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1. Cyflwyniad 
1.1. Mae’r polisïau a’r gweithdrefnau ar gyfer y Gwasanaeth Addysg yn cyd-fynd â pholisïau corfforaethol 

Cyngor Gwynedd ac wedi’i llunio yng nghyd-destun gweledigaeth y cyngor ar gyfer sicrhau diogelwch a 
lles plant a phobl ifanc Gwynedd. 

1.2. Mae Gwasanaeth Addysg Gwynedd yn cydnabod ei rwymedigaethau statudol o ran diogelu plant mewn 
addysg.  Mae’r gwasanaeth addysg yn amcanu i sicrhau lles a diogelwch plant a phobl ifanc sy’n defnyddio 
gwasanaethau o fewn a thu allan i ysgolion a darpariaethau addysgol eraill.   

 
2. Cefndir Deddfwriaethol 
2.1. Mae’r Awdurdod yn cydymffurfio â gofynion ac egwyddorion: 

• Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 
• Diogelu Plant Mewn Addysg: Cylchlythyr 158/2015 LLC 
• Gweithio Gyda’n Gilydd – o ran Deddf 2004 
• Protocolau a Pholisïau Bwrdd Diogelu Plant Gwynedd a Môn a Bwrdd Diogelu Lleol Gogledd Cymru 
• Gweledigaeth Panel Strategol Diogelu Plant ac Oedolion Gwynedd 
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 
2.2. Yn ogystal mae gan y gwasanaeth addysg rôl fonitro ar gyfer sicrhau bod Ysgolion Gwynedd yn deall ac 

yn gweithredu gweithdrefnau diogelu plant. 
 
3. Cyfrifoldebau o Fewn y Gwasanaeth Addysg 
3.1. Y Pennaeth Addysg (Mr Garem Jackson) yw’r Prif Swyddog Statudol gyda chyfrifoldeb dros sicrhau bod 

y gwasanaeth yn cyflawni’n llawn ei rwymedigaethau statudol yng nghyd-destun Diogelu Plant. 
3.2. Dirprwyir y cyfrifoldeb arweiniol ar gyfer datblygu polisïau a gweithdrefnau i’r Swyddog Gweithredol 

Dynodedig Diogelu Plant yr Adran Addysg (Mrs Delyth Lloyd Griffiths). Cydweithia yn agos gyda’r 
Gwasanaethau Plant i sicrhau polisïau a gweithdrefnau aml asiantaethol a hyfforddiant o ansawdd. Yr 
Uwch  Swyddog Diogelu Plant (Delyth Lloyd Griffiths) yw Swyddog Gweithredol Dynodedig Diogelu 
Plant yr Adran Addysg ar gyfer derbyn unrhyw ymholiadau (gweler Atodiad 2).  

3.3. Y Pennaeth Addysg sy’n cynrychioli Addysg ar y Bwrdd Diogelu Plant ac ar y Panel Strategol Diogelu 
Plant ac Oedolion Gwynedd. Mae’r Swyddog Gweithredol Dynodedig Diogelu Plant yr Adran Addysg 
(Delyth Lloyd Griffiths) yn cynrychioli Addysg ar y Panel Gweithredol Diogelu Plant ac Oedolion 
Gwynedd. Mae Swyddogion Addysg yn cyfrannu’n llawn ar is-grwpiau amrywiol. 

3.4. Adroddir yn chwarterol i'r Tîm Rheoli Addysg yn erbyn dangosyddion cytunedig y Cyngor sy'n amlygu 
perfformiad yr Adran yn y maes diogelu. Bydd dilysu allanol am ansawdd gweithdrefnau diogelu yn cael ei 
gwblhau’n flynyddol, e.e. drwy asesu ysgolion gan gymheiriaid allanol. 

