mae Yshol Pen-y-Garth yn dilyn Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a'r holl 
brotocolau lleol mewn perthynas â Diogelu, y maent wedi cael eu cymeradwyo gan Fwrdd 
Lleol Diogelu Plant Bro Morgannwg. 
 
Mae gan Ysgol Pen-y-Garth:- 
 

• aelodau  o staff uwch dynodedig dros amddiffyn Plant sef Iona Edwards ac 
Ann Sion , y maent wedi cael yr hyfforddiant priodol, a’r  dirprwy Sara Ryall , 
a fydd yn cyflawni'r rôl yn absenoldeb y person dynodedig.  Mae'r unigolyn 
hwn yn aelod uwch o staff ac yn cysgodi'r Person Dynodedig dros AP. 
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• drefniadau priodol mewn grym er mwyn cynorthwyo a hyfforddi'r Person 
Dynodedig a'r Dirprwy Berson Dynodedig – sef cyrsiau hyfforddiant blynyddol  
cyrsiau ‘multi agency’ ac unrhyw gyrsiau eraill perthnasol i’r swydd  
 

•  hyfforddiant blynyddol  ar gyfer yr holl staff ynghylch:- 
i. eu cyfrifoldeb personol; 
ii. y gweithdrefnau lleol y cytunwyd arnynt; 
iii. yr angen i fod yn wyliadwrus wrth adnabod achosion o gam-drin;  a 
iv. sut i gynorthwyo plentyn /person ifanc sy'n gwneud datgeliad ynghylch 

camdriniaeth. 
 

• weithdrefnau i sicrhau bod pob aelod o staff a Llywodraethwr yn gwybod:- 
 
i. enw'r person dynodedig a'u rôl;  a'r trefniadau cysgodol y maent 
mewn grym; 
 
ii.  bod ganddynt gyfrifoldeb unigol dros gyfeirio pryderon amddiffyn plant, 
gan ddefnyddio'r sianelau priodol ac o fewn yr amserlenni a nodwyd yng 
Ngweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan;  
 
iii.  sut i ddelio gyda'r pryderon hynny gyda'r Person Dynodedig cysgodol 
dros AP pan na fydd y person dynodedig ar gael 

 
• weithdrefnau i sicrhau bod aelodau o staff yn ymwybodol o ddiffiniad 

camdriniaeth ac esgeulustod (Atodiad C), a'r angen i fod yn wyliadwrus o 
arwyddion camdriniaeth;  gwybod sut i ymateb i blentyn/person ifanc y gallent 
ddatgelu camdriniaeth (Atodiad D); 

 
• weithdrefnau i  sicrhau bod rhieni yn meddu ar ddealltwriaeth o'r cyfrifoldeb 

ar yr ysgol a'r staff dros ddiogelu plant trwy nodi ei rhwymedigaethau yn 
nhaflen wybodaeth yr ysgol; 

 
• ddealltwriaeth eglur o'r ffaith bod yn rhaid cysylltu â thîm y Gwasanaethau 

Plant lleol ar unwaith: 
- os bydd plentyn/person ifanc y maent yn cael cyswllt gyda'r 

Gwasanaethau Cymdeithasol ar hyn o bryd yn cael eu gwahardd am 
gyfnod penodol neu'n barhaol;  ac 

- os bydd plentyn/person ifanc y maent yn cael cyswllt gyda'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol ar hyn o bryd, yn absennol heb unrhyw 
esboniad;. 

 
• ffyrdd o weithio i ddatblygu cysylltiadau effeithiol gydag asiantaethau 

perthnasol, gan gydweithredu yn ôl y gofyn gyda'r ymholiadau a wnaethpwyd 
ganddynt ynghylch materion amddiffyn plant, gan gynnwys mynychu 
cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol ac adolygu, grwpiau craidd, a 
chyflwyno adroddiadau ysgrifenedig i gyfarfodydd o'r fath yn ôl y gofyn; 

 
• gofnodion ysgrifenedig o bryderon ynghylch plant/pobl ifanc, gan 

ddefnyddio'r Cofnod Pryder am Blentyn a ddarparwyd ac a argymhellwyd gan 
Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau Bro Morgannwg – (Atodiad E), hyd yn oed 
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pan na fydd angen cyfeirio'r mater at y gwasanaethau cymdeithasol ar 
unwaith; 

 
• weithdrefnau  i sicrhau bod yr holl gofnodion yn cael eu cadw'n ddiogel dan 

glo a bod ffeiliau plant/pobl ifanc yn cael eu cadw'n unigol, yn unol â'r System 
Cofnodi Gwybodaeth Disgybl a ddarparir gan y Gyfarwyddiaeth Dysgu a 
Sgiliau (Atodiad F).  Rhennir pryderon gyda gweithwyr proffesiynol 
perthnasol y maent yn ymwneud â'r plentyn, ond ni fydd cofnodion ar gael 
heb sicrhau awdurdod y Person Dynodedig dros AP neu'r Pennaeth; 

 
• ymrwymiad i drosglwyddo'r holl wybodaeth ynghylch Diogelu (pan fydd 

plentyn/person ifanc ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, neu pan fydd 
plentyn/person ifanc y mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymwybodol 
ohonynt yn gadael) i'r ysgol newydd ar unwaith, gan hysbysu'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol o'r ffaith bod y plentyn/person ifanc wedi 
trosglwyddo.  Bydd yr Athro Dynodedig dros AP yn sicrhau bod yr ysgol sy'n 
derbyn y plentyn yn hollol ymwybodol o unrhyw bryderon Diogelu a bod y ffeil 
yn cael ei throsglwyddo mewn ffordd briodol a diogel.  Os na fydd modd i'r 
ysgol ddarganfod pa ysgol/lleoliad addysg y mae'r plentyn/person ifanc yn 
trosglwyddo iddo, rhaid i'r ysgol hysbysu'r Swyddog Uwch Penodol dros 
Ddiogelu yn y Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau – David Davies.  Bydd y 
broses o Drosglwyddo cofnodion yn cydymffurfio gyda gofynion Canllawiau 
Cadw a Throsglwyddo Cofnodion Diogelu ALl; 

 
• ddyletswydd i gydymffurfio gyda'r gweithdrefnau a nodir yng nghylchlythyr 

canllawiau 45/2004 Llywodraeth Cynulliad Cymru, Gweithdrefnau Disgyblu 
Staff mewn Ysgolion;   

 
• ffyrdd i sicrhau bod gweithdrefnau recriwtio a dewis yn cael eu gwneud yn 

unol â chylchlythyr canllawiau 34/2002 Llywodraeth Cynulliad Cymru, 
“Amddiffyn Plant:  Atal Pobl Anaddas rhag gweithio gyda Phlant yn y Sector 
Addysg”; 

 
• Lywodraethwr penodol y maent yn unigolyn cyswllt dynodedig dros 

Amddiffyn Plant, ac y byddant yn goruchwylio polisi ac arfer Diogelu yr ysgol; 
 

• weithdrefnau i ddarparu'r holl wybodaeth ynghylch gweithdrefnau Amddiffyn 
Plant yr ysgol i'r holl staff dyddiol, gan gynnwys:- 
 
ι. enw a lleoliad y Person Uwch Dynodedig dros Amddiffyn Plant 
ιι. enw a lleoliad y Dirprwy Berson dros Amddiffyn Plant 
ιιι. disgwyliadau'r ysgol mewn perthynas ag adrodd datgeliadau 

disgyblion ynghylch pryderon Amddiffyn Plant. 
 

 
4: CYNORTHWYO DISGYBLION AGORED I NIWED A'R RHAI Y MAENT MEWN 
PERYGL 
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Mae Ysgol Pen-y-Garth yn cydnabod y gallai plant/pobl ifanc y maent mewn perygl, 
ddioddef camdriniaeth neu fod yn dyst i drais, ac y gallai hyn gael effaith fawr arnynt. 
 
Efallai mai'r ysgol hon yw'r unig elfen sefydlog, diogel a rhagweladwy ym mywydau 
plant/pobl ifanc y maent mewn perygl.  Er hyn, pan fyddant yn yr ysgol, efallai y bydd eu 
hymddygiad yn heriol ac yn anufudd, neu efallai y byddant yn dawedog. 
 
