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1. Cyflwyniad
Yn Ionawr 2003 cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ddogfen ymgynghorol ‘Parchu
Eraill’ i gynnig arweiniad wrth ymdrin â problem bwlio yn ysgolion Cymru. Ysgrifennwyd y
polisi yn seiliedig ar ddogfen y Cynulliad Cenedlaethol – ‘Parchu Eraill: Canllawiau GwrthFwlio Ionawr 2003 a Pholisi Sir Conwy Parchu Eraill.
Ymgynghori
Mae’r polisi gwrth-fwlio diwygiedig hwn yn adeiladu ar sylfaen y polisi blaenorol. Er mwyn
gallu cynhyrchu polisi effeithiol i gwrdd ag anghenion yr ysgol gyfan ymgynghorwyd â’r
grwpiau canlynol:
• Disgyblion
• Holl staff yr ysgol
• Canllawiau ffeilo AALl – Polisi Sir Conwy Parchu Eraill.
• Asiantaethau Allanol e.e. Ymgynghorydd Iechyd Pobl Ifanc, Swyddog Cyswllt yr Heddlu,
Viva
• Llywodraethwyr
• Rhieni
Yn ogystal cafwyd barn a gwybodaeth ychwanegol o’r ffynonellau canlynol cyn llunio’r polisi
diwygiedig:



Canlyniadau holiaduron disgyblion a wnaed i ddiffinio lefelau bwlio yn yr ysgol
Ymgynhori â disgyblion y Cyngor Ysgol (2010-2011)

Cafodd yr arolygiadau a’r safbwyntiau a fynegwyd yn y cyfarfodydd uchod ddylanwad ar y
polisi.
Mae copi o’r polisi ar gael ar gais o swyddfa Mrs Ann Davies yn yr ysgol.

Rhesymeg
Mae’r polisi yn amlinellu ein dull ni o weithredu yn Ysgol Y Creuddyn.
Mae gan bawb yn Ysgol Y Creuddyn yr hawl i deimlo’n gartrefol, yn ddiogel a hapus a
dyma’r unig ffordd i holl aelodau’r ysgol allu cyflawni eu llawn botensial. Mae unrhyw fath o
fwlio yn rhwystro gweithredu cyfleoedd cyfartal. Mae gan bawb gyfrifoldeb i atal bwlio, ac
mae canllawiau i gynorthwyo’r ethos hwn yn y polisi hwn.
Os digwydd bwlio rhaid i ddisgyblion a dargedir fod yn ffyddiog y gall yr ysgol ddelio gyda’r
broblem mewn modd effeithiol. Ein nod ni yw herio unrhyw fath o fwlio, cynyddu’r
cydymdeimlad gydag unrhyw ddisgybl/unigolyn gaiff ei fwlio a helpu i ddatblygu ethos gwrthfwlio o fewn yr ysgol.

Egwyddorion
 Mae gan blant hawl diamod i gael eu haddysg mewn amgylchedd saff a diogel ac i
gael eu hamddiffyn rhag eraill a allai ddymuno ei niweidio, eu hiselhau neu eu
camdrin.
 Nid oes unrhyw gyfiawnhad dros ymddygiad gormesol, ac ni ddylid dioddef unrhyw
ffurf o fwlio. Gwrthodir yn gyfangwbl wahaniaeth hil, crefydd, rhywogaeth, tueddiadau
rhywiol a gallu fel rheswm/esgus dros fwlio. Mae ymddygiad gormesol yn broblem i’r
bwli a’r dioddefwr a dargedir ganddo/i a dylid ymdrin â’r digwyddiad mewn dull positif
ac adeiladol fydd yn cynnig cyfleoedd cadarnhaol a datblygiadol i’r bwli a’r unigolyn a
dargedir.
 Mae gallu rheoli bwlio yn effeithiol yn gyfrifoldeb i’w rannu a dylai strategaethau
gynnwys ymrwymiad staff yr ysgol, rhieni/gofalwyr ac unigolion proffesiynol sy’n
ymwneud â’r plant a dargedir, neu’r rhai sy’n ymddwyn mewn modd gormesol.
 Dylai gwybodaeth am bolisi bwlio a gweithdrefnau’r ysgol fod ar gael yn hawdd ac
mewn modd dealladwy i blant a’u rhieni/gofalwyr.
2.