 
4. Dyletswyddau Diogelu’r Gwasanaeth ac Ysgolion / Sefydliadau Addysgol 
4.1. Rôl y gwasanaeth Addysg ac Ysgolion Gwynedd o fewn y drefn Diogelu Plant yw sicrhau amgylchfyd ac 

ethos diogel lle y gall plant a phobl ifanc ddysgu gan roddi sylw digonol i’w lles a’u diogelwch. Dylai pob 
gweithiwr ystyried ei rôl ar gyfer: 
• diogelu plant rhag niwed 
• atal camdriniaeth 
• hybu lles  

4.2  Mae gan ysgolion a’r Gwasanaethau Addysg gyfrifoldeb i gydweithio gyda Gwasanaethau Cymdeithasol ac 
adrannau eraill y cyngor i hyrwyddo diogelwch trwy godi ymwybyddiaeth, gwella dealltwriaeth a chryfhau 
gwytnwch plant a phobl ifanc thrwy’r cwricwlwm yn ogystal â thrwy waith ataliol ac ymyrraeth gynnar; 
trwy gyfeirio pryderon, cyfrannu gwybodaeth a thuag at asesiadau o angen. 

 Bydd y gwasanaeth yn cydgordio’r gofynion ac yn gweithio’n agos gydag ysgolion ac asiantaethau eraill yn 
y maes diogelu, yn benodol felly Gwasanaethau Plant, Iechyd a’r Heddlu. 

4.3. Mae’r gwasanaeth addysg yn gweithredu ar gyfrifoldebau corfforaethol ac addysgol Gwynedd wrth 
sicrhau i’r holl ysgolion, unedau, colegau Addysg Bellach, lleoliadau addysg eraill a phartneriaid fod yn 
berchen ar weithdrefnau effeithiol wrth: 
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• rwystro pobl amhriodol rhag gweithio gyda phlant a phobl ifanc 
• hyrwyddo arferion ardderchog a herio arferion annigonol ac anniogel 
• adnabod ac ymateb yn gadarn ac amserol i unrhyw achos o bryder yng nghyswllt diogelwch a lles 

plentyn gan weithredu ar weithdrefnau sy’n sicrhau diogelwch 
• monitro ac arfarnu’n rheolaidd i wella ansawdd strwythurau a gweithdrefnau diogelu’r gwasanaeth 

4.4.     Pe bai achos o ddiffyg gweithredu priodol yng nghyswllt achosion amddiffyn plant o fewn ysgolion 
Gwynedd yn cael ei amlygu, bydd y camau isod yn cael eu gweithredu: 
• Bydd Delyth Lloyd Griffiths, Uwch Swyddog Diogelu Plant yr Adran yn cwblhau awdit diogelu o fewn 

yr ysgol heb unrhyw rybudd blaenorol  
• Bydd llythyr yn cael ei anfon i Gadeirydd Llywodraethwyr yr Ysgol i’w hysbysu o’r pryder 
• Bydd adroddiad yn cael ei llunio a’i rhannu gyda’r Ysgol a’r Llywodraethwyr yn dilyn yr awdit  

4.5. Mae disgwyl i holl sefydliadau addysgol Gwynedd sicrhau: 
• bod polisi diogelu plant cyfredol a chynhwysfawr mewn lle sy’n cyd-fynd a’r arweiniad a gynigir 

(Atodiad 1); 
• bod polisïau Diogelu ehangach yn cael eu hadolygu a’u mabwysiadu yn amserol gan gorff 

llywodraethol yr Ysgol 
• bod y polisïau Diogelu ehangach a’r gweithdrefnau’n ystyried gweithgareddau all ddigwydd y tu 

mewn a thu allan i oriau i furiau’r ysgol (defnydd o gyfleusterau hamdden, ymweliadau addysgol, 
defnydd o gyfleusterau’r ysgol i ddibenion cymunedol ayyb) 