Bydd yr ysgol yn ceisio cynorthwyo'r plentyn/person ifanc trwy gyfrwng:- 
 

a) cynnwys y cwricwlwm er mwyn annog hunan-barch a hunan-gymhelliant 
(gweler adran 3 ynghylch Atal); 

 
b) ethos yr ysgol, sy'n: 
 

i. hyrwyddo amgylchedd cadarnhaol, cefnogol a diogel;  ac 
ii. sy'n rhoi ymdeimlad i blant/pobl ifanc eu bod yn cael eu gwerthfawrogi 

(cyf. Adran 3 ynghylch Atal) 
 

c) polisi ymddygiad yr ysgol yn ceisio cynorthwyo plant/pobl ifanc agored i 
niwed yn yr ysgol.  Mae'r holl staff wedi cytuno ar ddull gweithredu cyson 
sy'n canolbwyntio ar ymddygiad y tramgwydd a gyflawnwyd gan y 
plentyn/person ifanc, ond nid yw'n niweidio'u hymdeimlad o hunan-werth.  
Bydd yr ysgol yn ymdrechu i sicrhau bod y plentyn/person ifanc yn gwybod 
bod rhai mathau o ymddygiad yn annerbyniol, ond eu bod nhw yn cael eu 
gwerthfawrogi ac na fyddant yn cael eu beio am unrhyw fater y mae wedi 
digwydd; 

 
d) cysylltu gydag asiantaethau eraill y maent yn cynorthwyo'r myfyriwr megis 

Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r 
Glasoed, y Gwasanaeth Seicoleg Addysg, Gwasanaethau Cymorth 
Ymddygiad a'r Gwasanaeth Lles Addysg; 

 
e) cadw cofnodion o'r wybodaeth ddiweddaraf, a hysbysu'r Gwasanaethau 

Cymdeithasol cyn gynted ag y bydd pryder yn codi eto. 
 

Pan fydd plentyn/person ifanc ar y gofrestr amddiffyn plant yn gadael, byddwn yn 
trosglwyddo gwybodaeth i'r ysgol newydd ar unwaith, gan hysbysu'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol. 
 
 
 5: BWLIO 

Cofnodir polisi Ysgol Pen-y-Garth  ynghylch bwlio mewn polisi  ar wahân  a bydd yn cael ei 
adolygu bob blwyddyn gan y corff llywodraethu. 
 

6: YMYRRAETH GORFFOROL 

Cofnodir polisi Ysgol Pen-y-Garth ynghylch ymyrraeth gorfforol ym Mholisi'r Awdurdod 
Lleol ynghylch Defnyddio Ymyrraeth Gorfforol ac mae'n cael ei fabwysiadu a'i adolygu bob 
blwyddyn gan y corff llywodraethu.   
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Rhaid adrodd unrhyw honiad ynghylch ymyrraeth gorfforol amhriodol sy'n ymwneud gyda 
phlentyn/person ifanc yn unol â'r canllawiau yn y polisi hwn (Honiadau yn Erbyn Staff, 
Adran 11). 
 
Bydd yr ysgol yn sicrhau bod pob ymyrraeth gorfforol yn cael ei chofnodi mewn ffordd 
briodol ac yn cael ei hadrodd i'r Awdurdod Lleol yn unol â'u canllawiau.  Cedwir cofnodion 
ynghylch ymyriadau corfforol mewn ffeiliau disgyblion ac mae modd eu darparu i 
rieni/gofalwyr os byddant yn gofyn amdanynt. 
 

7: PLANT/POBL IFANC Y MAE GANDDYNT DDATGANIAD ANGHENION ADDYSGOL 
ARBENNIG 
 
Mae Ysgol Pen-y-Garth yn cydnabod, ar lefel ystadegol, bod plant/pobl ifanc y mae 
ganddynt anableddau ac anawsterau ymddygiadol yn fwy agored i niwed gan 
gamdriniaeth.  Bydd angen i staff ysgol y maent yn delio gyda phlant y mae ganddynt 
anableddau dwys a lluosog, nam synhwyraidd a/neu broblemau emosiynol ac 
ymddygiadol fod yn arbennig o sensitif i arwyddion camdriniaeth. 
 

8: DEFNYDD DIOGEL O'R RHYNGRWYD A THECHNOLEG DDIGIDOL 
 
Mewn amgylchedd dysgu modern, mae Ysgol Pen-y-Garth yn cydnabod bod defnyddio'r 
Rhyngrwyd, dyfeisiau aml-gyfrwng a chyfleusterau delweddu digidol yn rhan o ofynion bob 
dydd.  Fodd bynnag, bydd diogelwch plentyn/person ifanc yn parhau i gael blaenoriaeth 
gan yr ysgol. 
 
Mae'r holl staff yn ymwybodol o'r ffaith bod yn rhaid goruchwylio plant/pobl ifanc mewn 
ffordd briodol pan fyddant yn defnyddio unrhyw eitemau y mae modd iddynt gael eu 
defnyddio er mwyn troi at y Rhyngrwyd neu er mwyn creu delweddau digidol (gan 
gynnwys ffonau symudol).  Os bydd unrhyw eitem o'r fath y mae aelod o staff yn berchen 
arni yn bresennol ar safle'r ysgol, bydd yr aelod o staff hwnnw yn gyfrifol am sicrhau na 
fydd yr eitemau hyn yn cynnwys unrhyw beth o natur amhriodol. 
 
Ni chaniateir i blant/pobl ifanc ddefnyddio eitemau nad ydynt yn perthyn i'r ysgol mewn 
ffordd uniongyrchol. 
 
Os ceir unrhyw amheuaeth bod unrhyw ddyfais amlgyfrwng neu gyfrifiadur yn cynnwys 
unrhyw ddelweddau neu gynnwys o natur amhriodol, dylid hysbysu'r Pennaeth neu'r 
person Dynodedig dros AP ar unwaith.   
 
Gwefannau Rhwydweithio Cymdeithasol 
 
Mae gwefannau Rhwydweithio Cymdeithasol yn rhan o'r diwylliant bob dydd o fewn yr 
amgylchedd seiber a bydd yr holl staff yn hyrwyddo defnydd diogel o'r rhyngrwyd i'r holl 
blant/pobl ifanc.  Bydd cwricwlwm yr ysgol yn cynnwys mewnbwn personél y maent wedi 
cael hyfforddiant priodol ynghylch Diogelwch ar y Rhyngrwyd a defnyddio eitemau 
cyfryngau mewn ffordd ddiogel.  Bydd staff yn sicrhau na fydd unrhyw ddefnydd personol o 
wefannau Rhwydweithio Cymdeithasol yn effeithio ar yr ysgol neu eu safonau proffesiynol 
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mewn unrhyw ffordd.  Dylid tynnu sylw'r Pennaeth neu'r person Dynodedig dros AP at 
unrhyw bryderon ynghylch ymddygiad aelod o staff ar unwaith. 
Bydd unrhyw ymgais gan blentyn/person ifanc i gysylltu â staff trwy gyfrwng gwefannau o'r 
fath yn cael eu hadrodd i'r Pennaeth neu'r person Dynodedig dros AP ar unwaith, er mwyn 
gallu rhoi cyngor priodol i'r plentyn/person ifanc a'u rhieni/gofalwyr ynghylch terfynau 
proffesiynol a diogelwch y plentyn/person ifanc. 
Caniatâd er mwyn creu delweddau digidol neu gyfryngau 

• Ar ddechrau gyrfa ysgol , rhaid gofyn i bob rhiant/gofalwr roi caniatâd penodol i 
unrhyw ddelwedd o'u plentyn gael ei recordio yn yr ysgol.  Bydd slipiau caniatâd yn 
nodi amrediad o ddelweddau mewn ffordd eglur h.y.  delweddau fideo/ffilmio digidol 
neu ffotograffau.  Yn ogystal, bydd y caniatâd yn benodol wrth restru'r defnydd o 
unrhyw ddelweddau amlgyfrwng neu ddigidol h.y.  ffotograffau mewn papur newydd 
lleol, taflenni ysgol neu bosteri neu ddisgiau DVD i'w gwerthu i rieni ac i eraill. 

 
• Bydd yr ysgol yn gwneud cais pellach am ganiatâd os bydd cyfle i ddelweddau gael 

eu creu o blant NA CHAWSANT eu rhestru mewn ffordd benodol yn y cais 
cychwynnol am ganiatâd. 

 
• Bydd yr ysgol yn hysbysu rhieni/gofalwyr mai dim ond pan fydd plant yn cymryd 

rhan mewn gweithgareddau yn yr ysgol y bydd modd iddynt gofnodi delweddau 
ffotograffig neu ddigidol o'r plant h.y.  cyngherddau ysgol, gyda chaniatâd y 
Pennaeth.  Ni fydd yr ysgol fyth yn caniatáu'r cam o osod delweddau o blant/pobl 
ifanc ar y rhyngrwyd neu ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol.  Ni all yr ysgol 
reoli'r defnydd o ddelweddau o'r fath sy'n cael eu tynnu gan rieni/gofalwyr ar ôl 
digwyddiadau yn yr ysgol, felly ni all sicrhau rhieni/gofalwyr eraill ynghylch 
priodolrwydd y defnydd hwnnw. 

