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Disgrifiad o Ffurfio’r Polisi a’r Broses Ymgynghori
Bydd polisi yn fwy effeithiol os bydd pawb wedi trafod a deall y rhesymau am ddatblygu polisi
bwyd a ffitrwydd ac wedi cymryd rhan yn y broses o lunio polisi ysgol gyfan. Mae’n bwysig
cynnwys disgyblion yn fuan yn y broses ac i ymgynghori mor eang â phosibl gan fod hyn yn aml
yn codi materion nad ydynt yn cael eu nodi gan oedolion.
Er mwyn gallu cynhyrchu polisi effeithiol i gwrdd ag anghenion yr ysgol gyfan ymgynghorwyd â’r
grwpiau canlynol:
• Gwasanaethau Addysg
• Llywodraethwyr
• Disgyblion
• Pobl broffesiynol ym myd iechyd
• Darparwyr arlwyo
Y cam nesaf yw ymgynghori â
• Rhieni / Gofalwyr
• CRhACh (Cymdeithas Rhieni, Athrawon a Chyfeillion)

Cefndir / Pwrpas / Rhesymeg
Mae dogfen Cynllun Gweithredu Blas am Oes Llywodraeth Cynulliad Cymru
(Llywodraeth Cynulliad Cymru) yn nodi cyfeiriad strategol a’r gweithredu angenrheidiol
sydd ei angen i wella safonau maeth bwyd a diod a ddarperir yn ysgolion Cymru.
Mae sefydlu a datblygu rhwydwaith mewnol cadarn ac ymatebol ar lefel leol yn hanfodol
i weithrediad llwyddiannus Cynllun Gweithredu Blas am Oes.
Sefydlwyd Gweithgor Bwyd a Ffitrwydd Conwy GBFfC i sicrhau partneriaeth weithio â
phob sefydliad addysgol yng Nghonwy, Gwasanaeth Arlwyo'r ALl a darparwyr arlwyo
annibynnol.
Mae Gweithgor Bwyd a Ffitrwydd Conwy yn bodoli er trefnu gweithrediad, cadw golwg a
chynaelodaeth anghenion Blas am Oes (Llywodraeth Cynulliad Cymru) yng Nghonwy.

Rhesymeg
Mae’r polisi hwn yn amlinellu dull Ysgol y Creuddyn o godi ymwybyddiaeth pwysigrwydd
bwyta’n iach a ffitrwydd.
Ystyriwyd y canlynol wrth gyflawni’r polsi hwn:
• Cynllun ‘Blas am Oes’ (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
• Canllawiau Estyn
• Cynllun Ysgolion Iach Conwy
• AGChY
• Cynllun 5x60
• Dysgu y tu allan i Oriau Ysgol (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
• Grŵp Gweithredu ar Faeth yn yr Ysgol (Bwyd o Bwys – BOBs)
• Dringo’n Uwch (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
• Cynllun Gweithredu Bwyd a Ffitrwydd (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
• Datblygu Polisi Bwyd a Ffitrwydd Ysgol Gyfan (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
• Addysg Awyr Agored o Ansawdd Uchel (Panel Ymgynghorwyr Addysg Awyr
Agored - Cymru)
• Strategaeth Iechyd a Lles Conwy
• Partneriaeth Pobl Ifanc Conwy
Cynllun ‘Blas am Oes’
Mae bwyd a ffitrwydd yn hanfodol i iechyd a lles. Mae gan ddiet iach, wedi’i gyfuno â
ffordd o fyw actif, ran bwysig i’w chwarae mewn atal afiechyd coronaidd y galon a
rhai mathau o gancr, prif achos marwolaeth yng Nghymru. Gall diet iach wedi’i
gyfuno ag yfed digon o ddŵr a dull byw actif, atal problemau fel; anaemia, dannedd
drwg, gordewdra, rhwymedd a phroblemau ymddygiad a hyrwyddo sgiliau
canolbwyntio ac iechyd meddwl.
Mae ymchwil yn dangos bod diet pobl ifanc yng Nghymru yn annigonol, nid yw pobl
yn bwyta digon o ffrwythau a llysiau, maent yn bwyta gormod o fyrbrydau (yn
cynnwys llawer o fraster, siwgr a halen yn bennaf) ac yn bwyta fawr ddim brecwast.
Mae astudiaethau hefyd yn dangos mai ond 33% o enethod 11 oed a 44% o fechgyn
11 oed sy’n cyfarfod y lefelau gweithgaredd a argymhellir. Erbyn 15 oed mae’r
lefelau hyn yn gostwng i 22% ar gyfer genethod a 36% i fechgyn.
Gwyddom fod diet da, yfed digon o ddŵr ac ymarfer corff yn ystod plentyndod, yn
gallu amddiffyn rhag afiechyd parhaol, fel afiechyd cardio fasgwlar, rhai mathau o
gancr, osteoporosis a chlefyd siwgr yn ddiweddarach mewn bywyd a gellir cynnal
arferion iechyd sefydlwyd pan yn ifanc yn ddiweddarach mewn bywyd.

Mae gan rieni a gofalwyr ddylanwad mawr ynghylch yr hyn mae plant yn ei fwyta ac
mae’r ddogfen hon yn awgrymu ffyrdd y gall ysgolion gysylltu â rhieni/gofalwyr wrth
eu hannog i annog plant i fwyta’n iach a mwynhau cymryd rhan mewn gweithgaredd
corfforol yn rheolaidd.