• bod un aelod o’r uwch dim rheoli yn berson dynodedig Diogelu Plant ac yn cymryd cyfrifoldeb o fewn 
y sefydliad am faterion Diogelu. Gweler Atodiad 3. Dylent roddi cyngor, anwytho pob aelod o staff 
newydd/llanw, cynnig arweiniad penodol a chyffredinol, sicrhau trefniadau hyfforddi a diweddaru, a 
bod yn ddolen gyswllt gyda’r gwasanaeth addysg/gwasanaethau cymdeithasol/asiantaethau eraill 
mewn materion diogelu; 

• bod y Person Dynodedig Diogelu yn berchen ar yr awdurdod priodol i weithredu, wedi’i hyfforddi i’r 
lefel priodol a gyda phrofiad addas; 

• bod ‘eilydd/dirprwy’ diogelwch yn wybyddus i bawb yn absenoldeb y Person Dynodedig; 
• bod pob ysgol ac uned yn cyflwyno Adroddiad Blynyddol Diogelu Plant i sylw’r gwasanaeth Addysg 

pob blwyddyn, erbyn diwedd tymor yr Haf 
• bod Llywodraethwr Dynodedig Diogelu Plant hefyd wedi’i hyfforddi i’r lefel priodol, eu bod ar gael i 

gynorthwyo’r Person Dynodedig pan yn briodol, ac yn cyfrannu at a chyflwyno’r  
              Adroddiad Blynyddol i Lywodraethwyr i sylw’r Corff Llywodraethol yn flynyddol (Atodiad 4); 

4.6. Rhoddir sylw dyladwy i’r categorïau o gamdriniaeth fel y’u hamlygir yng Nghanllawiau Amddiffyn Plant 
Cymru Gyfan 2008: 

• Cam driniaeth gorfforol 
• Cam driniaeth emosiynol 
• Cam driniaeth rywiol ac ecsploitio plant yn rhywiol 
• Esgeulustod  

4.7. Mae gan holl weithlu Gwasanaeth Addysg Gwynedd gyfrifoldeb: 
• i fod yn ymwybodol o Ganllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 
• i ymddwyn yn broffesiynol a chyfreithiol dros les a diogelwch plant a phobl ifanc 
• “Chwythu’r Chwiban” os ydynt yn ymwybodol o unrhyw achos o gamdriniaeth 
• i fod yn effro i arwyddion o gamdriniaeth ac i ymateb yn unol â chanllawiau Amddiffyn Plant Cymru 

Gyfan 2008 (gweler Rhan 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4) 
• i fod yn effro i arwyddion o gamdriniaeth gan oedolion sy’n gweithio gyda neu yn goruchwylio plant a 

phobl ifanc, ac ymateb yn unol â chanllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 (gweler Rhan 2.1, 
2.2, 2.3 a 2.4) 

• i fod yn effro i arwyddion o fwlio (gweler canllawiau cenedlaethol a lleol) 
• gwybod sut i ymateb pan fo plentyn yn datgelu gwybodaeth a pha gamau priodol i’w cymryd (gweler 

Rhan 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4) 
• gwybod at bwy y dylid cyfeirio unrhyw amheuon neu ddatgeliad gan blentyn neu berson ifanc, y 

tu mewn a thu allan i oriau’r ysgol; 
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• i gyflwyno datganiad/cofnod ysgrifenedig o’r hyn a welwyd neu a glywodd gan blentyn neu berson 
ifanc 

4.8. Yn unol â chanllawiau LLC mae’n ofynnol i bob ysgol adnabod athro a llywodraethwr dynodedig sydd â 
chyfrifoldeb dros faes Diogelu Plant (gweler Diogelu Plant Mewn Addysg: 158/2015). 

4.9. Bydd Swyddogion yr Adran Addysg yn cynllunio a chydlynu darpariaeth gwasanaethau a dyrannu 
adnoddau er mwyn cyflawni gofynion Diogelu, yn unol â’r gofynion cyfreithiol, cenedlaethol a lleol. 
Cydweithir mewn partneriaeth, drwy’r Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru, a’r Paneli Strategol/Gweithredol 
Diogelu Gwynedd ag asiantaethau eraill gan gyd gynllunio a darparu gyda gweithwyr proffesiynol ym maes 
gofal iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, tîm cyfiawnder ieuenctid. 