Diffinio Bwlio – Beth yw ‘Bwlio’?

Mae bwlio’n ymddygiad sy’n poenydio dros gyfnod o amser, sy’n cael ei ail adrodd neu gall
ddigwydd unwaith yn unig, ond i’r fath raddau na all y sawl sy’n ei ddioddef ei amddiffyn ei
hun. Fel ysgol, ymdrechwn yn galed i sicrhau fod yr holl ddisgyblion yn gwybod y
gwahaniaeth rhwng bwlio ac ‘anghydfod’.
Gall ymddygiad gormesol fod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol:
•

Bwlio uniongyrchol - yn cynnwys grym corfforol a bygythiadau, ymosod geiriol a
heriol, difrodi eiddo, mynnu, diddordeb rhywiol neu gyffwrdd annerbyniol*.

•

Bwlio anuniongyrchol - yn cynnwys anwybyddu a pheidio bod yn ffrindiau, terfynu
cyfeillgarwch; gwahardd, straeon maleisus, graffiti dilornus neu ormesol, defnyddio
technoleg electronig i erlid.

Mae Ysgol Y Creuddyn yn cymryd agwedd ddifrifol iawn tuag at bob math o fwlio ac yn
barod iawn i weithredu mewn achosion yn ymwneud â hiliaeth**, rhyw, anabledd, gallu
addysgol, tueddiadau rhywiol, iechyd neu harasiad drwy ddulliau electronig. Os digwydd
achosion o’r fath fe’u trafodir gyda’r bwli (a rhieni, os yn briodol) er mwyn trin y mater.
* Gofelir, pan fo hynny’n angenrheidiol, i gofnodi unrhyw ddigwyddiadau o natur erlid rhywiol
a gormesol yn unol â’r drefn a geir yn y Rhaglen a Gweithdrefnau Amddiffyn Plant.
** Cofnodir achosion o fwlio gydag elfen neu anogaeth hiliol yn unol â disgwyliadau
“Canllawiau a Gweithdrefnau I Ddelio Gyda Digwyddiadau Hiliol”.

3.

Lles ac Ymddygiad ein disgyblion tu allan i’r ysgol

Mae hwn yn bolisi ar gyfer enghreifftiau o fwlio ar dir yr ysgol yn unig.
Nid oes gan ysgol gyfrifoldeb cyfreithiol am fwlio sy’n digwydd mewn mannau eraill.

Fodd bynnag, mae gennym fel ysgol ddiddordeb parhaus mewn lles ac ymddygiad ein
disgyblion, ac fe roddwn ystyriaeth i unrhyw wybodaeth a gawn am fwlio tu allan i’r ysgol, a’i
gymryd fel rhan o’n dyletswydd i ofalu bob amser am les ein disgyblion.
•

Hysbysir rhieni’r bwli os deallwn fod disgybl yn gyfrifol am fwlio plant eraill y tu allan i
dir yr ysgol.

•

Os deallwn fod disgybl yn cael ei fwlio y tu allan i dir yr ysgol byddwn yn barod i
gynnig cymorth a chefnogaeth a chyngor hefyd ar sut i osgoi digwyddiadau cyffelyb
eto. Hysbysir rhieni/gofalwyr yr unigolyn a dargedir.

•

Os clywn am bryderon ynghylch bwlio y tu allan i dir yr ysgol byddwn yn cynghori
rhieni/gofalwyr i gysylltu gyda’r heddlu lleol i geisio’u cymorth ac arweiniad i ddelio
gyda’r sefyllfa.

•

Trafodir gyda’r cwmnïau bysiau os bydd pryderon yn ymwneud â thrafnidiaeth yr
ysgol a gofynnir am eu cymorth i ddatrys y broblem.

•

Os cawn wybodaeth am blentyn yn cael ei fwlio gan frawd/chwaer y tu allan i dir yr
ysgol ceir gair yn gyntaf gyda’r rhieni/gofalwyr. Os bydd pryder yn parhau gellid dilyn
trefn Rhaglen Amddiffyn Plant Awdurdod Conwy a Gweithdrefnau cyfredol Amddiffyn
Plant Cymru.