Mae Ysgol y Creuddyn wedi cofrestru ar Gynllun Ysgolion Iach Conwy ac fel
rhan o’r cynllun 10 pwynt mae gennym y dasg o ddatblygu dull ysgol gyfan i
fwyta’n iach a gweithgaredd corfforol. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn
‘Ysgol Iach’ ac wedi cyrraedd Cam 4 yng Nghynllun Ysgolion Iach Conwy. Ein
gobaith ydy cyrraedd Cam 5 yn 2011.



Cofrestrwyd Ysgol y Creuddyn ar gynllun AGChY (PESS) (Addysg Gorfforol a
Chwaraeon Ysgol) fel rhan o raglen Pobl Ifanc Egniol. Mae swyddogion 5x60 yn
gysylltiedig â’r ysgol i annog gweithgaredd corfforol y tu allan i oriau ysgol. Mae’r
cynllun yn llwyddiant mawr, gyda disgyblion yn mwynhau amrywiaeth o
weithgareddau ffitrwydd o’u dewis eu hunain. Mae pob ysgol gynradd yn cymryd
rhan yng Nghampau’r Ddraig sy’n anelu at gynyddu ymwneud â chwaraeon trwy
ganolbwyntio ar wyth gwahanol weithgaredd. Yn ddiweddar lansiodd y sir ‘My
Active Life’, adnodd ar y we i bobl ifanc i’w hannog i fabwysiadu dull o fyw
iachach a mwy egniol.



Caiff pobl ifanc Ysgol y Creuddyn gyfle i ymwneud â gweithgareddau awyr
agored ac anturus o safon uchel yn ein canolfannau addysg awyr agored yn Nant
Bwlch yr Haearn a Glan-llyn. Caiff nifer ohonynt gyfle i gymryd rhan yng
nghynllun Gwobr John Muir.



Trwy Raglen Ysgolion Iach a Phobl Ifanc Egniol gwnaed sawl gwelliant i fwyd a
ffitrwydd Ysgol y Creuddyn ; mae hyn yn cynnwys:

-

Ymgynghori â barn disgyblion a sefydlu gweithgor BOBs (Bwyd o Bwys) – Mae
‘BOBs Ysgol y Creuddyn’ yn anelu at hyrwyddo dull ysgol gyfan tuag at fwyd
ac iechyd trwy hyrwyddo dewisiadau bwyd iach. Mae’n canolbwyntio ar faterion
yn ymwneud a darparu bwyd yr ysgol ac yn annog gweithio mewn partneriaeth.
Cynhwysa BOBs lywodraethwyr, uwch reolwyr, y gwasanaeth arlwyo ysgol,
athrawon Technoleg Bwyd/ABaCh, trefnwyr Ysgolion Iach, rhieni a disgyblion.
Sefydlwyd fel is gangen o gyngor yr ysgol. Mae’n cydymffurfio a fframwaith
effeithiolrwydd ysgol.

-

polisïau egwyl a chinio iach, datblygu dull traws gwricwlar at fwyd ac iechyd,
cyflwyno gweithgareddau newydd fel cyfeiriannu a dawns greadigol, mwy o
ganolbwyntio ar weithgareddau awyr agored ac anturus a gweithio gyda rhieni i
wella cynnwys pecyn cinio plant.

Polisi Arlwyo Ysgolion Conwy
Mae Gwasanaeth Arlwyo Addysg Conwy yn darparu prydau ysgol ymhob ysgol heb law
un o’i 65 ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd yng Nghonwy. Mae gan y gwasanaeth
gysylltiadau sefydledig gyda darparwyr arlwyo eraill a phobl broffesiynol ym maes
iechyd a ffitrwydd yn y sir i sicrhau bod safonau uchel cyson yn cael eu cyflawni. Mae’r
gwasanaeth hefyd yn trefnu a chefnogi'r 63% o ysgolion sydd wedi dewis ymuno â
darpariaeth Cynllun Brecwast am Ddim Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC).
Oblygiadau iechyd diet maethlon cytbwys yw’r prif ystyriaethau pan fo bwydlenni yn cael
eu cynllunio ac mae’r bwydlenni yn cydymffurfio â Safonau Maethlonrwydd presennol
Llywodraeth Cynulliad Cymru. Byddant yn cefnogi a gweithredu’r safonau bwyd a maeth
newydd a gyflwynir rhwng 2008 a 2010 trwy:
• Sicrhau bod prydau yn apelio ac yn bodloni
• Gostwng braster, siwgr a halen
• Darparu detholiad o ffrwythau a llysiau
• Darparu digon o fwydydd sy’n gyfoethog mewn ffibr
Dadansoddwyd bwydlenni ysgolion cynradd am faethlonrwydd gan ddefnyddio rhaglen
Saffron Llywodraeth Cynulliad Cymru gan ddangos eu bod yn cydymffurfio â safonau
maeth cenedlaethol arfaethedig Blas am Oes. Bydd angen i ddarparwyr annibynnol
ddarparu tystiolaeth eu bod yn cydymffurfio â’r safonau a byddant yn cael hyfforddiant
fel yn briodol.
Addaswyd rysetiau i gael gwared ag ychwanegion a lliwiau gyda’r nod o gynyddu
canolbwyntio plant, gwella ymddygiad a lleihau rhai alergeddau a gysylltir â bwyd wedi’i
brosesu.
Mae staff yn ymroddedig i weithio gyda swyddogion addysg awdurdod lleol, staff ysgol,
rhieni a disgyblion i ddod â gwelliannau tymor hir i iechyd a lles pobl ifanc a chynyddu
eu gwybodaeth ynghylch manteision diet cytbwys. Er galluogi hyn mae rhaglen o
hyfforddiant maeth, gofal cwsmer a marchnata yn cael ei gynnal. Mae hyn yn rhoi hyder
i staff gymryd rhan mewn dull ysgol gyfan cyson o hyrwyddo ffordd iach o fyw ac i
symbylu disgyblion i gynnwys dewisiadau iach yn ystod y diwrnod ysgo
Cynllun Ysgolion Iach Conwy
Mae’r Cynllun Ysgolion Iach yn gynllun cyfannol sy’n dwyn ynghyd bartneriaid allweddol
i:
• gefnogi ysgolion yng Nghonwy wrth ddatblygu cynlluniau tymor hir i hyrwyddo
ac amddiffyn iechyd corfforol, cymdeithasol ac emosiynol disgyblion, staff a’r
gymdeithas.
• gefnogi ysgolion sy’n ymwneud â’r cynllun i ddatblygu dull cyfannol, cynaliadwy
tuag at iechyd, gan roi ystyriaeth i’r gymdeithas ysgol, yr ethos a’r amgylchedd
ffisegol yn ogystal â’r cwricwlwm a chynnwys disgyblion, trwy gyngor yr ysgol,
mewn gwneud penderfyniadau a chynllunio cynlluniau i wella iechyd yn yr ysgol.