4.10. Ar lefel strategol bydd gwasanaeth addysg Gwynedd yn: 
• sicrhau cyswllt cyson â’r awdurdodau esgobaethol priodol ynghylch trefniadau ar gyfer yr ysgolion a 

gynorthwyir; 
• monitro ac adrodd ar lwyddiant ysgolion yn flynyddol i gydymffurfio â Chanllawiau Amddiffyn Plant 

Cymru Gyfan 2008, yn enwedig gweithrediad polisïau a gweithdrefnau priodol; 
• sicrhau strwythurau recriwtio a chyflogi diogel, yn unol â’r polisïau Corfforaethol; 
• cydweithio’n gorfforaethol i sicrhau hyfforddiant staff i’r lefel priodol, gan gynnwys y personau 

dynodedig sy’n gyfrifol am amddiffyn plant (athrawon a llywodraethwyr); 
• dwyn unrhyw ddiffygion i sylw Corff Llywodraethu’r Ysgol a’i gynghori ynghylch pa gamau sydd angen 

eu cymryd i’w cywiro;  
• gweithredu i ddatrys unrhyw broblemau rhyngasiantaethol cyn gynted ag y deuir i wybod amdanynt; 
• chwarae rhan lawn mewn adolygu achosion yn unol â Phennod 10 - Diogelu Plant; Gweithio Gyda’n 

Gilydd - dan Ddeddf Plant 2004 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014; 
• rhannu gwybodaeth a deilliannau perthnasol am achosion ac adolygiadau gydag ysgolion/personau 

dynodedig fel rhan o’r drefn gwella ansawdd; 
• sicrhau cydweithio amlasiantaethol a phartneriaethol ar draws y gwasanaeth; 
• cydweithio gyda’r Bwrdd Diogelu Lleol a’r cyngor i sicrhau adnoddau priodol i ddiwallu anghenion yn y 

maes Diogelu 
 
4.11. Ar lefel gefnogol bydd y gwasanaeth addysg yn sicrhau bod: 

• hyfforddiant ar gael i’r lefel priodol i holl staff newydd yn yr Awdurdod, i staff fydd yn gweithio 
gyda phlant mewn ysgol a gwasanaethau addysg eraill, ac i lywodraethwyr ysgolion. Bydd yr 
hyfforddiant yn eu galluogi i gyflawni eu cyfrifoldebau amddiffyn plant yn effeithiol. Bydd 
hyfforddiant blynyddol ar gyfer sicrhau bod sgiliau a gwybodaeth staff yn cael eu diweddaru’n 
rheolaidd. 

• hyfforddiant bellach i staff yr Awdurdod sy’n bennaf gyfrifol am amddiffyn a diogelu plant, wedi’i 
ddarparu drwy gydweithrediad gyda Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru. 

• cofnod o’r holl unigolion dynodedig a’r llywodraethwyr a enwebwyd gan y cyrff llywodraethu i fod yn 
gyfrifol am amddiffyn plant o fewn ysgolion, pa hyfforddiant a roddwyd i’r unigolion hynny a 
dyddiadau’r hyfforddiant. 

• cyfleoedd i staff ddiweddaru hyfforddiant i’r lefel priodol yn unol â pholisi’r Adran a’r Cyngor 
(Lefel 1 yn flynyddol ar gyfer pawb a Lefel 2 pob tair blynedd ar gyfer swyddogion dynodedig o 
fewn ysgolion). 

• cynnig polisïau enghreifftiol a gweithdrefnau enghreifftiol i ysgolion ar bob agwedd o amddiffyn 
plant. 