 
9: CYSWLLT GYDA PHLANT/POBL IFANC 
 

• Bydd yr holl staff, gwirfoddolwyr a Llywodraethwyr yn cynnal ymwybyddiaeth o'r rôl 
y maent yn ei gyflawni yn yr Ysgol ac o bŵer ymddangosiadol eu sefyllfa.  Rhaid 
rheoli'r holl gyswllt gyda phlant/ pobl ifanc y tu allan i amgylchedd yr ysgol mewn 
ffordd briodol, a'i gyfleu mewn ffordd eglur o fewn yr ysgol ac i'w rhieni/gofalwyr.  Os 
bydd gofyn cysylltu gyda phlentyn/ person ifanc dros y ffôn, hysbysir rhieni/gofalwyr 
cyn i'r cyswllt gael wneud gyda'r plentyn/person ifanc 

 
• Bydd holl staff yr ysgol yn sicrhau nad yw'r plant/pobl ifanc yn gwybod eu rhifau ffôn 

a'u manylion cyswllt personol, oni bai bod hynny'n hollol angenrheidiol.  Os byddant 
yn cael gafael ar fanylion o'r fath, bydd yr aelod o staff yn hysbysu'r person 
Dynodedig dros AP neu'r Pennaeth yn ddi-oed.  Os bydd unrhyw aelod o staff, 
gwirfoddolwr neu lywodraethwr yn dod yn ymwybodol o'r ffaith bod cyswllt 
uniongyrchol yn bodoli rhwng oedolion yn yr ysgol ac unrhyw rai o'r plant/pobl ifanc 
y tu allan i oriau ysgol, heb fod at ddiben yn ymwneud â'r ysgol, dylid hysbysu'r 
person Dynodedig dros AP neu'r Pennaeth ar unwaith, ac fe allai hyn arwain at 
gychwyn gweithdrefnau mewn perthynas â Honiadau yn erbyn Gweithiwr 
Proffesiynol. 

 

10: RECRIWTIO MWY DIOGEL 
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Bydd gofyn cynnal yr archwiliadau diogelu priodol ar yr holl bersonél sy'n gweithio mewn 
ysgol, fel yr amlinellir ym mholisi recriwtio a dethol yr ysgol a'r polisi recriwtio mwy diogel.  
Rhaid i staff y maent yn ymwneud gyda'r broses recriwtio sicrhau eu bod yn darllen y 
ddwy ddogfen ac yn cydymffurfio'n llawn gyda nhw. 
 
Ar gyfer cyflogeion newydd, bydd hyn yn cynnwys gwiriad DBS manwl (ynghyd â'r gwiriad 
rhestr wahardd briodol) a dau eirda boddhaol, y mae'n rhaid i un ohonynt fod wrth y 
cydweithiwr/cyflogai cyfredol neu fwyaf diweddar.  Yn ogystal, bydd gofyn cynnal 
archwiliadau diogelu ychwanegol, a amlinellir yn y polisi recriwtio mwy diogel.  Rhaid bod 
yr holl archwiliadau wedi cael eu cynnal cyn y bydd modd pennu dyddiad cychwyn.  Gall 
trefniadau ar wahân gael eu gwneud ar gyfer cyflogeion presennol lle y caiff archwiliadau 
priodol eu cofnodi mewn ffeil.  Amlinellir canllawiau pellach ym mholisi recriwtio mwy 
diogel y cyngor. 
 
Mewn amgylchiadau arbennig, gall yr ymgeisydd gychwyn ar eu cyflogaeth heb i'r 
archwiliadau diogelu angenrheidiol fod mewn grym, ond dim ond mewn achosion lle y 
byddai unrhyw oedi cyn i'r ymgeisydd gychwyn yn peri risg niwed i blentyn/person ifanc, 
neu'n cael effaith niweidiol ar y broses o gyflwyno addysg i'r plant/pobl ifanc yn yr ysgol.  
Mewn amgylchiadau o'r fath, dilynir y broses asesu risg, a amlinellir yn y polisi recriwtio 
mwy diogel, a bydd mesurau diogelu addas yn cael eu gweithredu.  Bydd y trefniant hwn 
yn ddilys am 12 wythnos yn unig o'r dyddiad cychwyn. 
 
 
11: HONIADAU YN ERBYN STAFF 

Mae'r Undebau Athrawon, Cymdeithas y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Chymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu wedi cytuno ymuno â Chanllawiau NEOST 
ynghylch arfer a gweithdrefnau mewn achosion pan wnaethpwyd honiad yn erbyn aelod o 
staff ynghylch manteisio ar ffydd rhywun.  Yn ogystal, mae modd gweld Canllawiau ym 
mhennod 4.3.6 Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. 
 
Pan fydd aelod o staff yn dyst i neu'n cael honiad o gamdriniaeth broffesiynol yn erbyn 
oedolyn arall y maent yn gweithio gyda phlant/pobl ifanc, gallai hyn gynnwys staff, 
gwirfoddolwyr, llywodraethwyr, gweithwyr achlysurol neu gontractwyr, a'r staff hynny nad 
ydynt ar safle'r ysgol ond y maent yn cael cyswllt gyda phlant/pobl ifanc hy y rhai y maent 
yn cludo plant/pobl ifanc i'r ysgol ac o'r ysgol, swyddogion croesi'r ffordd ac ati, dylent: 
 
Adrodd y mater i'r Pennaeth ar unwaith, a ddylai: 
 

• sicrhau manylion ysgrifenedig am yr honiad, a'i lofnodi a nodi'r dyddiad arno 
 

• cadw cofnod o'r dyddiadau, yr amserau, y lleoliad ac enwau tystion posibl. 
 

• peidio ymchwilio i'r honiad neu gyfweld disgyblion, neu drafod yr honiad gyda'r 
aelod o staff, ond dylai ystyried, trwy ymgynghori gyda'r Swyddog Uwch a'r Uned 
Amddiffyn Plant, a fydd angen ymchwilio i'r honiad ymhellach, ac os felly, pwy 
ddylai wneud hynny. 

 
• hysbysu Cadeirydd y Llywodraethwyr 
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• Cysylltu â'r Swyddog Arweiniol Dynodedig, David Davies (01446 709184) a 
fydd, gyda'r Prif Swyddog dros Amddiffyn Plant, yn ystyried yn ddi-oed a oes 
sylwedd digonol i'r honiad er mwyn golygu bod angen cynnal ymchwiliad.  Bydd y 
canlyniad yn un o'r tri posibilrwydd canlynol: 
 

ι. heb sail 
ιι. gweithdrefnau disgyblu mewnol 
ιιι. cyfeiriad dan y gweithdrefnau Amddiffyn Plant 

 
Sylwer. Os mai'r olaf fydd yn digwydd, bydd y Prif Swyddog yn trafod yr honiad gydag 
Uned Amddiffyn Plant yr Heddlu.  Gallai'r drafodaeth hon arwain at benderfyniad i gynnal 
cyfarfod strategaeth. 
 
Os caiff yr achos ei gyfeirio dan y Gweithdrefnau Amddiffyn Plant, caiff yr ymchwiliad ei 
hysbysu gan y canllawiau yn “Gweithio Gyda'n Gilydd” a Gweithdrefnau Amddiffyn Plant 
Cymru Gyfan, y maent yn argymell y dylid cael trafodaeth am y strategaeth er mwyn 
cynllunio'r ymchwiliad ac unrhyw weithredu dilynol. 
 
Os na fydd y Pennaeth yn siŵr ynghylch a ddylid cyfeirio achos yn ffurfiol neu beidio, gall 
ef/hi geisio cyngor a chymorth y Swyddog Arweiniol Dynodedig. 
 
Os gwneir yr honiad yn erbyn y Pennaeth, rhaid i'r aelod o staff ymgynghori gyda'r 
Swyddog Arweiniol Dynodedig, David Davies, (01446 709184), a fydd trafod yr honiad 
gyda'r Uned Amddiffyn Plant.  
 
Mae cyrff llywodraethu yn gyfrifol am ddelio gyda materion disgyblu staff ym mhob ysgol a 
gynhelir.  Mae gofyn i gorff llywodraethu fabwysiadu rheolau a rheoliadau er mwyn 
rheoleiddio ymddygiad a disgyblaeth yr holl staff a gyflogir ganddo neu y mae ganddo 
gyfrifoldeb drostynt o ddydd i ddydd (ac eithrio staff atodol penodol).  Mae cylchlythyr 
canllawiau 45/2004 Llywodraeth Cynulliad Cymru, “Gweithdrefnau Disgyblu Staff mewn 
Ysgolion” yn nodi cyngor penodol i'w ddilyn pan gaiff honiad ynghylch amddiffyn plant ei 
wneud yn erbyn aelod o staff. 
 