Yn bresennol mae 68 o’r 77 ysgol yng Nghonwy yn rhan o’r cynllun. Bydd yr oll o’r 77
ysgol, gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion a Chanolfannau Addysg yn rhan o’r
cynllun erbyn y flwyddyn academaidd 2008-09. Mae 22 o ysgolion wedi cyflawni’r
cynllun 10 pwynt ac yn symud ymlaen tuag at y cam nesaf. Oherwydd y buddsoddiad
mewn datblygu cynghorau ysgol a disgyblion yn cymryd rhan, mae ysgolion nawr yn
gallu dangos mwy o dystiolaeth a’r modd mae dysgwyr wedi cymryd rhan yn y cynllun
yn eu hysgolion.
Mae targedau Cynllun Ysgolion Iach Cymru yn cael eu gosod yn flynyddol gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru ac fe’i defnyddir fel modd i gyflwyno grant.
Gofynnir i bob cynllun lleol sefydlu grŵp llywio gydag aelodaeth eang i sicrhau bod
cynlluniau lleol yn datblygu i gyd-fynd â chanllawiau cenedlaethol.
Mae Grŵp Llywio Ysgolion Iach Conwy yn sicrhau bod y cynllun yn cadw at y targedau
a’r blaenoriaethau a osodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru gan gymryd i ystyriaeth
anghenion arbennig plant a phobl ifanc Conwy.
Mae’r grŵp llywio yn cefnogi datblygiad polisïau lleol i ysgolion a’r Gwasanaeth
Ieuenctid ac yn sicrhau bod cynllun Ysgolion Iach Conwy yn adlewyrchu datblygiadau
strategol ym maes addysg ac iechyd yn y sir ac ar lefel genedlaethol.
Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol (AGChY)
Sefydlwyd cynllun AG a Chwaraeon Ysgol (AGChY) yn 2000 o ganlyniad i adroddiad
grŵp tasg yn amlinellu’r gweithredu allweddol sydd ei angen i wella safonau AG.
Nod y cynllun yw codi safonau mewn addysg gorfforol trwy wneud yn siŵr bod pob
ysgol yn:
• rheoli’r pwnc yn effeithiol o fewn cwricwlwm yr ysgol gyfan;
• gosod targedau heriol ar gyfer codi safonau mewn addysg gorfforol a
chwaraeon ysgol;
• darparu digon o amser cwricwlwm i addysgu anghenion y Cwricwlwm
Cenedlaethol ar gyfer addysg gorfforol ymhob cyfnod allweddol;
• datblygu sgiliau corfforol pobl ifanc o un flwyddyn i’r nesaf a gwella eu
dealltwriaeth o bwysigrwydd iechyd a ffitrwydd;
• codi safonau mewn addysg gorfforol a chwaraeon ysgol trwy sefydlu rhaglen
datblygiad proffesiynol parhaus achrededig (DPP) i bob athro;
• cefnogi ysgolion yng Nghymru i ehangu cyfleoedd ar gyfer chwaraeon ysgol y
tu allan i’r diwrnod ysgol trwy wella ansawdd ac ehangder gweithgareddau ar ôl
ysgol i bobl ifanc beth bynnag fo eu hoed, gallu, ethnigrwydd, rhyw neu leoliad
daearyddol, cenedl;
• sefydlu Partneriaeth Canolfan Ddatblygu a sicrhau eu bod yn gweithio gyda’i
gilydd i nodi a datblygu ymarfer da mewn AG a chwaraeon ysgol.
Rheolir y cynllun AGChY gan Gyngor Chwaraeon Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad
Cymru. Cefnogir CChY gan dîm gweithredu cenedlaethol o arbenigwyr AG o bob rhan o
Gymru. Mae’r arbenigwyr hyn yn ymgynghorwyr hefyd sy’n cefnogi datblygiad