• gweithredu’n briodol yng nghyswllt honiadau o gam-drin yn erbyn staff a gwirfoddolwyr. 
• darparu cyngor a chefnogaeth i ysgolion a gwasanaethau addysg eraill er mwyn delio ag achosion 

unigol: gweithredu ar eu rhan lle bo angen i ddatrys unrhyw anawsterau gydag asiantaethau partner 
y Bwrdd Diogelu. 
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4.12. Ar lefel weithredol bydd y Cyngor, mewn cydweithrediad a’r gwasanaeth addysg yn: 
• sicrhau gweithdrefnau recriwtio diogel a bod yr holl archwiliadau penodol yn cael eu cyflawni a’u 

diweddaru ar staff, gwirfoddolwyr a Llywodraethwyr sydd yn gweithio â phlant, fel bo’n briodol. 
• Sicrhau trefniadau diogelu a hybu lles plant sydd ddim yn mynychu ysgolion, rhai sydd wedi eu 

gwahardd o’r ysgol, sy’n cael eu dysgu mewn unedau cyfeirio, sydd ag anghenion meddygol cymhleth a 
dwys, neu sy’n derbyn gwasanaeth gan diwtoriaid cartref. 

• Monitro lles a diogelwch a budd addysgol plant sy’n cael eu haddysgu gartref. 
• Cydweithio gyda’r asiantaethau perthnasol i fonitro trefniadau Diogelu i ddysgwyr sy’n cael eu 

haddysgu y tu allan i’r sir. 
• Sicrhau bod gweithdrefnau ar waith i ddelio â honiadau o gam-drin yn erbyn aelodau o staff yn unol 

â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Gweithio gydag ysgolion ac asiantaethau partner y Bwrdd Diogelu 
Plant i sicrhau yr ymdrinnir â honiadau yn sydyn, yn deg ac yn gyson. 

• Sicrhau bod staff yr Awdurdod (gan gynnwys unrhyw staff sy’n cyflawni swyddogaethau ar ran yr 
Awdurdod) sy’n gweithio â phlant yn cael eu harchwilio i lefel briodol ac yn derbyn hyfforddiant i 
gyflawni cyfrifoldebau amddiffyn plant yn effeithiol. 

• Sicrhau cefnogaeth i ysgolion wrth gysylltu â sefydliadau a gwasanaethau y tu allan i’r sir, er mwyn 
derbyn neu gyfnewid gwybodaeth berthnasol a hyrwyddo cydweithrediad effeithiol traws-sirol. 

 
 
5. Rôl y Corff Llywodraethol mewn Ysgolion a Cholegau Addysg Bellach 
Rôl y Corff Llywodraethol mewn Ysgol neu Goleg Addysg Bellach yw; 

• Sicrhau bod gan eu sefydliad bolisïau a gweithdrefnau effeithiol ar waith i ddiogelu a hybu lles plant 
yn unol â’r canllawiau cenedlaethol a lleol, gan gynnwys ymrwymo adnoddau i faterion amddiffyn 
plant a monitro bod yr ysgol yn cydymffurfio â gofynion yn y maes; 

• bod gan yr ysgol gweithdrefnau recriwtio diogel ac yn sicrhau bod yr holl archwiliadau priodol yn 
cael eu cyflawni ar staff newydd a gwirfoddolwyr newydd fydd yn gweithio â phlant, gan gynnwys 
archwiliadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol. (gweler Polisi Recriwtio Diogel); 

• bod uwch aelod o dîm arwain/rheoli’r ysgol wedi’i ddynodi fel Person Dynodedig Diogelu, ac yn 
derbyn lefel briodol o hyfforddiant gloywi a diweddariad rheolaidd i ddiweddaru ei sgiliau a’i 
wybodaeth yn gyson, er mwyn rhoi cyngor a chefnogaeth i staff eraill. Bydd y Person Dynodedig yn 
cynnal cyswllt â’r gwasanaeth addysg ac yn gweithio ag asiantaethau eraill (gweler Atodiad 3 – rôl y 
Person Dynodedig mewn ysgol) a, lle bo hynny’n briodol, yn cyfarwyddo staff eraill. Dylid dynodi 
dirprwy yn absenoldeb y person dynodedig ac mewn sefydliadau mawr, neu rhai gyda nifer fawr o 
bryderon amddiffyn plant, bydd angen dynodi mwy nac un dirprwy; 

