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Rhagarweiniad

Rydym yn ffodus iawn i gael corff rhiant cefnogol a chyfeillgar. Mae ein rhieni a gofalwyr yn
cydnabod bod addysgu plant yn broses sy'n cynnwys partneriaeth rhwng rhieni, athrawon
dosbarth a chymuned yr ysgol. Fel partneriaeth, bydd ein rhieni / gofalwyr yn deall
pwysigrwydd perthynas waith dda er mwyn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i’r plant ar gyfer tyfu yn
oedolion. Am y rhesymau hyn, rydym yn parhau i groesawu ac annog rhieni / gofalwyr i
gymryd rhan lawn ym mywyd ein hysgol.

Pwrpas ac ehangder
Diben y polisi hwn yw i atgoffa i bob rhiant, gofalwr ac ymwelwyr i'n hysgol am yr ymddygiad
disgwyliedig. Mae hyn fel y gallwn barhau i ffynnu, datblygu a chyflawni mewn awyrgylch o
gyd-ddealltwriaeth.

3

Arweiniad

Disgwyliwn i rieni, gofalwyr ac ymwelwyr :



Parchu ethos a gwerthoedd gofalgar ein hysgol



Deall bod angen i athrawon a rhieni gydweithio er lles eu plant

 Dangos bod pob aelod o gymuned yr ysgol yn cael ei drin â pharch ac felly'n gosod esiampl dda
yn eu harfer a'u hymddygiad eu hunain.


Ceisio eglurder o fersiwn plentyn o ddigwyddiadau gyda barn yr ysgol er mwyn dod o hyd i
ateb heddychlon i unrhyw fater.



Cywiro ymddygiad eich plentyn yn arbennig yn gyhoeddus lle gallai fel arall arwain at
wrthdaro, ymddygiad ymosodol neu ymddygiad anniogel.



Cysylltu gyda’r ysgol i helpu i ddatrys unrhyw broblemau sy'n peri pryder.



Osgoi defnyddio staff fel bygythiadau a rhybudd i orfodi plant i ymddwyn yn dda.
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Er mwyn cefnogi amgylchedd ysgol heddychlon a diogel, ni all yr ysgol oddef rhieni, gofalwyr ac
ymwelwyr sy'n arddangos y canlynol:



Ymddygiad aflonyddgar sy'n ymyrryd neu'n bygwth ymyrryd â gweithrediad ystafell ddosbarth,
swyddfa'r gweithiwr, ardal swyddfa neu unrhyw faes arall o adeilad a thir yr ysgol, gan gynnwys
gemau tîm a digwyddiadau chwaraeon.



Defnyddio iaith uchel / sarhaus, rhegi, melltithio, defnyddio iaith ddifrifol neu arddangos tymer



Bygythiad i achosi niwed corfforol gwirioneddol i aelod o staff yr ysgol, Llywodraethwr,
ymwelydd, cyd-riant / gofalwr neu fyfyriwr p'un a yw'r ymddygiad yn drosedd ai peidio.



Difrodi neu ddinistrio eiddo'r ysgol.



E-byst dilornus neu fygythiol neu negeseuon testun / negeseuon ffôn a llais neu gyfathrebu
ysgrifenedig arall



Sylwadau enllibus, tramgwyddus neu anghyson ynghylch yr ysgol neu unrhyw un o'r disgyblion
/ rhiant / staff, yn yr ysgol ar Facebook neu safleoedd cymdeithasol eraill. (Gweler Atodiad 1).
Mae'n rhaid cyflwyno unrhyw bryderon sydd gennych am yr ysgol drwy'r sianeli priodol trwy
siarad gyda'r athro dosbarth, y Pennaeth neu Gadeirydd y Llywodraethwyr, fel y gellir ymdrin â
hwy yn deg, yn briodol ac yn effeithiol i bawb dan sylw.



Ymosodiad corfforol ar oedolyn neu blentyn arall



Yn cysylltu â phlentyn rhywun arall er mwyn trafod â hwy neu eu ceryddu oherwydd
gweithredoedd y plentyn hwn tuag at eu plentyn eu hunain. (Gellid gweld ymagwedd o'r fath
at blentyn yn ymosodiad ar y plentyn hwnnw a gallai fod â chanlyniadau cyfreithiol)



Ysmygu ac yfed alcohol neu cymryd gyffuriau eraill tra ar eiddo'r ysgol.



Dod â cŵn ar dir yr ysgol
Os bydd unigolyn yn arddangos unrhyw un o'r nodweddion uchod ar safle'r ysgol, efallai y bydd
yr ysgol yn teimlo bod angen cysylltu â'r awdurdodau priodol ac, os oes angen, hyd yn oed
wahardd yr oedolyn troseddol rhag dod ar dir yr ysgol.

