
Rhaglen Ysgolion Heddlu Cymru

Cytundeb Cydweithio a Chynllunio 2022/23
Heddlu ________________ a ___________________________ 
Dywedwch wrthym ynglŷn â’r grwpiau blwyddyn ac unedau yn yr ysgol.

Bl1 Bl2 Bl3 Bl4 Bl5 Bl6 

Cynradd o ddosbarth

Bl7 Bl8 Bl9 Bl10 Bl11 

Uwchradd o ddosbarth 

Mae’r wybodaeth yma at ddefnydd cysylltu â'r ysgol drwy gydol ein perthynas gweithiol.
Byddwn yn cadarnhau'r wybodaeth yma bob tro y byddwn yn cwblhau y broses
Cytundeb Cydweithio.

Cysylltiadau swyddogol yn yr ysgol
Efallai bydd y manylion a roddir yma yn cael eu defnyddio gennym i gysylltu ag aelodau
o staff mewn perthynas â busnes swyddogol. Cedwir y wybodaeth yma hyd at ddwy
flynedd. Rhowch wybod am unrhyw gywiriadau neu ddiweddariadau i'ch SHY neu'n
uniongyrchol i data@schoolbeat.cymru

Dwyieithog
Bilingual Cymraeg English

Dwyieithog
Bilingual Cymraeg English

Dwyieithog
Bilingual Cymraeg English

Swyddfa’r Ysgol Ebost

Ffôn

Pennaeth
Ebost

Ffôn

Iaith ar gyfer Gohebiaith

Arweinydd Diogelu
Dynodedig Ebost

Ffôn

Iaith ar gyfer Gohebiaith

Cydlynydd Iechyd a
Lles Ebost

Ffôn

Iaith ar gyfer Gohebiaith
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Canllawiau i'r Ysgol ar Ein Gwasanaeth Addysgol
Er mwyn bodloni canllawiau arfer gorau gan Lywodraeth Cymru, mae’n ofynnol i
Gydlynydd Iechyd a Lles gydgynllunio gydag ymwelwyr er mwyn sicrhau y caiff rhaglen
gydgysylltiedig wedi’i chynllunio’n effeithiol ei rhoi ar waith. Dylai’r Cydlynydd Iechyd a
Lles a’r Swyddog Heddlu Ysgolion (SHY) ym mhob ysgol gwblhau ffurflen gynllunio
gyda’i gilydd.

Cyflwyno
Gall SHY ddarparu sesiynau i godi ymwybyddiaeth o gamddefnyddio sylweddau,
diogelu, ymddygiad cymdeithasol a materion cymunedol. Mae pob sesiwn yn
canolbwyntio ar yr agweddau cyfreithiol a chymdeithasol ar y pwnc dan sylw ac yn rhoi
cyfleoedd i’r disgyblion wneud dewisiadau cadarnhaol. Mae’r holl wybodaeth yn gywir
ac yn gyfredol, yn briodol ar gyfer oedran a gallu ac yn rhyngweithiol. Caiff pob sesiwn ei
chyflwyno mewn ffordd gefnogol a lleol a chaiff disgyblion eu cyfeirio at asiantaethau
cymorth a llinellau cymorth lleol a chenedlaethol perthnasol. Mae deunyddiau dilynol ar
gael ar SchoolBeat.cymru i athrawon a disgyblion.

Gwerthuso
Cynhelir sesiynau arsylwi gwersi rheolaidd gan Gydlynwyr Rhanbarthol RYHC er mwyn
sicrhau safon broffesiynoldeb uchel. Er mwyn sicrhau bod gan blant, pobl ifanc a staff
addysgu lais wrth werthuso’r Rhaglen, defnyddir amrywiol ddulliau adborth gwerthusol
mewn sampl o ysgolion. Mae’r fethodoleg yn cynnwys holiaduron, grwpiau ffocws a
chyfweliadau gyda’r Cydlynydd Iechyd a Lles, aelod o’r UDRh a SLlA yr ysgol fel rhan o’r
broses.

Statws Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
Mae cerdyn gwarant y SHY yn bodloni’r gofyniad bod yn rhaid i bob unigolyn sy’n
ymweld ag ysgolion darparu tystiolaeth o statws cyfredol, dilys gan y Gwasanaeth
Datgelu a Gwahardd (DBS) yn llawn.
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CynraddBydd y swyddog yn ychwanegu gwersi i’r matrics cynllunio hwn yn cysylltu
gan Cydlynydd Iechyd a Lles yr ysgol. 

Bl1 

Bl2 

Bl3 

Bl4 

Bl5 

Bl6 

Craidd Critigol Darpariaeth Dargedig Dewislen Ategol 

Bl1-2 Perthnasoedd
Diogel
/Cam-drin Domestig
Hafan Ddiogel

Bl0-2 Diogelwch
Pobl sy'n Ein Helpu Ni

Bl1 Diogelwch
Chwarae'n Ddiogel

Bl2 Cyffuriau
Pwy? Beth? Ble?

Bl2 Ymddygiad
Cywir neu Anghywir?