cynlluniau arbenigol a thîm o hyfforddwyr cenedlaethol i gefnogi cyflwyno rhaglen
hyfforddiant o ansawdd uchel fel rhan o’r cynllun.
Cynlluniau Arbennig
Nodwyd bod ar rai meysydd o’r cwricwlwm angen cefnogaeth ddwys i ddatblygu
adnoddau a/neu ddulliau cenedlaethol. Datblygwyd y rhain yn gynlluniau arbenigol
cenedlaethol. Y cynlluniau arbennig yw Ymarfer yn ymwneud ag Iechyd, Dawns,
TGC mewn AG, Ymgynnwys, "Yn y Rhanbarth" Gemau Buarth, Gweithgareddau
Anturus Awyr Agored (GAAA).
Partneriaeth Canolfan Ddatblygu
Trefnwyd Partneriaethau Canolfan Ddatblygu hefyd a nod y rhain yw:
• Codi safonau mewn AG trwy sicrhau fod pob ysgol yn addysgu a dysgu yn
effeithlon mewn AG, sy’n hanfodol i gyflawni cysondeb cyrhaeddiad a gwelliant
mewn safonau trwy Gymru;
• Ymroi i reoli’r pwnc yn effeithiol o fewn y cwricwlwm ysgol gyfan trwy ddarparu
dwy awr yr wythnos o AG o ansawdd uchel i bob plentyn, er mwyn bod athrawon
yn cael digon o amser i gyflwyno anghenion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Yn
ychwanegol, dylid darparu cyfleoedd i athrawon ddarparu a chynllunio ar gyfer
newid yn y cwricwlwm ac o fewn addysg yn y dyfodol;
• Datblygu parhad a datblygiad wrth ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a
sgiliau corfforol pobl ifanc trwy’r bartneriaeth a rhwng cyfnodau allweddol.
AGChY (PESS) yng Nghonwy
Mae’r rhaglen AGChY yng Nghonwy yn gweithio gydag ysgolion ALl i gyflwyno
cynlluniau gweithredu perthnasol y ganolfan ac yn y pen draw i godi safonau addysgu
AG yng Nghonwy.
Mae partneriaethau Canolfan Ddatblygu (CD) yng Nghonwy wedi’u trefnu o amgylch
ysgolion uwchradd a enwyd a’u clwstwr o ysgolion cynradd. Mae gennym saith CD yn
ein hawdurdod wedi’u trefnu o amgylch yr ysgolion uwchradd canlynol - Ysgol John
Bright, Ysgol Bryn Elian, Ysgol Aberconwy, Ysgol Emrys ap Iwan, Ysgol Y Creuddyn,
Ysgol Uwchradd Eirias ac Ysgol Dyffryn Conwy. Mae 63 o ysgolion cynradd ac un ysgol
anghenion addysgol arbennig yn yr awdurdod sef yr ysgolion clwstwr sy’n llunio’r
bartneriaeth gyda’r ysgolion uwchradd.
Mae gennym un athro cynradd ar gyfer pob Canolfan Ddatblygu (CD) clwstwr sy’n
cefnogi’r trefnydd AGChY gyda datblygiad a hwylusiad y cynlluniau gweithredu ar gyfer
pob CD. Mae’r athrawon hyn yn cael eu hadnabod fel Arweinwyr Partneriaeth Canolfan
Ddatblygu (APCD). Yn bresennol mae’r APCD hyn yn cael eu rhyddhau am un bore’r
wythnos o’u hysgolion i gyflawni eu dyletswyddau.

Rhaglen Pobl Ifanc Egniol
Bydd “Rhaglen Pobl Ifanc Egniol” yng Nghonwy, sy’n cynnwys rhaglenni cwricwlar
(AGChY) ac all gwricwlar (Campau’r Ddraig, 5x60), yn parhau i ddatblygu a hyrwyddo
dulliau byw iach ac egniol i bob aelod, gan ddarparu cyfleoedd i bob ungolyn ifanc yn yr
Awdurdod Lleol gyflawni eu lefel uchaf o allu corfforol. Bydd targedau’r Awdurdod Lleol
ar gyfer gweithgaredd corfforol cwricwlar ac all gwricwlar pobl ifanc yn dilyn y rhai a
osodwyd gan Ddogfen Dringo’n Uwch Llywodraeth Cynulliad Cymru, a gytunwyd yn
flynyddol gan Cyngor Chwaraeon Cymru.
Rhaglen 5x60
Ariennir rhaglen 5x60 gan Gyngor Chwaraeon Cymru, ac fe’i hanelwyd at ddisgyblion
12 – 18 oed ac mae’n bwriadu ymosod yn arwyddocaol ar darged Cynulliad Cymru o
gael 90% o ddisgyblion uwchradd i gymryd rhan mewn awr o weithgaredd corfforol bum
gwaith yr wythnos erbyn 2020.
Mae Ysgol y Creuddyn wedi cymryd rhan yn y cynllun chwaraeon a chorfforol all
gwricwlar ers 2007.
Yn bresennol mae dau swyddog 5x60 llawn amser a thri rhan amer yn gweithio yn yr
ysgolion hyn. Rhan y swyddog 5x60 yw ymgynghori â disgyblion ysgol, gwrando ar eu
hanghenion a’r rhwystaru sy’n eu hatal rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd. Gwneir
hyn trwy holiadur disgybl cynhwysfawr. Byddant wedyn yn trefnu a llunio amserlen o
weithgareddau sy’n addas i anghenion disgyblion, fel y nodwyd yn yr arolwg o
ganfyddiadau disgyblion. Gall y gweithgareddau hyn ddigwydd cyn yr ysgol, yn ystod
amser cinio, ar ôl yr ysgol ac ar benwythnosau. Bydd y gweithgareddau hyn yn targedu
yn bennaf y rhai hynny nad ydynt yn cymryd rhan neu sydd mewn perygl o golli
diddordeb.
Y math o weithgareddau a beilotwyd yn llwyddiannus:
• Gweithgareddau cystadleuol traddodiadol. Byddai hyn yn barhad o’r mathau o
weithgareddau maent eisoes wedi’u mwynhau trwy Gampau’r Ddraig.
• Gweithgareddau hamdden fel dawnsio stryd, aerobeg, cheerleading.
• Gweithgareddau dan hyfforddiant mewn man mwy anffurfiol gan roi’r cyfle i
ddisgyblion gyflawni gradd resymol o sgil ac felly mwynhau’r gêm ychydig yn fwy. Mae
clwb tenis a phêl fasged yn enghraifft o hyn.
Mae canfod cyflwynwyr addas yn rhan fawr o waith swyddog 5x60. Gallant ddarparu
hyfforddiant i ddisgyblion hŷn yr ysgol, e.e. cwrs Trefnydd Pobl Ifanc Egniol, Gwobr