Rydym yn ymddiried y bydd rhieni a gofalwyr yn cynorthwyo ein hysgol gyda gweithrediad y polisi hwn
a diolchwn am eich cefnogaeth barhaus i'r ysgol.
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Atodiad 1:
Defnydd amhriodol o Safleoedd Rhwydweithiau Cymdeithasol
Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn cael eu defnyddio'n gynyddol i ysgogi ymgyrchoedd a
chwynion yn erbyn ysgolion, penaethiaid, staff ysgol, ac mewn rhai achosion rhieni / myfyrwyr eraill.
Mae'r Llywodraethwyr o'r farn bod y math yma o ddefnydd o wefannau cyfryngau cymdeithasol yn
annerbyniol ac nid er lles gorau'r plant na chymuned yr ysgol gyfan.
Mae'n rhaid cyflwyno unrhyw bryderon a all fod gennych trwy'r sianeli priodol - siarad â'r athro
dosbarth, y pennaeth neu Gadeirydd y Llywodraethwyr, fel y gellir ymdrin â hwy yn deg, yn briodol ac
yn effeithiol i bawb dan sylw.
Os y daw i’n sylw bod unrhyw fyfyriwr neu riant / gofalwr plentyn sy'n cael ei haddysgu yn yr ysgol yn
rhoi sylwadau enllibus neu dilornus ar Facebook neu safleoedd rhwydwaith cymdeithasol eraill, bydd
eu manylion yn cael eu cyfeirio at yr adran 'cam-drin adroddiadau' priodol o safle'r rhwydwaith. Mae
gan bob safle rhwydwaith cymdeithasol reolau clir ynghylch y cynnwys, y gellir ei bostio, ar y safle ac
maent yn darparu gweithdrefnau cadarn i adrodd am gyswllt neu weithgaredd sy'n torri hyn. Bydd yr
ysgol hefyd yn disgwyl y bydd unrhyw riant / gofalwr neu fyfyriwr yn dileu'r sylwadau hynny ar
unwaith.
Mewn achosion difrifol, byddwn fel ysgol hefyd yn ystyried ein hopsiynau cyfreithiol i ddelio ag unrhyw
gamddefnydd o'r fath o rwydweithio cymdeithasol a safleoedd eraill. Yn ogystal, ac yn bwysicach fyth,
yw’r pryder ynglŷn ag achosion o seiber-fwlio a'r defnydd gan un plentyn neu riant i danseilio rhywun
arall yn gyhoeddus trwy fynediad rhwydwaith cymdeithasol amhriodol. Byddwn yn cymryd a delio â
hyn fel digwyddiad difrifol o fwlio. Rydym yn ddiolchgar bod digwyddiadau o'r fath yn hynod o brin.
Byddem yn disgwyl y byddai rhieni'n gwneud pob person sy'n gyfrifol am gasglu plant yn ymwybodol
o'r polisi hwn
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Atodiad 2 :
Llythyron Enghreifftiol

Annwyl riant / gofalwr,
Rwyf wedi cael adroddiad am eich ymddygiad ar (nodir y dyddiad a'r amser). [Crynodeb o'r digwyddiad
a'i effaith ar staff, myfyrwyr, rhieni eraill.]
Credwn fod gan staff, rhieni a phlant yr hawl i amgylchedd diogel a gofalgar i weithio ynddo. Bydd
ymddygiad a fydd yn achosi aflonyddwch, pryder neu ofid i ddefnyddwyr yr eiddo yn groes i nodau'r
ysgol.
Rhaid imi eich hysbysu na fydd yr ysgol yn goddef ymddygiad o'r fath ar ei safle a bydd yn gweithredu i
amddiffyn ei staff a'i fyfyrwyr. Felly, yr wyf yn eich hysbysu pe bai staff yr ysgol yn tynnu sylw at
unrhyw bryderon pellach ynghylch eich ymddygiad y bydd gweithdrefnau ffurfiol yn cael eu dilyn.
Yr eiddoch yn gywir,
Pennaeth

Annwyl riant / gofalwr,
Rwyf wedi cael adroddiad am eich ymddygiad ar (nodir y dyddiad a'r amser). [Crynodeb o'r digwyddiad
a'i effaith ar staff, myfyrwyr, rhieni eraill.] Credwn fod gan staff, rhieni a phlant yr hawl i amgylchedd
diogel a gofalgar i weithio ynddo. Bydd ymddygiad a fydd yn achosi aflonyddwch, pryder neu ofid i
ddefnyddwyr yr eiddo yn groes i nodau'r ysgol.
Rhaid imi eich hysbysu na fydd yr ysgol yn goddef ymddygiad o'r fath ar ei safle a bydd yn gweithredu i
amddiffyn ei staff a'i fyfyrwyr.
Mae'r pennaeth eisoes wedi cysylltu â chi (nodir y dyddiad). Ar gyngor y pennaeth, rwyf felly yn eich
hysbysu, os oes gan staff yr ysgol unrhyw bryderon pellach ynglŷn â'ch ymddygiad, gofynnir i chi beidio
â mynd i mewn i'r fangre a gallech gael eich erlyn dan Adran 547 Deddf Addysg 1996. Os y cewch eich
euogfarnu o dan yr adran hon, rydych chi'n agored i ddirwy.

Yr eiddoch yn gywir,

Cadeirydd y Llywodraethwyr
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