• bod y Person Dynodedig a’r holl staff a gwirfoddolwyr parhaol eraill sy’n gweithio â phlant yn derbyn 
yr hyfforddiant priodol fel y gallant gyflawni eu cyfrifoldebau amddiffyn plant yn effeithiol, a 
hyfforddiant gloywi i ddiweddaru eu gwybodaeth (Lefel 1 yn flynyddol ar gyfer pawb a Lefel 2 pob 
tair blynedd ar gyfer y Person Dynodedig). Hefyd bod staff a gwirfoddolwyr llanw/dros dro sy’n 
dirprwyo yn ystod absenoldebau tymor byr, ac a fydd yn gweithio â phlant, yn derbyn canllawiau clir 
ynghylch trefniadau’r ysgol ar gyfer amddiffyn plant a’u cyfrifoldebau; 

• i sicrhau Llywodraethwr Dynodedig Diogelu wedi’i hyfforddi i lefel hyderus o ddeallusrwydd yn y 
maes (Llywodraethwr dynodedig a’r Cadeirydd yn derbyn Lefel 2 a’r Llywodraethwyr eraill yn 
derbyn Lefel 1), i gyflawni eu swyddogaethau ac i ddeall eu cyfrifoldebau diogelu ehangach. Dylai’r 
Llywodraethwr dynodedig gael cyswllt rheolaidd â’r pennaeth, a chynorthwyo i ddarparu gwybodaeth 
ac adroddiadau blynyddol i’r corff llywodraethu ar faterion lle nad oes honiadau yn erbyn staff; 

• i ddilyn y canllawiau a gweithdrefnau cywir ble mae honiad o amddiffyn plant wedi’i wneud yn erbyn 
aelod o staff, gan gynnwys penodi ymchwilydd annibynnol pan yn briodol, yn unol â chanllawiau 
amddiffyn plant Cymru Gyfan 2008 (Rhan 4) a’r cylchlythyr Gweithdrefnau Disgyblu a Diswyddo 
Staff Ysgol: Canllawiau Diwygiedig i Gyrff Llywodraethu 002/2013. 

• bod y polisi Diogelu’n cael ei adolygu’n flynyddol a’r adroddiad blynyddol yn cael ei gyflwyno i’r adran 
addysg pob blwyddyn, ac ar gael i rieni neu ofalwyr ar gais; 

• bod y corff llywodraethu yn cywiro’n ddi-oed unrhyw ddiffygion neu wendidau yn y trefniadau 
amddiffyn plant sy’n cael eu dwyn i’w sylw. 
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6. Cyfrifoldebau Ychwanegol Cyrff Llywodraethol ar Gyfer Addysg Aml Sale, Tu Allan I Oriau Ysgol 

a’r Defnydd Cymunedol o Leoliadau 
6.1. Corff Llywodraethol ysgolion sy’n gyfrifol am reoli’r defnydd diogel o’u safleoedd y tu allan i oriau’r 

ysgol, heblaw pan mae trefniant ymddiriedolaeth mewn lle, neu mae cytundeb trosglwyddiad rheolaeth 
mewn lle (gweler Diogelu Plant Mewn Addysg 2015). 

6.2. Pan fo Corff Llywodraethol yn comisiynu neu yn cynnig gweithgareddau a gwasanaethau o dan 
oruchwyliaeth uniongyrchol staff yr ysgol, mae’n rhaid gweithredu polisïau a gweithdrefnau diogelu’r 
ysgol. 