Bl3 Diogelwch y
Rhyngrwyd
Cadw'n SMART

Bl3 Bwlio
Cerrig a Ffyn

Bl4 Cyffuriau
Sylweddau Sinistr

Bl4 Diogelwch/
Camdriniaeth
Ffrind neu Elyn

Bl5-6 Cyffuriau
Dy Ddewis Di

Bl5 Diogelwch y
Rhyngrwyd
/Bwlio Seiber
Byddwch yn Seiber
Ddiogel

Bl5 Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol
Y Parc

Bl5-6 Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol
Wnes i Ddim Meddwl

Bl5-6 Ffonau Symudol
Dychmygwch Hwn!

Bl6 Camdrin Rhywiol
ar Blant
Stori Griff

Bl6 Cyffuriau/
Alcohol a
Thoddyddion
Felly, Beth yw'r
Broblem?

Bl6 Perthnasoedd
Diogel
Yr Hawl i Fod yn
Ddiogel
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Canllawiau i’r Athro Dosbarth
The sessions delivered by SPOs support schools in delivering their Health and Wellbeing
curriculum to pupils up to 16 years of age.

Er mwyn sicrhau y caiff y sesiynau eu cyflwyno mewn amgylchedd dysgu diogel,
cadarnhaol, rydym yn argymell yn gryf y dylid dilyn y canllawiau canlynol:

Rhaid sicrhau bod athro yn yr ystafell ddosbarth bob amser. 

Mae hyn yn galluogi athrawon i fod yn ymwybodol o’r cynnwys a all arwain at
drafodaethau pellach a chwestiynau gan y disgyblion. Mae hefyd yn
angenrheidiol fel rhagofal iechyd a diogelwch ac yswiriant.

Mae angen i athrawon fod yn ymwybodol na fydd SHY yn gallu ymateb i
geisiadau sy’n lleihau dysgu effeithiol yn sylweddol, e.e. gweithio gyda mwy
nag un dosbarth fesul sesiwn. 

Mae angen i athrawon ystafell ddosbarth fod yn ymwybodol o bwnc a
chynnwys y sesiwn cyn y sesiwn. This can be achieved through discussion with
the SPO, the School’s Health and Wellbeing Coordinator and also by accessing
the Teachers’ section on SchoolBeat.cymru 

Mae angen i athrawon ystafell ddosbarth hysbysu’r SHY o unrhyw ddisgybl ag
anghenion dysgu ychwanegol penodol neu a all fod yn agored i niwed
oherwydd testun y wers. 

Cyfrifoldeb yr athro yw disgyblaeth a rheoli’r ystafell ddosbarth yn ystod
cyflwyniad y SHY. 

Mae angen i athrawon fod yn ymwybodol bod gweithgareddau pellach a
gwaith dilynol i ategu’r sesiynau a gyflwynir gan SHY ar gael ar 
SchoolBeat.cymru 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Uwchradd Bydd y swyddog yn ychwanegu gwersi i’r matrics cynllunio hwn yn
cysylltu gan Cydlynydd Iechyd a Lles yr ysgol. 

Bl7 

Bl8 

Bl9 

Bl10

Bl11

Craidd Critigol Darpariaeth Dargedig Dewislen Ategol 

Bl7 Cyffuriau/Alcohol
Meddwl am Yfed

Bl7 Secstio
Pictiwr Peryg

Bl7 Cyffuriau/SSN
Newydd a Niweidiol

Bl7 Canlyniadau
Troseddu
Dewis Kiddo

Bl8 Cyffuriau
Edifar y Dydd

Bl8 Diogelwch y
Rhyngrwyd
Edrychwch Pwy Sy'n
Siarad

Bl8 Bwlio
Torri'r Cylch

Bl8 Llinellau Sirol
Cwlwm Twyll

Bl8 Seiberdroseddu
Peidiwch â Chamu at…

Bl8 Radicaleiddio ac
Ethafiaeth
Egin Eithafiaeth

Bl9 Ecsploetio Rhywiol
Twyll Peryglus

Bl9 Perthnasoedd
Diogel
/Cam-drin Domestig
Niwed Cudd

Bl9 Diogelwch
Pam Arfau?

Bl9 Cyffuriau/Alcohol
Trwbl Dwbl

Bl9-11 Cydsynio
Rhywiol
Na Yw Na

Bl10 Cyffuriau
Cyfraith Cyffuriau

Bl10-11 Cydsynio
Rhywiol
Ie/Na

Bl10-11 Cyffuriau/
SIEDs
Gwedd Gwallgofrwydd

Bl10 Amrywiaeth
Achub Fi!

Bl10 Diogelwch/
Trosedd Ceir
Dewis Diofal

Bl11-13 Diogelwch/
Gwrthdrawiadau
Traffig
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Canllawiau i’r Athro Dosbarth
The sessions delivered by SPOs support schools in delivering their Health and Wellbeing
curriculum to pupils up to 16 years of age.