Arweinydd Chwaraeon Cymunedol ac amrywiol wobrau cyrff llywodraethu cenedlaethol.
Bydd hyn yn cefnogi cyflwyno’r rhaglen. Bydd yr hyfforddiant yn darparu disgyblion â
chymwysterau a’u galluogi i gyfrannu i’r gweithlu yn y modd hwn. Bydd gwirfoddolwyr a
hyfforddwyr o’r ardal hefyd yn cymryd rhan yng nghyflyniad y rhaglen.
Bydd darparu cysylltiadau clwb a llwybrau gadael i ddisgyblion yn hanfodol i wneud y
rhaglen yn gynaliadwy. Disgwylir y bydd 5x60 yn datblygu mwy o ddiddordeb mewn
chwaraeon a gweithgaredd corfforol mewn amrwiaeth o ffurfiau. Bydd swyddogion 5x60
yn ymdrechu i gysylltu â thimau cymunedol a chwaraeon i er cyfarfod y galw hwn.
Trwy raglen 5x60 bydd disgyblion yn cael cyfle i brofi amrywiaeth o weithgareddau nad
ydynt ar gael iddynt yn yr ysgol yn bresennol. Y bobl ifanc fydd perchen y rhaglen ac yn
gallu ei siapio yn ôl eu hanghenion. Mae ethos 5x60 yn debyg i Campau’r Ddraig
oherwydd mai’r prif nod yw i ddisgyblion gael hwyl wrth gymryd rhan. Os bydd hyn yn
digwydd a bydd disgyblion yn wir fwynhau’r cyfleoedd, yna maent yn fwy tebygol i
barhau i gymryd rhan mewn gweithgaredd trwy gydol eu hoes.
Blas am Oes – Grwpiau Gweithredu Maeth Ysgol (Blas am Oes - BOBs)
• Yn hanfodol i lwyddiant datblygiad Polisi Bwyd a Ffitrwydd llwyddiannus mae’r
angen i ymgynghori â disgyblion.
• Mae Gweithgor Bwyd a Ffitrwydd Conwy yn cydnabod, fel rhan o ddatblygiad y
ddogfen bolisi hon werth cyflwyno gweithdai ymgynghori yn canolbwyntio ar
ddisgyblion.
• Cyflwynwyd dau weithdy yng Nghonwy, gyda chynrychiolaeth o bob ysgol
uwchradd yn y gweithdy cyntaf.
• Canolbwyntiodd y gweithdy cyntaf ar ddatblygu polisïau bwyd a ffitrwydd a’r ail
weithdy’n canolbwyntio ar fanteision datblygu a sefydlu Grwpiau Gweithredu Maeth
Ysgol (BOBs).
• Cynhwysa BOBs lywodraethwyr, uwch reolwyr, y gwasanaeth arlwyo ysgol,
athrawon Technoleg Bwyd/ABaCh, trefnwyr Ysgolion Iach, rhieni a disgyblion a
gellir ei sefydlu fel is gangen o gyngor yr ysgol.
• Mae BOBs yn anelu at hyrwyddo dull ysgol gyfan tuag at fwyd ac iechyd trwy
hyrwyddo dewisiadau bwyd iach. Mae’n canolbwyntio ar faterion yn ymwneud a
darparu bwyd mewn ysgol ac yn annog gweithio mewn partneriaeth.
• Cydymffurfio a fframwaith effeithioldeb ysgol.
Anela BOBs at:
• Wella cyfleoedd i bobl ifanc gael diet iach a datblygu agwedd cadarnhaol tuag
at fwyd ac iechyd
• Creu ymdeimlad neu gyfrifoldeb a pherchnogaeth ymysg disgyblion ynghylch
bwyd yn yr ysgol.
• Hyrwyddo gwybodaeth maeth cadarn a sgiliau coginio ymysg disgyblion.
• Hwyluso cyflwyno prydau iach a brofwyd ar fwydlen yr ysgol.
• Gwneud argymhellion ar gyfer newid.
• Creu partneriaeth weithio rhwng grwpiau perthnasol – disgyblion, athrawon,
arlwyo ysgol a llywodraethwyr.