Roedd canllawiau lleol a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2011 yn ategu'r ffaith bod yn rhaid 
cyfeirio unrhyw ymholiadau neu bryderon ynghylch ymddygiad gweithiwr proffesiynol i'r 
Gwasanaethau Plant. 
 

12: DIOGELWCH AR SAFLE'R YSGOL 

Mae Ysgol Pen-y-Garth yn le diogel i ddisgyblion ddysgu a datblygu sgiliau dysgu a 
chymdeithasol.  Rhoddir y pwys mwyaf ar ddiogelwch corfforol disgyblion pan fyddant ar 
safle'r ysgol.  Caiff mynediad i safle'r ysgol ei fonitro a'i adolygu mewn ffordd lem, yn unol 
â chanllawiau'r Awdurdod Lleol ynghylch Iechyd a Diogelwch safleoedd ysgol.  Mae modd 
troi at Bolisi Iechyd a Diogelwch yr Ysgol trwy ofyn i'r Pennaeth. 
  
Mae gofyn i bob contractwr dyddiol ar ein safle fewngofnodi a chofnodi pan fyddant yn 
gadael safle'r ysgol.  Byddant yn nodi enw'r cwmni y maent yn gweithio iddo a'r rheswm 
dros eu hymweliad mewn ffordd eglur.  Gan nad yw'n debygol y bydd gan gontractwr 
dyddiol ddatgeliad CRB ar gael er mwyn i'r ysgol ei archwilio, defnyddir dull amgen o 
asesu'r risg.  Bydd yr Ysgol yn creu asesiad risg, gan ddefnyddio tudalennau Cofnodi 
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Dyddiol y Contractwr, y maent yn rhestru'r mesurau rheoli a ddefnyddir gan yr ysgol er 
mwyn diogelu disgyblion mewn ffordd eglur (Atodiad G). 
 
13: CYFRINACHEDD 

Mae Ysgol Pen-y-Garth yn ystyried bod yr holl wybodaeth sy'n ymwneud â materion 
amddiffyn plant unigol yn gyfrinachol, a byddwn yn ei thrin felly.  Dim ond i unigolion 
priodol y byddwn yn trosglwyddo gwybodaeth iddynt. 
 
Rydym yn cydymffurfio gyda gofynion y llywodraeth a nodir yng Nghylchlythyr LA 83/14 
DHS, a chan Fro Morgannwg, o ran cyfrinachedd.  Cedwir y wybodaeth Amddiffyn Plant 
mewn safle diogel, dan glo.  Mae hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch achosion o gam-
drin plant a gadarnhawyd a'r achosion dan amheuaeth. 
 
Ni ddatgelir gwybodaeth gan drydydd partïon heb roi gwybod iddynt ymlaen llaw a sicrhau 
eu caniatâd ymlaen llaw.  Gall y cyfle i droi at y ffeiliau hyn gael ei atal mewn achosion 
rhagnodedig penodol pan geir achosion o gamdriniaeth go iawn neu honedig (gweler 
Cylchlythyr 16/19 DfES).  Nid yw nodiadau gwaith yn destun gweithgarwch datgelu, ond 
caiff crynodeb ei baratoi ohonynt a byddant yn cael eu cadw mewn ffeil.  Mae'r canllawiau 
hyn yn unol â'r rhagofalon ynghylch datgelu gwybodaeth a nodir yn Rheoliadau Addysg 
(Cofnodion Ysgol) 1989. 
 

14: MONITRO AC ADOLYGU 

Mae gan Gorff Llywodraethu Ysgol Pen-y-Garth aelod uwch o staff y maent wedi cael eu 
dynodi i feddu ar y cyfrifoldeb arweiniol dros ddelio gyda materion amddiffyn plant.  Yn 
ogystal, mae'r Corff Llywodraethu yn cydnabod ei gyfrifoldeb mewn perthynas â Diogelu 
ac Amddiffyn Plant, a bydd yn sicrhau bod hon yn eitem flynyddol ar agenda ei 
gyfarfodydd ac yn rhan o Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr. 
 
Bydd  yn defnyddio 'Ffurflen Hunanwerthuso Estyn ar gyfer Diogelu ac Amddiffyn Plant' er 
mwyn monitro ac adolygu ein polisi a'n harfer bob blwyddyn. 
 
 
 
 
Tabl yr Atodiadau 
 
 
Atodiad A 
 

Cysyniadau a Diffiniadau Allweddol 

Atodiad B 
 

Rolau a Chyfrifoldebau Personél Diogelu yr Ysgol 

Atodiad C 
 

Diffiniadau o Gamdriniaeth ac Esgeulustod 
 

Atodiad D 
 

Gweithdrefnau ar gyfer Staff y mae ganddynt Bryderon am 
Blentyn 
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Atodiad E 
 

Cofnod Pryder Diogelu Disgybl  
 

Atodiad F System Wybodaeth Diogelu Disgybl 
 

Atodiad G Cofnod Contractwr Dyddiol 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atodiad A:  Cysyniadau a Diffiniadau Allweddol 
 

Detholiad o Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 
 

 
Plentyn 
mewn angen  

 
Mae plentyn yn blentyn mewn angen:  

- os yw ef/hi yn annhebygol o gyflawni neu gynnal, neu gael y cyfle o 
gyflawni neu gynnal, safon iechyd neu ddatblygiad rhesymol heb 
gael gwasanaethau gan awdurdod lleol;  

- os yw ei iechyd neu ei ddatblygiad yn debygol o gael ei niweidio, neu 
ei niweidio ymhellach, heb gael gwasanaethau o’r fath;  neu  

- os yw ef/hi yn blentyn anabl. 
 

 
Amddiffyn 
Plant 

 
Rhan o’r gwaith o ddiogelu a hybu lles plant yw amddiffyn plant.  Mae’n 
cyfeirio at y gweithgarwch o amddiffyn plant penodol sy’n dioddef neu 
mewn perygl o ddioddef niwed arwyddocaol o ganlyniad i gamdriniaeth 
neu esgeulustod.  
 

 
Plant 

 

 
Plentyn yw unrhyw un o dan 18 oed.  Mae ‘plant’ felly’n golygu ‘plant a 
phobl ifanc’ drwy’r ddogfen.  Nid yw’r ffaith fod plentyn wedi cyrraedd 16 
mlwydd oed, yn byw’n annibynnol neu mewn Addysg Bellach, wedi ymuno 
â’r Lluoedd Arfog, neu mewn ysbyty, carchar neu sefydliad i droseddwyr 
ifanc yn newid ei statws na’i hawl i gael gwasanaethau na’i hawl i gael ei 
amddiffyn o dan Ddeddf Plant 1989.  
 

 
Datblygiad 

 
Corfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol neu ymddygiadol. 
 

 
Niwed 

 
Cam-drin neu amharu ar iechyd neu ddatblygiad, yn cynnwys, er 
enghraifft, nam a ddioddefwyd ar ôl gweld neu glywed rhywun arall yn cael 
ei gam-drin.  
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Iechyd Iechyd corfforol neu iechyd meddwl. 
 

 
Diogelu a 
hybu lles 
plant 
 

 
 
-  Atal niwed neu nam i’w hiechyd neu eu datblygiad; a  
-  Sicrhau eu bod yn derbyn gofal diogel ac effeithiol er mwyn eu galluogi i 
gael y cyfleoedd bywyd gorau posib.  
 

 
Niwed 
arwyddocaol 

 
Dywed Adran 31(10) o Ddeddf Plant 1989,  “where the question of 
whether harm suffered by a child is significant turns on the child’s health 
or development, his health or development shall be compared with that 
which could be reasonably be expected of a similar child.”  
 

 
Lles 

 
Nid oes diffiniad statudol. Cyflwynodd Deddf Plant 1989 y rhestr wirio y 
mae’n rhaid i Lys ei hystyried dan rai amgylchiadau. Mae Deddf 1989 yn 
dweud “a court shall have regard in particular to:-   
- the ascertainable wishes and feelings of the child 

concerned (considered in the light of his age and  
understanding); 

- his physical, emotional and educational needs; 
- the likely effect on him of any change in his circumstances; 
- his age, sex, background and any characteristics of his which the 

court considers relevant; 
- any harm which he has suffered or is at risk of suffering; 
- how capable each of his parents, and any other person in relation 

to whom the court considers the question to be relevant, is of 
meeting his needs; 

- the range of powers available to the court under this Act in the 
proceedings in question.” 