Er mwyn sicrhau y caiff y sesiynau eu cyflwyno mewn amgylchedd dysgu diogel,
cadarnhaol, rydym yn argymell yn gryf y dylid dilyn y canllawiau canlynol:

Rhaid sicrhau bod athro yn yr ystafell ddosbarth bob amser. 

Mae hyn yn galluogi athrawon i fod yn ymwybodol o’r cynnwys a all arwain at
drafodaethau pellach a chwestiynau gan y disgyblion. Mae hefyd yn
angenrheidiol fel rhagofal iechyd a diogelwch ac yswiriant.

Mae angen i athrawon fod yn ymwybodol na fydd SHY yn gallu ymateb i
geisiadau sy’n lleihau dysgu effeithiol yn sylweddol, e.e. gweithio gyda mwy
nag un dosbarth fesul sesiwn. 

Mae angen i athrawon ystafell ddosbarth fod yn ymwybodol o bwnc a
chynnwys y sesiwn cyn y sesiwn. This can be achieved through discussion with
the SPO, the School’s Health and Wellbeing Coordinator and also by accessing
the Teachers’ section on SchoolBeat.cymru 

Mae angen i athrawon ystafell ddosbarth hysbysu’r SHY o unrhyw ddisgybl ag
anghenion dysgu ychwanegol penodol neu a all fod yn agored i niwed
oherwydd testun y wers. 

Cyfrifoldeb yr athro yw disgyblaeth a rheoli’r ystafell ddosbarth yn ystod
cyflwyniad y SHY. 

Mae angen i athrawon fod yn ymwybodol bod gweithgareddau pellach a
gwaith dilynol i ategu’r sesiynau a gyflwynir gan SHY ar gael ar 
SchoolBeat.cymru 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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https: //schoolbeat.cymru/dogfennau/ryhc-ndsb

https: //schoolbeat.cymru/dogfennau/ryhc-prg

https: //schoolbeat.cymru/dogfennau/wectu-1

Adran Polisi
Mae'r rhestr wirio hon yn nodi polisïau swyddogol o fewn RHYC a chyfrifoldebau'r ysgol.
Mae angen i'r Pennaeth ei llofnodi.

Cynllunio a Chyflwyno

Mae’r ysgol wedi cwblhau’r ffurflen gynllunio RYHC ar y cyd gyda’r SHY cyn
dechrau’r sesiynau. Mae cytundeb ynglŷn â’r nifer o sesiynau, dyddiadau, amser a
hyd pob ymweliad.

✓

Mae’r ysgol wedi sicrhau bod y SHY yn ymwybodol o unrhyw bolisïau perthnasol
sydd ar waith yn yr ysgol. ✓
Mae’r ysgol wedi cynllunio er mwyn sicrhau bod y SHY yn cael cymorth gweithredol
gan athro ar bob adeg drwy gydol yr ymweliad. ✓
Mae’r ysgol yn cytuno i ddarparu adnoddau digonol er mwyn galluogi i’r SHY fedru
cyflwyno’r sesiwn e.e. cyfrifiadur, uwchdaflunydd, mynediad i’r Rhyngrwyd ac ati. ✓
Mae’r ysgol yn ymwybodol o nodau, cynnwys a dull gweithredu’r sesiwn ac wedi
cytuno arnynt. ✓
Bydd yr ysgol yn caniatáu ar gyfer dysgu effeithiol h.y. gweithio gydag un dosbarth
fesul sesiwn. ✓
Bydd yr ysgol yn hysbysu’r SHY am unrhyw ddisgybl sydd gydag anghenion dysgu
ychwanegol ac / neu all fod yn agored i niwed oherwydd testun y wers. ✓
Mae’r ysgol yn ymwybodol mai cyfrifoldeb yr athro yw rheolaeth y dosbarth yn
ystod cyflwyniad y SHY. ✓
The school will utilise the follow-up work available on SchoolBeat.cymru as part of
their Health and Wellbeing curriculum where suitable. ✓
Monitro a Gwerthuso

Mae’r ysgol yn cefnogi trefniadau ar gyfer gwerthuso sesiynau ar y cyd / arsylwi
gwersi gan y cydlynydd rhanbarthol a chenedlaethol. ✓
Polisïau a Chanllawiau 

Mae'r Pennaeth yn ymwybodol y gall Swyddog Heddlu'r Ysgol gofnodi
digwyddiadau y maen nhw’n eu cynorthwyo gan ddefnyddio systemau Heddlu a
RHYC, gan gynnwys Llyfr Nodiadau Digwyddiadau SchoolBeat. ✓

Mae'r Pennaeth yn deall y caiff rannu data yn gyfreithiol i ddiogelu plant ac atal
troseddu o dan Brotocol Rhannu Gwybodaeth RHYC. ✓

Mae'r Pennaeth wedi cael y canllawiau WECTU Diogelu Ysgolion – Pecyn Cymorth i
Benaethiaid ✓
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Derbynwyd gan Swyddog Heddlu Ysgolion

  /  /    

Derbynwyd gan Pennaeth

  /  /    

Derbynwyd gan Cydlynydd Rhanbarthol RHYC

  /  /    
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