6.3. Ble mae plant a phobl ifanc yr ysgol yn cael cynnig gweithgareddau, gwasanaethu a phrofiadau y tu allan 
i’r ysgol, rhaid sicrhau bod yr endid hwnnw yn cydymffurfio’n llawn a pholisïau recriwtio diogel a bod 
gweithdrefnau diogelu cadarn mewn lle. Dylai’r Corff Llywodraethol ddynodi person cyfrifol i sicrhau 
hyn, gan lunio asesiad risg diogelwch priodol a’i fonitro. 

6.4. Mae’n ddyletswydd cyfeirio unrhyw arferion diogelu annigonol neu gwynion am leoliadau i sylw’r Swyddog 
Gweithredol Dynodedig Diogelu Plant (Delyth Lloyd Griffiths) yn yr adran addysg, er mwyn gallu 
gweithredu i leihau’r risg i holl blant a phobl ifanc Gwynedd. 

 
7. Rol Penaethiaid 
Rôl Penaethiaid yw; 

• sicrhau bod y polisïau a’r gweithdrefnau amddiffyn plant sy’n cael eu mabwysiadu gan y corff 
llywodraethu  yn cael eu gweithredu’n llawn, a bod yr holl staff yn eu dilyn; 

• sicrhau bod digon o adnoddau ac amser yn cael eu dyrannu fel bod y person dynodedig a staff eraill 
yn gallu cyflawni eu cyfrifoldebau, gan gynnwys cyfrannu at drafodaethau strategaeth a 
chyfarfodydd rhyngasiantaethol eraill, ac at asesiadau plant; a 

• bod yr holl staff a gwirfoddolwyr yn deall y gweithdrefnau ac yn teimlo y gallent godi pryderon yng 
nghyswllt unrhyw arferion gwael neu anniogel yng nghyswllt plant, ac yr ymdrinnir yn sensitif, yn 
effeithiol ac yn brydlon â’r pryderon hynny yn unol â’r Gweithdrefnau ar gyfer Chwythu’r Chwiban 
mewn Ysgolion a Pholisi Enghreifftiol - cylchlythyr 36/2007. 
 

8. Rol y Person Dynodedig Mewn Ysgol 
8.1. Mae’r Person Dynodedig yn cyflawni rôl allweddol o fewn ysgol wrth sicrhau ethos diogel, bod 

gweithdrefnau a pholisïau diogel yn cael eu sefydlu a’u gweithredu er lles disgyblion. 
8.2. Dylai’r Person Dynodedig: 

• arwain a chymryd cyfrifoldeb dros reoli materion ac achosion diogelu ac amddiffyn plant 
• hyrwyddo lles a buddiannau Plant Mewn Gofal a grwpiau sy’n agored i niwed 
• bod yn aelod o dîm rheoli’r ysgol, 
• cymryd cyfrifoldeb am arferion, polisïau, gweithdrefnau a datblygiad proffesiynol yn y maes 

Diogelu.  (gweler Atodiad 3) 
• wedi derbyn Hyfforddiant Lefel 2 ac yn ei ddiweddaru pob tair blynedd 

 
9. Rol Perchennog Ysgolion/Sefydliadau Preswyl Annibynnol a Rol Perchnogion Annibynnol 

• Gweler Cylchlythyr Diogelu Plant Mewn Addysg 158/2015. 
 

10. Rol Rheolwyr Gofal Plant Cyn ac ar ôl Ysgol, Meithrinfeydd, Lleoliadau ac Unedau Blynyddoedd 
Cynnar 

10.1. Dylai rheolwyr lleoliadau blynyddoedd cynnar, meithrinfeydd a phartneriaid sicrhau: 
• eu bod yn gweithredu fel Person Dynodedig Diogelu ac yn ysgwyddo rôl arweiniol mewn materion a 

gweithdrefnau diogelu, gan sicrhau diogelwch y plant yn eu gofal; 
• bod pob aelod o staff a gwirfoddolwyr wedi’i recriwtio’n ddiogel, eu bod yn derbyn hyfforddiant a 

chyrsiau gloywi diogelu, a’u bod yn dilyn gweithdrefnau diogelu i’r safonau uchaf; 
• bod amser ac adnoddau priodol ar gael i staff gyflawni eu dyletswyddau’n llawn, gan gynnwys amser i 

gyfrannu at asesiadau plant/mynychu cynadleddau achos a strategaeth fel bo’n briodol; 
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• bod polisïau a chanllawiau diamwys a safonol  wedi’i mabwysiadu ac ar gael i rieni, staff a buddiolwyr 
eraill. 

