
Ysgol Rhys Prichard  
Datganiad Diogelu Cyffredinol 

 
Cyflwyniad 
Diben y ddogfen hon yw darparu fframwaith sy'n sicrhau bod yr holl bolisïau ac arferion 

diogelu yn gyson ac yn unol â'r gwerthoedd a nodwyd sy'n sail i'r holl waith gyda phlant a 

phobl ifanc. Mae'r ddogfen hon yn darparu cyd-destun ar gyfer sefydlu arfer da ym mhob mater 

sy'n ymwneud ag amddiffyn a gofalu am blant.    
Beth ydym ni'n ei olygu wrth 'ddiogelu'?  
Mae dwy agwedd ar ddiogelu a hyrwyddo lles plant: 
Cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod risgiau o niwed i les plant yn cael eu lleihau (Diogelu).  

Mae hon yn agenda eang sy'n cynnwys y cyfrifoldeb mwy penodol i: 

Cymryd pob cam priodol i fynd i'r afael â phryderon am les plentyn/plant, neu berson ifanc, 

gan weithio i bolisïau a gweithdrefnau lleol y cytunwyd arnynt mewn partneriaeth lawn ag 

asiantaethau lleol eraill (Amddiffyn Plant).  

Ein Hymrwymiad i Ddiogelu 
Mae ein hysgol wedi ymrwymo i'r canlyniadau Diogelu ar gyfer plant a phobl ifanc fel bod 

dysgwyr: 
Teimlo'n ddiogel: effeithiolrwydd darparwyr wrth gymryd camau rhesymol i sicrhau bod plant 

a phobl ifanc yn teimlo'n ddiogel; a 

Yn ddiogel: effeithiolrwydd darparwyr wrth gymryd camau rhesymol i sicrhau bod plant a 

phobl ifanc yn ddiogel. 

Rydym wedi ymrwymo i: 
Yn dilyn y canllawiau yng Ngweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 

Parchu hawliau plant  

Meithrin, diogelu a diogelu ein holl ddisgyblion  

Gweithredu gofynion deddfwriaeth o ran pobl ag anableddau.  

Sicrhau bod gweithwyr yn cadw at weithdrefnau cytûn ein polisi diogelu.  

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau cenedlaethol a lleol sy'n ymwneud â diogelu.  

Yn dilyn unrhyw ganllawiau gan awdurdodau lleol mewn perthynas â diogelu plant ac oedolion 

y mae angen eu hamddiffyn.  

Cefnogi rhieni a theuluoedd.  

Rhannu gwybodaeth gydag asiantaethau partner lle mae angen gwneud hynny er mwyn diogelu 

a hyrwyddo lles plant. 

Gwerthoedd Sylfaenol Polisïau a Gweithdrefnau Diogelu 
Gwerth cyffredinol:  
Mae lles y plentyn yn hollbwysig 

Gwerthoedd Cynulliad Cymru:  
7 Nodau Craidd 
Cael dechrau da mewn bywyd; 

Yn meddu ar ystod gynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysgu; 

Mwynhau'r iechyd gorau posibl ac maent yn rhydd rhag camdriniaeth, erledigaeth a 

chamfanteisio; 

Cael mynediad i weithgareddau chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol; 

Yn cael eu gwrando, eu trin â pharch, a bod eu hil a'u hunaniaeth ddiwylliannol yn cael eu 

cydnabod; 



Cael cartref diogel a chymuned sy'n cefnogi lles corfforol ac emosiynol; a 

Nid ydynt dan anfantais oherwydd tlodi. 

Gwerthoedd yr ysgol: 
Amrywiaeth  

Sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael eu diogelu rhag niwed neu gam fanteisio beth 

bynnag fo'u hil, crefydd, iechyd neu anabledd, oedran, rhyw neu rywioldeb.  

Bydd yr holl waith gyda phlant a phobl ifanc yn cael ei lywio gan gyfle cyfartal ac ymarfer 

gwrth-ormesol, a bydd yn adlewyrchu amrywiaeth anghenion y cymunedau yr ydym yn eu 

gwasanaethu. 

Parch  

Mae gan blant yr hawl i gael eu trin â pharch ac urddas ac i gael gwrandawiad fel y mae'r 

oedolion sy'n gweithio gyda nhw. 

Diogelwch  

Bydd gan bob oedolyn sy'n gweithio ar sail cyflogedig neu wirfoddol o fewn yr ysgol a 

sefydliadau cyswllt gyfrifoldeb i amddiffyn plant rhag niwed pan a ble bynnag y maent mewn 

sefyllfa i wneud hynny.  

Rhaid i bawb sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc neu ar eu rhan adlewyrchu a hyrwyddo 

gwerth 'Gweithio Gyda'n Gilydd' gyda rhieni, cydweithwyr ac asiantaethau eraill er mwyn creu 

amgylcheddau diogel ac amddiffyn plant rhag niwed. 

Rydym am sicrhau bod plant sydd gennym gysylltiad â nhw yn gwybod hyn ac yn cael eu 

grymuso i ddweud wrthym a ydynt yn dioddef niwed.  

Rydym yn ymrwymo i arfer gofal priodol wrth benodi a dethol pawb a fydd yn gweithio gyda 

phlant.  

Gofal  

Dylai pob plentyn gael cyfle i godi pryderon, mynegi ei farn a chyfrannu a gwneud sylwadau 

ar benderfyniadau a wneir am eu bywydau, pryd a lle bo hynny'n bosibl ac yn briodol. 

Mae'r staff yn cydnabod bod anghenion plant yn hollbwysig ac mai dim ond yn yr ysgol ac 

mewn lleoliadau addysgol eraill y gall plant ddysgu'n effeithiol os bodlonir eu hanghenion 

sylfaenol ar gyfer bwyd, cysgod, cynhesrwydd, cariad a pharch, ymhlith pethau eraill. 

Penderfyniad 

Mae gan bob oedolyn gyfrifoldeb i ddiogelu plant 

Cyflawniad  

Anogir pob plentyn i fod y gorau y gallant fod ym mhob agwedd ar eu bywydau 

Pwy sy'n gyfrifol am Ddiogelu? 
Mae diogelu yn gyfrifoldeb i bawb 
ALlau Gwasanaethau Plant sydd â'r prif gyfrifoldeb dros ymchwilio i bob honiad neu 
amheuaeth o gam-drin lle mae pryderon am blentyn 
Swyddog Dynodedig ar gyfer Diogelu: Edward Davies, Pennaeth 
Dirprwy Swyddog Dynodedig diogelu: Bethan Evans, Pennaeth Cynorthwyol, Tracey 
Aston Rees Uwch Athro â Gofal 
Llywodraethwr sy'n gyfrifol am Ddiogelu: Jane Ryall 
 
 