 
 

 
Atodiad B:  Rolau a Chyfrifoldebau Personél Diogelu yr Ysgol 

 
 
Bydd y Person Uwch Dynodedig dros Amddiffyn Plant (DSP) yn cydlynu'r trefniadau 
amddiffyn plant yn yr ysgol. 
 
Rhaid i bob ysgol enwebu aelod uwch o staff i gydlynu'r trefniadau amddiffyn plant.  Mae'r 
awdurdod lleol yn cadw rhestr o'r holl unigolion uwch dynodedig (DSP) dros amddiffyn 
plant. 
 
Mae'r DSP: 

• wedi cael hyfforddiant priodol; 
• yn gweithredu fel ffynhonnell cymorth ac arbenigedd i gymuned yr ysgol; 
• yn meddu ar ddealltwriaeth o weithdrefnau LSCB; 
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• yn cadw cofnodion ysgrifenedig o'r holl bryderon, gan sicrhau bod cofnodion o'r fath 
yn cael eu storio mewn ffordd ddiogel a'u hamlygu, ond yn cael eu cadw ar wahân i 
ffeil gyffredinol y disgybl; 

• yn cyfeirio achosion lle y ceir amheuaeth o gamdriniaeth i ofal cymdeithasol dros 
blant neu'r heddlu pan fo hynny'n briodol; 

• yn hysbysu gofal cymdeithasol plant os bydd plentyn y mae ganddynt gynllun 
amddiffyn plant yn absennol am fwy na dau ddiwrnod heb esboniad; 

• yn sicrhau, pan fydd disgybl y mae ganddynt gynllun amddiffyn plant yn gadael yr 
ysgol, bod eu gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i'w hysgol newydd a bod 
gweithiwr cymdeithasol y disgybl yn cael eu hysbysu; 

• yn mynychu a/neu'n cyfrannu at gynadleddau amddiffyn plant; 
• yn cydlynu cyfraniad yr ysgol i gynlluniau amddiffyn plant; 
• yn datblygu cysylltiadau effeithiol gydag asiantaethau gwirfoddol a statudol 

perthnasol; 
• yn sicrhau bod yr holl staff yn llofnodi er mwyn dynodi eu bod wedi darllen a deall y 

polisi amddiffyn plant; 
• yn sicrhau bod y polisi amddiffyn plant yn cael ei ddiweddaru bob blwyddyn; 
• yn cysylltu gyda'r llywodraethwr enwebedig a'r Pennaeth (pan na gyflawnir y rôl gan 

y Pennaeth) pan fo hynny'n briodol; 
• yn cadw cofnod o bresenoldeb staff mewn hyfforddiant amddiffyn plant; 
• yn sicrhau bod y polisi amddiffyn plant ar gael i rieni. 

 
Mae'r dirprwy berson(au) dynodedig wedi cael hyfforddiant priodol ac, yn absenoldeb y 
person dynodedig, mae'n cyflawni'r swyddogaethau hynny y maent yn angenrheidiol er 
mwyn sicrhau diogelwch parhaus disgyblion.  Os bydd y person dynodedig yn absennol 
am y tymor hir, bydd y dirprwy yn cyflawni'r holl swyddogaethau uchod. 
 
Mae'r corff llywodraethu yn sicrhau bod yr ysgol yn meddu ar: 

• DSP dros amddiffyn plant, y maent yn aelod o'r tîm arwain uwch ac y maent wedi 
cael hyfforddiant ym maes gwaith rhyng-asiantaethol, yn ogystal â hyfforddiant 
amddiffyn plant sylfaenol; 

• polisi a gweithdrefnau amddiffyn plant y maent yn cyd-fynd gyda gofynion LSCB, y 
maent yn cael eu hadolygu bob blwyddyn ac ar gael i rieni yn ôl y gofyn; 

• gweithdrefnau er mwyn delio gyda honiadau o gam-drin a wneir yn erbyn aelodau o 
staff, gan gynnwys honiadau a wneir yn erbyn y Pennaeth; 

• gweithdrefnau recriwtio mwy diogel, y maent yn cynnwys y gofyniad i gynnal 
archwiliadau priodol; 

• strategaeth hyfforddi sy'n sicrhau bod pob aelod o staff, gan gynnwys y Pennaeth, 
yn cael hyfforddiant amddiffyn plant a hyfforddiant diweddaru bob tair blynedd.  
Dylai'r DSP gael hyfforddiant diweddaru bob dwy flynedd; 

• trefniadau er mwyn sicrhau bod yr holl wirfoddolwyr a'r staff dros dro yn ymwybodol 
o drefniadau'r ysgol ar gyfer amddiffyn plant. 

 
Mae'r corff llywodraethu yn enwebu aelod (y cadeirydd fel arfer) i fod yn gyfrifol am gysylltu 
gyda'r awdurdod lleol ac asiantaethau eraill os caiff honiad ei wneud yn erbyn y Pennaeth. 
 
Cyflwynir adroddiad blynyddol i'r awdurdod lleol ynghylch sut y cyflawnwyd dyletswyddau'r 
corff llywodraethu.  Bydd unrhyw wendidau yn cael eu cywiro yn ddi-oed. 
 
Mae'r Pennaeth: 
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• yn sicrhau bod y polisi a'r gweithdrefnau amddiffyn plant yn cael eu gweithredu a'u 
dilyn gan yr holl staff; 

• yn neilltuo amser ac adnoddau digonol er mwyn galluogi'r ESP a'r dirprwy i gyflawni 
eu rolau mewn ffordd effeithiol, gan gynnwys asesu disgyblion a mynychu 
trafodaethau ynghylch strategaeth a chyfarfodydd angenrheidiol eraill; 

• yn sicrhau bod yr holl staff yn teimlo bod modd iddynt fynegi pryderon ynghylch 
arfer gwael neu anniogel, a bod pryderon o'r fath yn cael eu trin mewn ffordd 
sensitif ac yn unol â gweithdrefnau chwythu'r chwiban; 

• yn sicrhau bod sylw yn cael ei roi i ddiogelwch a lles plant trwy'r cwricwlwm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atodiad C:  Diffiniadau o Gamdriniaeth ac Esgeulustod 
Detholiad o Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 

 
Er mwyn sicrhau bod ein disgyblion yn cael eu diogelu rhag niwed, mae angen i ni ddeall 
pa fathau o ymddygiad y maent yn cyfateb â chamdriniaeth ac esgeulustod. 
 
Gall rhywun gam-drin neu esgeuluso plentyn drwy beri niwed, neu drwy fethu gweithredu i 
atal niwed.  Gall plant gael eu cam-drin o fewn y teulu neu mewn sefyllfa sefydliadol neu 
gymunedol, gan rywun mae’n ei adnabod neu, yn llai aml, gan rywun dieithr.  Gall plentyn 
neu berson ifanc, hyd at mae ef neu hi yn 18 oed, ddioddef camdriniaeth neu esgeulustod 
a bod angen cael eu hamddiffyn trwy gynllun amddiffyn plant rhyng-asiantaethol (wedi'i 
gymryd o Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008). 
 
Mae camdriniaeth ac esgeulustod yn fathau o gam-drin.  Gall rhywun gam-drin neu 
esgeuluso plentyn trwy achosi niwed iddynt, er enghraifft trwy eu taro, neu thrwy fethu 
gweithredu i atal niwed, er enghraifft trwy adael plentyn bach gartref ar eu pen eu hunain, 
neu adael cyllyll neu fatsis o fewn cyrraedd plentyn bach y maent ar eu pen eu hunain. 
 
Ceir pedwar categori o gamdriniaeth:  cam-drin corfforol, cam-drin emosiynol, cam-drin 
rhywiol ac esgeulustod. 
 

- Cam-drin corfforol 
Gall cam-drin corfforol gynnwys taro, ysgwyd, taflu, gwenwyno, llosgi neu sgaldio, 
boddi, tagu, neu achosi math arall o niwed corfforol i blentyn.  Gall plentyn gael ei 
niweidio’n gorfforol hefyd pan mae rhiant yng ngofal yn ffugio neu’n creu salwch i’r 
plentyn yn ei ofal.  (Am fanylion pellach ynghylch Salwch Ffug, trowch at Weithdrefnau 
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 
 
- Cam-drin emosiynol 
Cam-drin emosiynol yw cam-drin plentyn yn emosiynol dros amser i’r graddau lle 
achosir effeithiau niweidiol difrifol a chyson i ddatblygiad emosiynol y plentyn.  Gallai 
olygu cyfleu’r syniad i’r plentyn ei fod yn ddiwerth neu fod neb yn ei garu, ei fod yn 
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annigonol neu â gwerth ond i’r graddau ei fod yn bodloni anghenion person arall.  Gall 
gynnwys beichio plentyn â disgwyliadau anaddas i’w oed neu ddatblygiad.  Gall 
gynnwys peri i blentyn deimlo’n ofnus neu mewn perygl yn aml, er enghraifft, trwy orfod 
bod yn dyst o fewn y cartref i gam-drin domestig neu trwy gael ei fwlio.  Gall hefyd 
olygu cam-fanteisio ar neu lygru plant.  Mae elfen o gam-drin emosiynol yn perthyn i 
bob math o gamdriniaeth, er y gall fodoli ar ei ben ei hun.  
 