• Cefnogi a hyrwyddo datblygiad Polisi Bwyd a Ffitrwydd Ysgol.
• Cefnogi’r argymhellion nodwyd yn nogfen Llywodraeth Cynulliad Cymru Cynllun
Gweithredu Blas am Oes (2008).
Manteision BOBs:
• Grymuso disgyblion; galluogi disgyblion gyflwyno eu barn ar y bwyd sydd ar gael yn yr
ysgol.
• Adeiladu partneriaeth: dod â phobl o bob agwedd o addysg at ei gilydd tuag at
nod cyffredin
• Addysgu disgyblion ynghylch maeth a phwysigrwydd bwyta’n iach.
• Datblygu sgiliau coginio pobl ifanc.
• Darparu gweithgareddau all gwricwlar i bobl ifanc i ymwneud â hwy.
• Hyrwyddo hunan hyder/hunan barch pobl ifanc.
• Darparu fframwaith i gefnogi datblygiad Polisi Bwyd a Ffitrwydd ‘byw’.
Adnoddau BOBs:
Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru adnoddau Grŵp Gweithredu Maeth Ysgol i
ddarparu canllawiau i ysgolion ar sefydlu BOBs, a chefnogi gwaith ar fwyd a ffitrwydd yn
yr ysgol.
Mae’r adnodd yn cynnwys gwybodaeth allweddol ynghylch sut i sefydlu BOBs,
rhwystrau posibl ac atebion a chamau cadw golwg/gwerthuso.
Mae’r adnodd ar gael o’r Adran Gwella Iechyd, Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Gwobr John Muir Award
Mae disgyblion yr ysgol yn rhan o’r cynllun Gwobr John Muir ers 2008. Gwobr
amgylcheddol yw Gwobr John Muir sy’n canolbwyntio ar fannau gwyllt. Gall fod yn
unrhyw le o gopa mynydd i ardd mewn dinas. Mae’n annog darganfod a chadwraeth
mannau gwyllt, mewn ysbryd o hwyl ac antur.
Nid yw’r wobr yn un gystadleuol, mae’n agored i bawb ac mae’n fenter addysgiadol gan
Ymddiriedolaeth John Muir. Mae tair lefel i Wobr John Muir, annog ymwneud cynyddol.
Mae pob lefel o’r wobr yn seiliedig ar gyfarfod yr un pedair her sef: Darganfod,
Ymchwilio, Gwarchod, Rhannu.
Darganfod: Mynd i le gwyllt. Gallai gynnwys gardd, parc gerllaw, mynydd uchel neu
draeth. Mae’r her hon yn ymwneud â darganfod man gwyllt.
Ymchwilio: Canfod mwy am y lle gwyllt. Edrych ar blanhigion ac anifeiliaid sy’n byw
yno, teithio trwyddo, neu dreulio noson yn gwersylla a darganfod seiniau’r nos. Mae
ymchwilio yn ymwneud â dod i adnabod a phrofi lle.
Gwarchod: Sefydlodd John Muir barc cenedlaethol cyntaf y byd ac roedd yn
ymroddedig i ‘roi rhywbeth yn ei ôl’ i fannau gwyllt. Ar gyfer yr her hon mae angen

gwneud rhywbeth i helpu cymryd cyfrifoldeb am y man gwyllt. Gellid plannu coed neu
blanhigion, cynnal llwybrau, lleihau effaith neu gynnal arolwg o’r bywyd gwyllt sy’n bwy
yno. Cyfle i edrych ar ôl y lle gwyllt.
Rhannu: Rhan fawr o’r wobr yw annog pobl i werthfawrogi mannau gwyllt. Trwy’r wobr
gofynnir i aelodau ganfod ffyrdd o sôn am yr hyn sy’n cael ei wneud. Gallai fod yn
drafodaeth grŵp o amgylch tân gwersyll, arddangosfa yn yr ysgol neu’r gwaith, neu
efallai gyfraniad i wefan. Gall fod yn waith celf, taflenni gwybodaeth neu fynd ag eraill i
fannau a ganfyddwyd. Dyma gyfle i rannu profiad ag eraill.

Gwefannau defnyddiol
5x60 – www.5x60.org.uk
Blas am Oes – www.dysgu.cymru.gov.uk
Bwyd a Ffitrwydd – Hybu Bwyta’n Iach a Gweithgarwch Corfforol I Blant a
phobl Ifanc yng Nghymru. Cynllun Gweithredu 5 Mlynedd – www.cymru.gov.uk
Campau’r Ddraig – wwwdragonsport.co.uk
Athletau Cymru Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru – www.cymru.gov.uk/
gwellaiechydplant
Dewis Dwr – www.cymru.gov.uk
Dewis Gwerthu Iach – www.cymru.gov.uk
Dull Asesu Gweithgarwch Corfforol yn yr Ysgol – www.cymru.gov.uk
Eating Well at School – Caroline Walker Trust – www.cwt.org.uk
Eco-schools – www.eco-schools.org
Gwefan BBC – www.bbc.co.uk/health/healthy_living/nutrition
Her Iechyd Cymru – www.heriechyd.cymru.gov.uk
John Muir Trust – www.johnmuiraward.org
Nant Bwlch yr Haearn – www.nantbh.co.uk
Pentrellyncymer – www.pentrellyncymer.co.uk
Rhwydwaith Gweithgarwch Corfforol I Gymru – www.wch.wales.nhs.uk
Rhwydwaith Maeth Cymru – www.nutritionnetworkwales.org.uk
Sefydlaid Maetheg Prydain - www.nutrition.org.uk
Think Vegetables – www.thinkvegetables.co.uk
Welsh Food Fortnight – www.lovebritishfood.co.uk/blogcategory/welsh-food-fortnight
Yn y Parth – www.cyngor-chwaraeon-cymru.org.uk
Yr Asiantaethau safonau Bwyd – www.food.gov.uk
Yr Iard Chwarae I Hybu Iechyd – www.cymru.gov.uk/cyhoeddiadau
Yr Ymmddiriedolaeth Addysg Iechyd – www.healthedtrust.com

Nod ac Amcanion
Nodau’r polisi hwn yw:
• gwella iechyd a lles yr holl ysgol trwy gyflwyno i ddisgyblion ffyrdd o sefydlu a
chynnal dulliau byw actif ac arferion bwyta’n iach.

