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Trosolwg  
Mae safleoedd rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook a Twitter bellach yn cael eu 

defnyddio'n eang. Mae'r math hwn o gyfryngau yn caniatáu i bobl gyfathrebu mewn 

ffyrdd nad oeddent yn bosibl o'r blaen a all wella dulliau cyfathrebu'n gadarnhaol. 

Mae'r ysgol yn cydnabod bod y rhan fwyaf o randdeiliaid yn defnyddio hyn mewn modd 

cadarnhaol a chyfrifol. Fodd bynnag, i leiafrif, gellir defnyddio safleoedd o'r fath yn 

amhriodol fel ffordd o fynegi barn negyddol neu sarhaus am yr ysgol a'u staff yn 

hytrach na mynd at yr ysgol lle mae'n hawdd ymdrin â'r mwyafrif o  bryderon a'u datrys.  

 

Mae'r ddogfen hon yn nodi dull yr ysgol o ddefnyddio cyfryngau o'r fath, ac yn nodi'r 

gweithdrefnau y byddwn yn eu dilyn a'r camau y gallwn eu cymryd, pan ystyriwn fod 

rhieni wedi defnyddio cyfryngau o'r fath yn amhriodol.  

 

Pan fyddwn wedi cyfeirio at "riant" yn y ddogfen hon, rydym hefyd yn cynnwys 

gofalwyr; perthnasau; neu unrhyw un sy'n gysylltiedig â'r ysgol.  

 

Diben y polisi hwn yw:  

• Annog rhieni i ddefnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol mewn ffordd 

fuddiol a chadarnhaol; 

• Diogelu disgyblion, staff ac unrhyw un sy'n gysylltiedig â'r ysgol rhag effeithiau 

negyddol safleoedd rhwydweithio cymdeithasol; 

• Diogelu enw da'r ysgol rhag camdriniaeth ddi-sail ar safleoedd rhwydweithio 

cymdeithasol; 

• Egluro'r hyn y mae'r ysgol yn ei ystyried yn ddefnydd priodol ac amhriodol o 

safleoedd rhwydweithio cymdeithasol gan rieni; 

• Nodi'r gweithdrefnau y bydd yr ysgol yn eu dilyn lle mae'n ystyried bod gan 

rieni safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a ddefnyddir yn amhriodol neu'n 

anghyfreithlon er anfantais i'r ysgol, ei staff neu ei disgyblion, ac unrhyw un 

arall sy'n gysylltiedig â'r ysgol; 

• Nodi'r camau y bydd yr ysgol yn ystyried eu cymryd os bydd rhieni'n gwneud 

defnydd amhriodol o safleoedd rhwydweithio cymdeithasol.  

 

Defnydd priodol o safleoedd rhwydweithio cymdeithasol gan rieni  

 

Mae gan safleoedd rhwydweithio cymdeithasol botensial i wella dysgu a chyflawniad 

disgyblion a galluogi rhieni i gael gafael ar wybodaeth am yr ysgol a rhoi adborth yn 

effeithlon ac yn hawdd. Yn ogystal, mae'r ysgol yn cydnabod y bydd gan lawer o 

rieni ac aelodau eraill o'r teulu gyfrifon rhwydweithio cymdeithasol personol, y gallent 

eu defnyddio i drafod/rhannu barn am faterion ysgol gyda ffrindiau a chydnabod. 



 

Fel canllaw, dylai unigolion ystyried y canlynol cyn postio unrhyw wybodaeth am 

safleoedd rhwydweithio cymdeithasol am yr ysgol, ei staff, ei disgyblion, neu unrhyw 

un arall sy'n gysylltiedig ag ef:  

• Ai'r safle rhwydweithio cymdeithasol yw'r sianel briodol i godi pryderon, rhoi'r 

adborth hwn neu fynegi'r safbwyntiau hyn?  

• A fyddai trafodaethau preifat a chyfrinachol gyda'r ysgol yn fwy priodol? E.e.  

os oes honiadau difrifol yn cael eu gwneud/pryderon yn cael eu codi.  

• Ni ddylid defnyddio gwefannau cymdeithasol/gwefannau i enwi unigolion a 

gwneud sylwadau sarhaus am y bobl hynny. Cysylltwch â'r ysgol i drafod 

unrhyw bryderon sydd gennych.  

• A yw sylwadau o'r fath yn debygol o achosi niwed emosiynol neu enw da i 

unigolion na fyddai cyfiawnhad drostynt, yn enwedig os nad yw'r ysgol wedi 

cael cyfle eto i ymchwilio i gŵyn?  

• Yr effaith enw da y gallai postio deunydd o'r fath ei chael i'r ysgol; unrhyw 

niwed niweidiol y gall yr ysgol ei ddioddef o ganlyniad i'r postio; a'r effaith y 

gallai swydd o'r fath ei chael ar ddysgu disgyblion.  