 
 
11. Hyfforddiant i Staff y Gwasanaeth Addysg Gan Gynnwys Ysgolion 
11.1. Dylai pob aelod o staff, fel rhan o drefniadau anwytho’r sefydliad (boed yn barhaol neu dros dro, a 

gwirfoddolwyr) dderbyn arweiniad ysgrifenedig am bolisi a gweithdrefnau Diogelu, gyda manylion 
cyswllt y Person Dynodedig, ar y diwrnod cyntaf yn y gwaith. (gweler Atodiad 1 - ysgolion) 

• Disgwylir i holl staff newydd y gwasanaeth addysg, gan gynnwys ysgolion, ymgymryd â hyfforddiant 
Lefel 1/sylfaenol cyn gynted â phosib, yn unol â pholisi hyfforddiant Diogelu corfforaethol 
Gwynedd. 

• Disgwylir i staff dderbyn hyfforddiant gloywi/adnewyddu yn unol â’u rôl. 
• Disgwylir i’r Person Dynodedig a’r Llywodraethwr Dynodedig ddilyn cwrs lefel uwch, er mwyn sicrhau 

eu bod yn gallu cyflawni eu dyletswyddau’n llawn. 
• Bydd Penaethiaid/llywodraethwyr yn derbyn hyfforddiant/arweiniad ar gyfer delio gyda honiadau 

ac achosion o gamdriniaeth broffesiynol (Rhan 4) 
• Bydd y gwasanaeth addysg yn cadw cofnodion hyfforddiant ac arweiniad, gan gynnwys manylion 

hyfforddiant staff a llywodraethwyr.  
• Disgwylir i ysgolion gyflwyno cofnod hyfforddiant diogelu staff yn flynyddol i’r gwasanaeth addysg, 

fel rhan o’r Adroddiad Blynyddol i Lywodraethwyr yn y maes Diogelu. 
• Trefnir rhaglen hyfforddiant blynyddol drwy raglen hyfforddiant y Bwrdd Diogelu Gwynedd a Môn. 

 
12. Honiadau o Gamdriniaeth gan Oedolyn yn Erbyn Plentyn 
12.1. Mae’n hanfodol bod pob honiad o gamdriniaeth yn cael sylw sydyn, teg a chyson er mwyn sicrhau 

diogelwch y plentyn a sicrhau lles y person a gyhuddwyd o’r gamdriniaeth. 
12.2. Dylai pob aelod o staff y gwasanaeth addysg, gan gynnwys ysgolion, gyfeirio’n syth at Ran 4 Canllawiau 

Amddiffyn Plant Cymru Gyfan, 2008, gan ddilyn y drefn a nodir yn glir yno. 
12.3. Os am arweiniad pellach, ac nad yw’r Person Dynodedig ar gael NEU mae’r honiad yn erbyn y Person 

Dynodedig, cysylltwch â’r adran addysg a’r Swyddog Gweithredol Dynodedig Diogelu Plant (Delyth Lloyd 
Griffiths) neu’r Swyddog Addysg (Gwern ap Rhisiart). 

12.4. Am arweiniad pellach cysylltwch â Thîm Cyfeiriadau Plant y Gwasanaethau Cymdeithasol:  01766 772 577  
CyfeiriadauPlant@gwynedd.gov.uk  ac os y tu allan i oriau gwaith 01248 353551 
 
13. Trefniadau a Gweithdrefnau Cyfeirio, Cadw Cofnodion a Chyfrannu i’r Broses  
13.1 Gweler Atodiad 5 am arweiniad. 
 
 
 