- Cam-drin rhywiol 
Mae cam-drin rhywiol yn golygu gorfodi neu hudo plentyn neu berson ifanc i gymryd 
rhan mewn gweithredoedd rhywiol, p’un a yw’r plentyn yn ymwybodol o’r hyn sy’n 
digwydd ai peidio.  Gall y gweithredoedd olygu cyffwrdd corfforol, gan gynnwys 
gweithredoedd treiddio i gorff y plentyn neu beidio.  Gallan nhw fod yn weithredoedd 
sydd ddim yn cynnwys cyffwrdd, fel cynnwys plant yn y broses o edrych ar neu 
gynhyrchu deunyddiau pornograffig, o wylio gweithredoedd rhywiol neu o annog plant i 
ymddwyn mewn ffyrdd anaddas yn rhywiol.     
 
- Esgeulustod 
Esgeulustod yw methiant cyson i fodloni anghenion corfforol a/neu seicolegol sylfaenol 
plentyn sy’n debygol o arwain at nam difrifol i iechyd neu ddatblygiad y plentyn. Gall 
olygu methiant rhiant neu ofalwr i ddarparu digon o fwyd, cysgod neu ddillad, methiant 
i amddiffyn plentyn rhag niwed corfforol neu berygl, neu fethiant i sicrhau mynediad i 
ofal neu driniaeth feddygol addas. Gall hefyd gynnwys esgeuluso anghenion emosiynol 
sylfaenol plentyn, neu fethu ag ymateb iddyn nhw.  Gall esgeuluso ddigwydd hefyd yn 
ystod beichiogrwydd pan mae mam yn camddefnyddio sylweddau.' 

 
Arwyddion Camdriniaeth 
 
Arwyddion a Symptomau 
Diben hwn yw cynnig canllaw.  Cofiwch nad yw presenoldeb un ffactor neu fwy o 
reidrwydd yn cynnig prawf bod plentyn wedi cael eu cam-drin. 
 
Fodd bynnag, gallai ddynodi y dylid cynnal ymchwiliad. 
 
•Oedi heb esboniad cyn ceisio triniaeth sy'n angenrheidiol 
•Esboniadau anghyson 
•Cleisiau nad oes modd eu hesbonio: 
•Olion Cnoi 
•Llosgiadau a sgaldiadau 
•Llosgiadau wedi'u hachosi gan sigaréts  
•Anabledd corfforol cyffredinol 
•Y plentyn yn ddiymateb 
•Baeddu a gwlychu 
•Newid mewn patrymau ymddygiadol 
•'Golwg wedi rhewi' 
•Ceisio sylw 
•Pryder 
•Ymddygiad gwrthgymdeithasol 
•Ymddangosiad anniben 
•Ymddygiad rhywiol rhagaeddfed 
•Lluniau a chwarae rhywioledig 
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•Perfformiad gwael yn yr ysgol yn sydyn 
•Hunan-barch isel 
•Hunan-anffurfio 
•Tawedog 
•Rhedeg i ffwrdd 
•Amharodrwydd i ddychwelyd gartref ar ôl ysgol 
•Gwrthwynebu archwiliadau meddygol yn yr ysgol 
•Anhawster wrth feithrin perthnasoedd 
•Arddangosiadau serchog dryslyd 
•Presenoldeb gwael – heintiau dro ar ôl tro ac ati. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Atodiad D:  Gweithdrefnau ar gyfer Staff y mae ganddynt Bryderon am Blentyn 
 

Gweithdrefnau i'w dilyn os bydd gan oedolyn bryderon am blentyn 
 
 
Mae gan Ysgol Pen-y-Garth  bolisi o gynnal partneriaeth rhwng y cartref a'r ysgol, ond 
pan fydd plant yn cael eu cam-drin neu pan geir amheuaeth bod plant yn cael eu cam-drin, 
mae'n cyfrifoldebau pennaf tuag at y plentyn.  Gallai hyn olygu na chaiff rhieni eu hysbysu 
neu eu hymgynghori mewn rhai achosion.  Efallai na fydd modd i ni atal camdriniaeth 
plant, ond trwy ddilyn Gweithdrefnau Amddiffyn Plant, rydym yn gwneud ein gorau i 
ddiogelu ein holl blant, a hwn yw ein cyfrifoldeb cyntaf a'n hunig gyfrifoldeb. 
 
Dylai'r holl staff, trwy gyfrwng eu dyletswydd gofal, sicrhau bod plant yn cael eu cadw'n 
ddiogel a'u bod yn parhau i fod yn iach.  Caiff achosion lle y ceir amheuaeth o 
gamdriniaeth eu hadrodd, cydymffurfir gyda gweithdrefnau a chaiff y camau gweithredu 
dilynol eu gadael i'r asiantaethau priodol.  Yn ogystal, rydym yn gofalu am blant y maent 
wedi cael eu cam-drin a byddwn yn ymdrechu i'w cynorthwyo mewn ffordd sensitif. 
 

Rhesymau dros ddilyn Gweithdrefnau 
• Mae'n diogelu'r plentyn 
• Mae'n osgoi oedi. 
• Mae'n cynnig cysondeb 
• Mae'n diogelu'r holl staff. 
• Os bydd camau pellach yn cael eu cymryd gan asiantaeth arall, mae'n sicrhau bod 

yr ysgol wedi dilyn y gweithdrefnau cywir. 
• Mae'n ddyletswydd statudol 
 

Mae'r staff yn cael cyswllt gyda'r plant drwy'r dydd ac maent mewn sefyllfa i 
ddarganfod camdriniaeth bosibl.  Trwy leisio pryder, ni ddylent ystyried eu bod 
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yn cychwyn gweithdrefnau o reidrwydd, yn wir, gallai peidio lleisio pryderon 
arwain at feirniadaeth. 

 
Y meini prawf y dylid eu defnyddio yw bod ganddynt 'amheuaeth resymol', a dan Ddeddf 
Plant 1989, estynnwyd y diffiniad hwn er mwyn cynnwys 'neu y gallent ddioddef yn y 
dyfodol'. 
 
Ym mhob achos, mae'n bwysig iawn bod gweithdrefnau cywir a phrydlon yn cael eu dilyn 
dan Weithdrefnau Amddiffyn Plant AALl Bro Morgannwg, er mwyn cydymffurfio gyda 
gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. 
 
Dylai staff gofio bob amser mai rôl holl staff yr ysgol yw 'cynorthwyo'r' Heddlu a'r 
Gwasanaethau Plant, ac NID i gynnal eu hymchwiliadau eu hunain. 
 
Bydd yr athro sy'n adrodd yn cael gwybod am unrhyw gamau pellach sy'n cael eu cymryd 
h.y.  cyfeirio at y Gwasanaethau Plant, monitro ac ati.  Os bydd asiantaeth allanol yn 
ymchwilio i'r achos a adroddwyd, bydd yr athro yn cael eu hysbysu o unrhyw gyfarfodydd, 
cynadleddau achos neu gamau gweithredu. 
 
Mae gan staff rôl pwysig wrth glywed yr hyn y bydd gan blant i'w ddweud.  Gall yr ysgol 
gynnig lle niwtral, lle y mae pob plentyn yn teimlo'n ddiogel i siarad.  Mae ymateb mewn 
ffordd sensitif i'r datgeliad yn hanfodol.  Rhaid i staff wrando'n ofalus ar yr hyn y mae'r 
plentyn yn ei ddweud, ei drin mewn ffordd ddifrifol a gwerthfawrogi'r hyn sy'n cael ei 
ddweud. 
 