• sicrhau bod hyrwyddo bwyta’n iach ac ymarfer corff yn dod yn rhan hanfodol o
system gwerth yr ysgol a bod ymarfer da yn cael ei ddatblygu trwy’r cwricwlwm, yr
ysgol ac yn cysylltu â’r holl ysgol a’r gymdeithas ehangach.
• datblygu agwedd ysgol gyfan tuag at fwyd a ffitrwydd ac annog ymwneud
aelodau perthnasol e.e. canolfannau hamdden ar y safle, darparwyr arlwyo ysgol,
clybiau ar ôl ysgol, clybiau athrawon, gwirfoddolwyr o’r ardal, gweithgareddau a
drefnwyd gan CRhACh
Amcanion
Bydd yr ysgol yn ymdrechu i gwrdd â nodau’r polisi hwn drwy gyflawni’r
amcanion canlynol:
Ethos
• Modelu agwedd gadarnhaol at weithgaredd corfforol a bwyta’n iach i annog
disgyblion i fwynhau bwyta’n iach a chadw’n ffit.
• Annog disgyblion i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau ynghylch bwyd
a ffitrwydd mewn ysgolion.
• Cynyddu’r cyfleoedd i ddisgyblion gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol a
bwyta’n iach trwy’r cwricwlwm anffurfiol yn ogystal â’r cwricwlwm a addysgir.
• Sicrhau bod pob gweithgaredd a gwasanaeth sy’n ymwneud â bwyd a ffitrwydd a
ddarperir i ddisgyblion yn gyson â chanllawiau a rheoliadau cenedlaethol a lleol.
• Sicrhau bod trefniadau amser cinio yn cynnig profiad cymdeithasol, o ansawdd i
ddisgyblion gan eu galluogi i fwynhau pryd a chael digon o amser i gymryd rhan
mewn gweithgaredd corfforol.
• Annog rhai sydd â hawl i gymryd mantais o brydau ysgol am ddim trwy leihau’r
stigma a gysylltir â’r ddarpariaeth hon trwy farchnata sensitif a chadarnhaol.

Cwricwlwm
Mae’r ysgol yn sicrhau bod y cwricwlwm a addysgir yn cynnig y canlynol i
ddisgyblion:
• Dealltwriaeth o’r berthynas rhwng bwyd, gweithgaredd corfforol a’r manteision
iechyd tymor hir a byr.
• Dealltwriaeth o hylendid bwyd sylfaenol a’r sgiliau i brynu, paratoi a choginio
bwyd iach trwy raglen technoleg bwyd.
• Neges glir a chyson o’r angen am iechyd genol da (yn cael ei gefnogi gan
ymgynghorwyr iechyd pobl ifanc).

• Cyfleoedd i ddysgu am dyfu bwyd a’i effaith ar yr amgylchedd. Y cyswllt â rhaglen
Ysgolion Eco, y Cwricwlwm Cymreig, Addysg ar Gyfer Datblygiad Cynaliadwy a
Dinasyddiaeth.
• Cwrs mewn iechyd, ffitrwydd a lles wedi’i gynllunio yn dda fel rhan o AG, a
chyfleoedd ar gyfer hyrwyddo traws gwricwlar gweithgaredd corfforol a’i berthynas
â diet a maeth.
• Cyfleoedd i edrych ar ddylanwad dewis bwyd, gan gynnwys y cyfryngau,
hysbysebu a phacio, marchnata a labelu bwyd.
• Rhaglen tu allan i oriau ysgol sy’n cyflwyno amrywiaeth eang o weithgaredd
corfforol pwrpasol a difyr.
• Cyfleoedd i ystyried sut mae dewisiadau yn effeithio ar eraill (e.e. trwy ddysgu am
gynnyrch Masnach Deg).
Amgylchedd
Mae’r ysgol yn darparu amgylchedd diogel a chadarnhaol ble mae bwyta’n
iach ac ymwneud â gweithgaredd corfforol yn cael ei hyrwyddo trwy:
• gynllunio a goruchwyliaeth effeithiol o ddisgyblion yn ystod egwyl ac amser cinio.
• gydnabod pwysigrwydd staff cefnogi arlwyo ac amser cinio wrth gynllunio
darpariaeth amser cinio.
• weithio gydag arlwywyr ysgol a staff cefnogi i sicrhau bod yr holl staff sy’n
hyrwyddo dewisiadau iach yn hyddysg ac yn darparu neges gyson.
• gynnig amrywiaeth eang o weithgareddau diogel, symbylgar o chwaraeon dan do
a thu allan, chwarae a gweithgareddau hamdden.
• sicrhau bod pob disgybl yn cael ei annog i gymryd rhan mewn gweithgaredd
corfforol, waeth beth fo eu gallu.
• ymgynghori â darparwyr arlwyo i sicrhau bod y bwyd a’r ddiod a gynigir yn yr
ysgol yn iach, yn faethlon, fforddiadwy ac wedi’i gyflwyno yn ddeniadol yn unol â
chanllawiau ‘Blas am Oes’.
• ddarparu dŵr oer, ffres, am ddim trwy’r diwrnod ysgol ac annog staff addysgu i
ganiatáu disgyblion yfed dŵr yn ystod gwersi, ble’n ymarferol.
• arddangos defnyddiau sy’n hyrwyddo gweithgaredd corfforol a bwyta’n iach.
• ymgynghori â disgyblion a staff ynghylch eu syniadau ac adborth ar fwydlenni, y
cantîn, darpariaeth byr bryd ayyb
• hyrwyddo ailgylchu, prynu yn lleol a ‘Masnach Deg’, a chydnabod pwysigrwydd
tymoroldeb a chynaliadwyaeth amgylcheddol.

