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2017 - 2018
Mae YSGOL GYMUNED BRYNGWRAN yn llawn ymwybodol o’i chyfrifoldebau ar gyfer amddiffyn
plant.
Mae ein polisi yn berthnasol i’r holl staff, llywodraethwyr a gwirfoddolwyr sydd yn gweithio
gyda’n plant.
Mae chwe prif elfen i’n polisi:
1. Sicrhau ein bod yn ymarfer recriwtio diogel wrth wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr
i weithio gyda phlant.
2. Codi ymwybyddiaeth mewn materion o amddiffyn plant ac i roi’r sgiliau angenrheidiol i’r
plant i’w cadw yn ddiogel.
3. Datblygu a gweithredu gweithdrefnau ar gyfer adnabod a chyfeirio achosion o, neu
bryderon am gam-drin.
4. Cefnogi disgyblion sydd wedi cael eu cam-drin yn unol â’r cynllun amddiffyn plant
gytunwyd.
5. Sefydlu amgylchedd ddiogel ble gall plant ddysgu a datblygu,
6. Rhoi’r sgiliau i’r plant maent eu hangen i’w cadw yn ddiogel.
Yn YSGOL GYMUNED BRYNGWRAN rydym yn cydnabod bod staff ysgol, oherwydd eu cysylltiad
dydd i ddydd gyda’r plant, mewn sefyllfa dda i arsylwi ar arwyddion allanol cam-driniaeth. Bydd
yr ysgol felly:
(a) Yn sefydlu ac yn cynnal awyrgylch ble mae’r plant yn teimlo yn ddiogel, yn cael eu hannog
i fynegi eu hunain, a ble mae rhywun yn gwrando arnynt.
(b) Yn sicrhau bod y plant yn ymwybodol bod oedolion yn yr ysgol y gallent fynd atynt os
ydynt yn poeni.
(c) Yn cynnwys cyfleoedd yn y cwricwlwm i blant ddatblygu y sgiliau maent eu hangen i
adnabod a chadw’n ddiogel rhag cam-driniaeth.
Bydd YSGOL GYMUNED BRYNGWRAN yn dilyn y gweithdrefnau osodwyd allan yn y ddogfen
“Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008”, sydd wedi ei addasu gan y Pwyllgor
Diogelu Plant Ardal Sir, ac fe fyddwn yn rhoi sylw i’r arweiniad gyhoeddwyd gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru i:





Sicrhau bod gan YSGOL GYMUNED BRYNGWRAN athro dynodedig ar gyfer amddiffyn
plant, sydd wedi derbyn hyfforddiant a chefnogaeth.
Sicrhau bod gennym lywodraethwwr enwebedig ar gyfer amddiffyn plant.
Sicrhau bod pob aelod staff, gwirfoddolwr a llywodraethwr yn ymwybodol o enw yr aelod
staff dynodedig ar gyfer amddiffyn plant.
Sicrhau bod pob aelod staff a gwirfoddolwr yn deall eu cyfrifoldebau i fod yn wyliadwrus i
arwyddion o gam-driniaeth a’u cyfrifoldeb am gyfeirio unrhyw bryderon i’r athro
dynodedig am amddiffyn plant.










I gydnabod hawl pob aelod staff a gwirfoddolwr i “chwythu’r chwiban” drwy gynnwys
cyfeiriad clir i’r gweithdrefn hwn o fewn hyfforddiant a dogfennaeth yr ysgol.
Sicrhau bod rhieni yn ymwybodol o’r cyfrifoldebau hynny sydd wedi eu gosod ar ysgolion
a staff mewn materion o amddiffyn plant drwy nodi ei rhwymedigaeth ym mhrosbectws
yr ysgol.
Datblygu cysylltiadau effeithiol gyda’r asiantaethau priodol ac i gydweithio fel yn ofynnol
gyda’u ymholiadau amddiffyn plant.
Cadw cofnod ysgrifenedig o bryderon am blant, hyd yn oed pan nad oes angen cyfeirio y
mater ar unwaith.
Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw dan glo, ar wahân i gofnodion addysgol y plentyn.
Dilyn y gweithdrefnau perthnasol pan wneir honiad yn erbyn aelod o’r staff neu
wirfoddolwr.
Sicrhau bod arferion recriwtio diogel yn cael eu dilyn bob amser.

Yn YSGOL GYMUNED BRYNGWRAN rydym yn cydnabod bod disgyblion sydd wedi cael eu camdrin neu wedi bod yn dyst i gam-driniaeth yn ei chael yn anodd i ddatblygu ymdeimlad o hunanwerth. Gallent deimlo anobaith, bychander neu fai. Efallai mai yr ysgol yw’r unig elfen o
sefydlogrwydd ym mywyd plentyn. Pan yn yr ysgol, gall eu hymdygiad fod yn heriol neu’n
dawedog. Bydd yr ysgol yn gwneud pob ymdrech i gefnogi’r disgybl drwy:







Y cwricwlwm
Ethos yr ysgol, sydd yn hyrwyddo amgylchedd gadarnhaol, gefnogol a diogel, sydd yn
gwerthfawrogi’r disgybl fel unigolyn.
Polisi ymddygiad yr ysgol, sydd yn anelu i gefnogi disgyblion sydd mewn perygl. Bydd yr
ysgol yn sicrhau bod disgyblion yn gwybod bod rhai mathau o ymddygiad yn annerbyniol
ond eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac nad ydynt hwy ar fai am unrhyw gam-driniaeth.
Cysylltu gydag asiantaethau eraill sydd yn cefnogi’r disgybl.
Sicrhau, pan fo disgybl sydd ar y rhestr amddiffyn plant yn gadael, bod eu gwybodaeth yn
cael ei drosglwyddo i’r ysgol newydd ar unwaith, a gweithiwr cymdeithasol y plentyn yn
cael ei hysbysu.

Mae’r ysgol hefyd yn cyfeirio at Bolisi Amddiffyn Plant y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yr AALl,
Cyngor Sir Ynys Môn.

Adolygir y polisi hwn yn flynyddol.
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Dyddiad: __________________________________________