Tynnwyd y cyngor canlynol ar gyfer yr holl staff o Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru 
Gyfan 2008: 
 
'Beth i’w wneud os yw plentyn yn dweud wrthych chi ei fod yn cael ei gam-drin, neu 
fod person ifanc arall yn cael gam-drin: 

• Dangoswch i’r plentyn eich bod chi’n gwrando arno’n astud, a’ch bod yn cymryd ei 
honiadau o ddifrif;  

• Anogwch y plentyn i siarad, ond peidiwch â’i arwain wrth ei holi;   
• Peidiwch â thorri ar draws pan mae’n sôn am ddigwyddiadau pwysig. Peidiwch â 

gwneud i’r plentyn ailadrodd ei hanes;  
• Esboniwch beth sydd rhaid i chi wneud, mewn ffordd sy’n addas ar gyfer oedran y 

plentyn a’i allu i’ch deall;  
• Peidiwch ag addo cadw stori’r plentyn yn gyfrinachol, gan bod cyfrifoldeb arnoch i 

ddatgelu gwybodaeth i’r rheini sydd angen ei gwybod.  Nid bradychu ymddiriedaeth 
yw rhoi gwybod am bryderon;  

• Cyn gynted ag y gallwch chi ac o fewn 24 awr fan bellaf, ysgrifennwch yr hyn mae’r 
plentyn wedi’i ddweud wrthych.  Defnyddiwch union eiriau’r plentyn os gallwch chi;  

• Hysbyswch eich rheolwr llinell am eich pryderon neu (os yw hynny’n briodol) yr 
aelod staff pwrpasol yn eich sefydliad sy’n gyfrifol am amddiffyn plant;  

• Gofalwch fod y gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd yn y swyddfa leol yn cael 
gwybod am eich pryderon ar unwaith. Peidiwch ag oedi;  

• Peidiwch â herio’r sawl sy’n cael ei amau o gam-drin;  
• Peidiwch â phoeni am wneud camgymeriad. Bydd y gwasanaethau cymdeithasol 

bob amser yn eich cymryd o ddifrif. Mae’n well trafod y mater gyda rhywun sydd â’r 
profiad a’r cyfrifoldebau i wneud asesiad; 
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• Nodwch y dyddiad, yr amser, y lle ac enwau’r bobl oedd yn bresennol yn y 
drafodaeth.  

 
Bydd staff yn cael eu hysbysu'n llawn am unrhyw blentyn yn eu dosbarth y maent ar y 
gofrestr.  Rhaid i athrawon hysbysu'r Athro Dynodedig o unrhyw blentyn y maent yn peri 
pryder.   
Yn enwedig pan welir newid amlwg mewn ymddygiad plentyn. 
 
Pan benderfynir na fydd angen gwneud cyfeiriad i'r gwasanaethau cymdeithasol ar 
unwaith, dylid llenwi Cofnod Pryder am Blentyn, gan nodi dyddiad y digwyddiad/pryder a'r 
camau a gymrwyd.  Dylai'r Person Dynodedig dros Amddiffyn Plant lofnodi'r cofnod pryder 
hwn, a dylid cadw copi yn Ffeil Ddiogelu y Plentyn (Atodiad E) . 
 
Os na fydd yr Athro Dynodedig ar gael er mwyn delio gydag argyfwng sy'n ymwneud gyda 
materion Amddiffyn Plant, bydd yr aelod o staff yn dilyn y gweithdrefnau a nodir yn y polisi 
hwn. 
 
Bydd y weithdrefn hon yn berthnasol i'r holl oedolion y maent yn gweithio yn yr 
ysgol, gan gynnwys staff glanhau ac arlwyo. 

 
Gweithdrefnau ar gyfer staff yn yr ysgol 

 
Mae'r holl staff a'r gwirfoddolwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn sefyllfa dda 
i arsylwi arwyddion allanol o gamdriniaeth, newid mewn ymddygiad neu fethu datblygu.  
Felly, mae ganddynt ddyletswydd i ddiogelu a hyrwyddo lles disgyblion ac i gydymffurfio 
gyda Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a'r Fframwaith Asesu Cenedlaethol. 
 
Mae'r gweithdrefnau hyn yn cyd-fynd gyda Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 
a'r Fframwaith Asesu Cenedlaethol, y dylid cyfeirio atynt er mwyn cael mwy o fanylder yn 
unol ag amgylchiadau penodol. 
 
 
Pan fydd aelod o staff, y maent yn staff addysgu neu'n staff nad ydynt yn staff addysgu, yn 
gweld arwyddion o gamdriniaeth neu esgeulustod, dylent: 
 

• Gadw cofnodion ysgrifenedig o bryderon ynghylch plant trwy lenwi Cofnod Pryder 
am Blentyn (gan nodi'r dyddiad, y digwyddiad a'r camau a gymrwyd), hyd yn oed 
pan na fydd angen cyfeirio'r mater at y gwasanaethau cymdeithasol ar unwaith. 

 
• Hysbysu Person Uwch Dynodedig yr ysgol dros Amddiffyn Plant, neu yn eu 

habsenoldeb nhw, y Dirprwy Berson Uwch Dynodedig dros Amddiffyn Plant, y 
Pennaeth neu'r Dirprwy Bennaeth.  Os penderfynir bod angen cyfeirio'r digwyddiad, 
dylai'r Person Uwch Dynodedig dros Amddiffyn Plant wneud cyfeiriad dros y ffôn i'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol trwy ffonio'r Swyddog ar Ddyletswydd ar 01446 
725202, neu 02920 788570 y tu allan i oriau swyddfa.  Rhaid gwneud cofnod 
ysgrifenedig ohono cyn pen dau ddiwrnod gwaith trwy lenwi'r Ffurflen Gyfeirio Aml-
asiantaeth (MARF) a'i hanfon at: 

 
                  Y Swyddog ar Ddyletswydd 
                  Cyngor Bro Morgannwg, Gwasanaethau Cymunedol 
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                  1 Tŷ Haydock 
                  Heol Holton 
                  Y Barri 
                  CF63 4HA 
 

• Dylai'r DSP sicrhau bod y rhieni yn cael eu hysbysu o'r cyfeiriad a'u bod yn 
ymwybodol ohono, ac eithrio mewn amgylchiadau pan fyddai gwneud hynny yn 
rhoi'r plentyn mewn perygl pellach o ddioddef niwed. 

 
(Mae modd ceisio cyngor cyn cyfeirio gan yr uchod, trwy ofyn am y ddesg ddyletswydd, 
neu Swyddog Arweiniol Dynodedig yr AALl dros Amddiffyn Plant, David Davies, 01446 
709184 / 07813 840286, neu, yn ei absenoldeb ef, Jane Werrett, 01446 709147). 
 
Yn dilyn y cyfeiriad, rhaid i'r ysgol; 
 

• Gael gwybod am y trafodaethau strategaeth a mynychu cyfarfodydd strategaeth / 
cynadleddau achos / cyfarfodydd y grŵp craidd yn ôl y gofyn 

• Cofnodi'r dyddiad, y digwyddiad, y camau a gymrwyd a chanlyniad y gamdriniaeth y 
ceir amheuaeth amdani, a chadw cofnodion yn ddiogel ac yn gyfrinachol; 

• Cyfrannu at y dull gweithredu wedi'i gydlynu tuag at Amddiffyn Plant trwy ddatblygu 
cyswllt effeithiol gydag asiantaethau a chymorth arall. 

 
 

Gweithdrefnau ar gyfer Staff y Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau. 
 
Yn ogystal, gall staff y maent yn ymweld ag ysgolion (staff canolog fel y Gwasanaeth 
Cymorth Disgyblion, Swyddogion Cynghori a'r rhai y maent yn darparu gwasanaethau 
wedi'u comisiynu) gael datgeliadau gan ddisgyblion neu dystiolaeth o gamdriniaeth bosibl 
gan gynnwys esgeulustod. 
 
Dylent hysbysu Person Uwch Dynodedig yr ysgol dros Amddiffyn Plant ar unwaith neu yn 
eu habsenoldeb nhw, y Dirprwy Berson Uwch Dynodedig dros Amddiffyn Plant, y 
Pennaeth neu'r Dirprwy Bennaeth.  Os caiff y penderfyniad ei wneud bod angen cyfeirio'r 
digwyddiad at y Gwasanaethau Cymdeithasol, dylai'r Person Uwch Dynodedig dros 
Amddiffyn Plant wneud cyfeiriad i'r Gwasanaethau Cymdeithasol, trwy ffonio'r Swyddog ar 
Ddyletswydd ar 01446 725202 neu 02920 788570 y tu allan i oriau swyddfa.  Rhaid 
gwneud cofnod ysgrifenedig o hyn cyn pen dau ddiwrnod gwaith trwy lenwi'r Ffurflen 
Gyfeirio Aml-asiantaeth (MARF). 
 