Y Gymdeithas
Mae’r ysgol yn ceisio:
• cynyddu ymwybyddiaeth o bolisi bwyd a ffitrwydd a hyrwyddo bwyd a ffitrwydd,
mewn partneriaeth ag asiantau allweddol i’r holl ysgol.

• gweithio gydag asiantau allweddol i annog rhieni/gofalwyr i ddarparu bwyd iach a
byr brydau pan fônt yn darparu bwyd i’w plant yn yr ysgol.
• gweithio gyda theuluoedd i hyrwyddo’r gwasanaeth prydau ysgol a chymryd
prydau am ddim.
• darparu disgyblion a theuluoedd â’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cyfleoedd
ac adnoddau sydd ar gael yn lleol ynghylch bwyta’n iach a gweithgaredd corfforol.
• cefnogi darparu clybiau dysgu tu allan i oriau ysgol i ddisgyblion a theuluoedd.
• gweithio gyda CRhA/CRhACh i sicrhau cysondeb dull.
• datblygu cysylltiadau gyda darparwyr bwyd a gweithgaredd lleol.
• gweithio gyda a lobio am ddarpariaeth o fewn y gymdeithas gwasanaethau bwyd
iach a chyfleoedd i fod yn actif (e.e. cerdded diogel, llwybrau beic).
Trefnu a Chyflwyno Strategaethau
Dylai hyn gynnwys datganiadau penodol ar y materion canlynol:
• Rhaglenni astudiaeth
• Gweithio gyda rhieni/gofalwyr
• Darpariaeth hyfforddiant
• Rhan darparwyr allanol
• Methodoleg a dull
• Adnoddau a meini prawf dethol
• Ymgynghori rhwng y cyfnod sylfaen a phob cyfnod allweddol
• Disgyblion yn cymryd rhan
• Iechyd a Diogelwch
• Cysylltiadau a chynlluniau ysgol gyfan e.e. Ysgolion Iach Conwy, rhaglen Pobl
Ifanc Egniol, Cynlluniau Teithio Ysgol, ysgolion Eco, Dinasyddiaeth Byd Eang,
Ysgolion Masnach Deg ac Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy .
Cysylltiadau â Pholisïau a Threfn Arall
Mae’r polisi hwn yn cysylltu â’r polisïau ysgol cyfan canlynol:
• Gorchmynion Cwricwlwm Cenedlaethol yn bennaf
- Dylunio a Thechnoleg
- Addysg Gorfforol
- Addysg Bersonol a Chymdeithasol
- Gwyddoniaeth
- Gyrfaoedd a Byd Gwaith
- Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Byd Eang Addysgol
ESDGC
• Amddiffyn Plant (Trefn Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a Phrotocol ALl Sir Gonwy).
• Cyfle cyfartal
• Dysgu tu Allan i Oriau Ysgol
• Iechyd a Diogelwch (gan gynnwys diogelwch bwyd)
• Polisi Trefnydd Ymweliadau Addysgol - PYA

Trefn Gweithredu
Gweithredir y drefn ganlynol er mwyn cadw golwg ar y polisi:
• Dylai trin anghenion Cynllun Bwyd a Ffitrwydd gael ei gydnabod yng Nghynllun
Datblygu’r Ysgol a chadw golwg arno trwy werthusiad ysgol gyfan.
• Bydd yr ysgol yn sefydlu gweithgor, a all fod yn Grŵp Gweithredu Maeth Ysgol
(BOBs)/Bwyd a Ffitrwydd a gefnogir gan yr Uwch Dîm Rheoli (UDRh) ac yn gyfrifol
i’r corff llywodraethol am drefnu, rheoli a chadw llygad ar y polisi.
• Bydd y corff llywodraethol yn enwebu un neu fwy o aelodau i gymryd cyfrifoldeb
penodol am y Polisi Bwyd a Ffitrwydd.
• Bydd yr UDRh yn sicrhau fod gan staff sydd â chyfrifoldeb am gyflwyno amcanion y
polisi agoriad at hyfforddiant ac adnoddau o ansawdd dda.
• UDRh i gymryd mantais o gynlluniau cenedlaethol a lleol ac adnoddau priodol i
gefnogi Bwyd a Ffitrwydd mewn ysgolion.
• Bydd y diweddaraf ar gamau i hyrwyddo bwyd a ffitrwydd yn cael ei gynnwys yn yr
Adroddiad Blynyddol i rieni.

Rhannu’r polisi gydag eraill
Mae copi o’r polisi hwn ar gael i athrawon, myfyrwyr ac ymwelwyr a darparwyr allanol.
Copi o’r polisi ar gael i rieni ar gais.
Copi i’r AALl ac ESTYN drwy law y Pennaeth.
Paratowyd y polisi gan:

Cyswllt Ysgolion Iach (OGD) + AALl Conwy

Cytunwyd gyda’r Llywodraethwyr: _____________________

Adolygir y polisi hwn bob 3 blynedd.