 

Defnydd amhriodol o safleoedd rhwydweithio cymdeithasol gan 

rieni  

 

Er ei bod yn ymddangos mai safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yw'r ffordd 

gyflymaf a hawsaf o fynegi rhwystredigaethau neu bryderon am yr ysgol (a'r rhai sy'n 

gysylltiedig ag ef), nid yw byth yn briodol gwneud hynny. Os oes gan riant bryder, 

rhaid gwneud hyn drwy'r sianeli priodol drwy siarad â'r athro dosbarth, y Pennaeth 

neu Gadeirydd y Llywodraethwyr fel y gellir ymdrin â hwy'n deg, yn briodol ac yn 

effeithiol i bawb dan sylw. (Gweler y Polisi Cwynion) 

 

Mae'r ysgol o'r farn bod yr enghreifftiau canlynol yn ddefnydd amhriodol o safleoedd 

rhwydweithio cymdeithasol. (Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a bwriedir darparu 

enghreifftiau yn unig):  

• Gwneud honiadau am staff neu ddisgyblion yn yr ysgol neuseiberfwlio; 

• Gwneud cwynion am staff yr ysgol; 

• Gwneud datganiadau difenwol am yr ysgol neu'r staff; 

• Postio sylwadau negyddol/sarhaus am ddisgyblion/staff penodol yn St. 

John's; Postio sylwadau hiliol; 

• Postio sylwadau sy'n bygwth trais. Dylai rhieni hefyd sicrhau nad yw eu plant 

yn defnyddio rhwydweithio cymdeithasol/safleoedd rhyngrwyd mewn modd 

amhriodol.  

 



 

Disgwylir i rieni/gofalwyr esbonio i'w plant beth sy'n dderbyniol i'w bostio ar-lein. 

Disgwylir hefyd i rieni/gofalwyr fonitro gweithgarwch ar-lein eu plant, gan gynnwys 

mewn perthynas â'u defnydd o gyfryngau cymdeithasol.  

 

Gweithdrefn bydd yr ysgol yn ei dilyn os bydd defnydd amhriodol 

yn parhau:  

Os canfyddir bod unrhyw ddisgybl neu riant/gofalwr plentyn/ren yn postio sylwadau 

enllibus neu ddifenwol ar Facebook neu safleoedd rhwydwaith cymdeithasol eraill, 

byddant yn cael eu hadrodd i'r adran 'adrodd am gam-drin' priodol ar safle'r 

rhwydwaith.  

Mae gan bob safle rhwydwaith cymdeithasol reolau clir am y cynnwys y gellir ei 

bostio ar y safle ac maent yn darparu mecanweithiau cadarn i roi gwybod am gyswllt 

neu weithgaredd sy'n torri hyn. 

Bydd yr ysgol hefyd yn disgwyl i unrhyw riant/gofalwr ddileu sylwadau o'r fath ar 

unwaith a gofynnir iddynt fynychu cyfarfod gyda'r Pennaeth i drafod torri'r Cytundeb 

Cartref-Ysgol ac effeithiau posibl gweithredu o'r fath.  

Os yw'r rhiant yn gwrthod cydymffurfio â'r gweithdrefnau hyn ac yn parhau i 

ddefnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol mewn modd y mae'r ysgol yn ei 

ystyried yn amhriodol, bydd yr ysgol yn ystyried cymryd y camau canlynol:  

• Cymryd cyngor cyfreithiol a/neu gamau cyfreithiol lle mae'r wybodaeth a 

bostiwyd yn ddifenwol mewn unrhyw ffordd neu os yw'r amgylchiadau'n 

cyfiawnhau hyn; 

• Nodi pryderon yr ysgol i chi'n ysgrifenedig, gan roi rhybudd i chi a gofyn i'r 

deunydd dan sylw gael ei ddileu; 

• Cysylltu â'r Heddlu lle mae'r ysgol yn teimlo ei bod yn briodol – er enghraifft, 

os yw'n ystyried bod trosedd (fel aflonyddu) wedi'i chyflawni; neu mewn 

achosion lle mae gan y swydd elfen hiliol, ystyrir ei bod yn anllad iawn neu'n 

bygwth trais; 

• Os yw'r sylwadau amhriodol wedi'u gwneud ar fforwm ysgol, gall yr ysgol 

gymryd camau i rwystro neu gyfyngu ar fynediad yr unigolyn hwnnw i'r wefan 

neu'r fforwm hwnnw; 

• Cysylltu â gwesteiwr/darparwr y safle Rhwydweithio Cymdeithasol i gwyno am 

gynnwys y safle a gofyn am ddileu'r wybodaeth; 

• Cymryd camau cyfreithiol eraill yn erbyn yr unigolyn. 

 

Adnoddau i rieni  

 

Dilynwch y ddolen isod er mwyn cael cyngor ar gadw eich plentyn yn ddiogel ar-

lein ym Mharth Cadw'n Ddiogel Ar-lein Llywodraeth Cymru 
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