Yn dilyn hyn, dylent hysbysu eu rheolwr llinell, neu yn eu habsenoldeb nhw, y Swyddog 
Dynodedig dros Amddiffyn Plant, David Davies ar 01446 709184 / 07813 840286, neu yn 
ei absenoldeb ef, Jane Werrett, 01446 709147.  
Dylid gwneud hyn yn ddi-oed (yr un diwrnod) a pharatoi cofnod ysgrifenedig llawn o'r 
digwyddiad/datgeliad a'r amgylchiadau.  (Atodiad F). 
 
Yn yr un modd, dylai oedolion a gyflogir gan y Cyngor i weithio gyda phlant neu bobl ifanc 
y tu allan i'r ysgol e.e.  aelodau'r Gwasanaeth Ieuenctid, gysylltu â'u rheolwr llinell, neu yn 
eu habsenoldeb nhw, y Swyddog Dynodedig dros Amddiffyn Plant, David Davies ar 01446 
709184 / 07813 840 286, neu yn ei absenoldeb ef, Jane Werrett, 01446 709147.  Dylid 
creu cofnod ysgrifenedig llawn o'r dystiolaeth a'r amgylchiadau (Atodiad F). 
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Fel yr oedolyn a wnaeth fynegi'r pryder y tro cyntaf, mae'r aelod sy'n ymweld yn gyfrifol am 
sicrhau bod yr ysgol wedi ymateb i'r pryderon a fynegwyd.  Bydd yr aelod sy'n ymweld yn 
gyfrifol am gymryd camau pellach dan y gweithdrefnau os na fyddant yn fodlon gydag 
ymateb yr ysgol.  Os bydd hyn yn digwydd, dylid codi pryderon gyda David Davies, a fydd 
yn cysylltu gyda'r ysgol. 
 
Nid yw staff yn yr ysgol, staff y maent yn ymweld ag ysgolion neu y maent yn gweithio 
gyda phlant a phobl ifanc, neu mewn lleoliadau Ieuenctid, yn gyfrifol am ymchwilio i 
achosion lle y ceir amheuaeth o gam-drin plant, dim ond adrodd unrhyw ddatgeliad neu 
dystiolaeth ymddangosiadol. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atodiad E         

                                                                                             
 

Cwbl Gyfrinachol – Cofnod Pryder am Blentyn 
I'w gadw yn ddiogel yn Ffeil Ddiogelu y Plentyn 

 
Dylech ddefnyddio'r ffurflen hon er mwyn cofnodi unrhyw bryder am les disgybl os 
byddwch yn amau y gallai'r disgybl fod yn dioddef camdriniaeth neu esgeulustod, neu os 
byddwch wedi cael datgeliad ynghylch camdriniaeth gan ddisgybl, neu glywed honiad 
ynghylch camdriniaeth.  Rhaid i chi lenwi ffurflen pryder yr ysgol a'i throsglwyddo i DSP.  
Dylai'r DSP benderfynu pa gamau pellach y mae angen eu cymryd.  Pan benderfynir na 
fydd angen gwneud cyfeiriad i'r Gwasanaethau Cymdeithasol ar unwaith, dylai'r DSP 
lofnodi'r ffurflen hon a dylid cadw copi ohoni yn ffeil Ddiogelu y plentyn. 
 
Enw'r Disgybl Dyddiad Geni  

Athro Dosbarth/ Tiwtor Dosbarth  Eich Enw 
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Pam eich bod yn pryderu am y disgybl hwn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ydych wedi siarad gyda'r disgybl? 
                                      
                                  Ydw/Nac ydw 

Beth ddywedodd ef / hi? 
Dylech ddefnyddio geiriau'r disgybl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beth ydych chi wedi ei arsylwi a phryd? 



25 
 

Beth ydych chi wedi ei glywed a phryd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beth a ddywedwyd wrthoch chi a phryd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ydych wedi sôn wrth unrhyw un arall am eich pryder?  Ydw/Nac ydw 
Pwy? 

Ai dyma'r tro cyntaf yr ydych wedi teimlo'n bryderus am y disgybl hwn? 
 
Ie/Na 
 
Pryderon parhaus 
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A yw'r rhieni/gofalwyr yn ymwybodol o'ch pryder?  Ydynt/Nac ydynt 
 
                                 
                     

Dyddiad ac amser y gwnaethoch chi roi'r ffurflen hon/trafod y ffurflen hon gyda'r person 
uwch dynodedig. 

Camau y Cytunwyd Arnynt/A Gymrwyd 
 
 

 
 
Dyddiad      Llofnod 

 
 

 
 
 
 
Atodiad F 
 

Cofnod Gwybodaeth Diogelu Disgybl  
 
Enw  Dyddiad 

Geni  
 Rhif 

UPN  
 

Cyfeiriad 
 

 
 

 
Deiliad Prif CRh: 
(Rhiant neu Wasanaethau 
Cymdeithasol) 

 

Enw'r Rhiant: 
 

 

Cyfeiriad y Rhiant: 
 

 

Rhif cyswllt y rhiant:  
 

Enw'r gofalwr (os nad 
yw'n byw gyda'r Rhieni) 

 

Dylech 
gynnwys Logo 
yr Ysgol Yma 
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Cyfeiriad y Gofalwr: 
 

 

Rhif cyswllt y gofalwr:  
 

 
Amddiffyn Plant (AP) 

Plant sy'n Derbyn Gofal (LAC) 
Dyddiad Cofrestru AP  

 
Dyddiad y daeth yn 
LAC 

 

Categori ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant 

 Statws Cyfreithiol 
(os yn LAC) 
 

 

Dyddiad y daeth 
Cofrestriad AP i ben 

 Dyddiad pan nad 
oedd yn LAC 
mwyach 

 

Gweithiwr Cymdeithasol  
 

 Rhif Cyswllt   

Rheolwr Tîm y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol  

 Tîm Ardal y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol  

 

Nodiadau Ychwanegol / Gwybodaeth mewn Argyfwng: 
(e.e. ffeiliau rhybudd cynnar, ffeiliau ar gyfer plant sy'n peri pryder, cyfyngiadau cyswllt, 
peryglon, alergeddau, gwybodaeth feddygol neu drefniadau teuluol arbennig 
 
 
 
 

Cyfansoddiad Ffeil Ddiogelu Awgrymedig 
 
Mae'r canllawiau canlynol gan Ddiogelu Addysg yn ymwneud â storio gwybodaeth yn yr 
Ysgol ynghylch plant agored i niwed a'r rhai y maent yn cael cyswllt gyda'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol.  Dylai pob plentyn feddu ar ffeil unigol a dylai'r holl wybodaeth gael ei 
chadw mewn trefn yn ôl y dyddiad, gan nodi'r un mwyaf diweddar yn gyntaf, yn yr 
adrannau canlynol: 

Ffeil Ysgol ynghylch Diogelu 
 
 

1. Cofnod Gwybodaeth Diogelu Disgybl 
 
2. Cronoleg o bryderon yr ysgol 

 
3. Gohebiaeth 

 
4. Cofnodion Gwasanaethau Cymdeithasol – Cofnodion Grŵp Craidd/Cynhadledd, 

Cyfarfodydd Adolygu LAC, Cyfarfodydd Cynllunio Plant mewn Angen 
 

5. Adroddiadau ysgol ar gyfer Cyfarfodydd Gwasanaethau Cymdeithasol – h.y.  
Cyfarfodydd Cynadleddau Achos, Adolygiadau LAC, Grwpiau Craidd 
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6. Data ynghylch Presenoldeb – Taflenni cofrestru, cyswllt EWO 
 

7. Gwybodaeth am Asesu Academaidd – Asesiadau Cyfnodau Allweddol, profion 
diwedd blwyddyn 

 
8. Gwybodaeth ychwanegol gan yr ysgol e.e.  Cyswllt gyda'r Gwasanaeth Seicoleg 

Addysg, Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad, Gwasanaeth Anghenion Dysgu 
Ychwanegol.  Copïau o Ddatganiad Anghenion Addysgol Arbennig, IEP, IBP, PEP, 
HEART/Restraint 

 
9. Adroddiad Ysgol 

 
10. Unrhyw wybodaeth arall – copïau o gyfeiriadau i asiantaethau eraill 

 
Pan fydd plentyn yn gadael eich ysgol, rhaid trosglwyddo'r wybodaeth gyfrinachol hon 
mewn ffordd ddiogel i'r ysgol newydd, ac mae'n rhaid i'r Pennaeth newydd neu'r Athro 
Dynodedig lofnodi ei bod wedi cyrraedd.  Rhaid sicrhau bod yr ysgol sy'n derbyn y plentyn 
yn ymwybodol o fodolaeth ffeil Ddiogelu cyn i'r plentyn drosglwyddo. 
 

 
 