•

Os bydd ein plant yn cael eu bwlio gan blant o ysgol arall hysbysir Pennaeth yr ysgol
honno ac fe’i gwahoddir i ddelio gyda’r mater dan sylw.

4.

Nod y polisi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Cyflawni cyfrifoldebau statudol yr ysgol i barchu hawliau plant a diogelu a hyrwyddo’u
lles cyffredinol.
Hyrwyddo ethos ysgol lle gall pob plentyn deimlo’n saff a chyflawni eu gwir potensial
a bod mynychu Ysgol Y Creuddyn yn brofiad positif.
Gwneud yn hollol eglur fod pob dull o fwlio yn annerbyniol yn yr ysgol.
Annog disgyblion i ddatgelu achosion o fwlio.
Trin achosion o fwlio yn effeithiol. Egluro cyfrifoldeb yr ysgol i ymateb i achosion o
fwlio a phwysleisio i holl staff yr ysgol, disgyblion a’u rhieni/gofalwyr agwedd yr ysgol
tuag at fwlio.
Wynebu problem bwlio a’i reoli drwy weithredu polisi a gweithdrefnau ysgol gyfan.
Cefnogi ac amddiffyn rhai sy’n cael eu bwlio a sicrhau eu bod yn cael clust i wrando.
Cynorthwyo a chefnogi’r bwli er mwyn newid ei agwedd yn ogystal â’i ymddygiad a
deall pam bod angen y newid.
Argyhoeddi rhieni a gofalwyr fod yr ysgol yn cymryd lles eu plant o ddifrif.
Amcanion

Bydd Ysgol y Creuddyn yn ymdrechu i gwrdd â nod y polisi hwn drwy gyflawni’r amcanion
canlynol:



Datblygu a gweithredu polisi gwrth-fwlio sy’n seiliedig ar ddull sy’n mynd i gael ei
weithredu’n gyson trwy’r ysgol.
Sicrhau bod yr holl rieni a’r disgyblion wedi derbyn ac wedi cael cyfle i ymateb i bolisi
‘Parchu Eraill – Polisi Gwrth-Fwlio’ yr ysgol.







•
•
•

6.

Disgyblion, rhieni/gofalwyr a staff yn ymwybodol o’r camau priodol i’w cymryd pan
fydd achos o fwlio wedi digwydd.
Sicrhau bod pob aelod o’r staff yn trin achosion o fwlio yn effeithiol ac ar unwaith,
trwy gyfeirio’r achos at y pennaeth blwyddyn neu aelod cyswllt blwyddyn yr Uwch
Dîm Arwain.
Codi ymwybyddiaeth staff, rhieni/gofalwyr a disgyblion am broblemau bwlio ac
agwedd yr ysgol tuag ato a chreu amgylchedd lle gwerthfawrogir y ffaith fod bwlio’n
amhriodol ac yn annerbyniol.
Bod yn ymarferol weithredol i atal bwlio.
Dangos i ormeswyr fod eu hymddygiad yn annerbyniol ac i argyhoeddi‘r dioddefwyr a
dargedwyd y gweithredir i’w diogelu.
Trafod ymddygiad trafferthus gyda’r bwli a gwneud hynny mewn modd teg, cadarn a
chyfeillgar. Cynnig cefnogaeth i newid eu hymddygiad.
Ein bod fel ysgol, o fis Medi 2011, yn amlinellu’r polisi mewn cytundebau cartref/ysgol
a gwefan yr ysgol.
Sicrhau bod copi o’r polisi ar gael yn swyddfa’r Rheolwr Busnes (Mrs Ann Davies)
Cefnogi rôl allweddol y tiwtor dosbarth/athro dosbarth wrth adnabod ac atal achosion
o fwlio.
Cofnodi’n gywir pob digwyddiad o fwlio a monitro effeithiolrwydd y strategaethau ar
gyfer rheoli unrhyw ormesu.
Côd Ymddygiad ar gyfer Staff a Disgyblion

a) Rôl y staff
Mae pob oedolyn yn yr ysgol i bob diben yn esiampl i’r disgyblion. Mae’r ffordd byddwn ni’n
ymddwyn tuag at ein gilydd a thuag at y disgyblion yn bwysig wrth greu esiampl bositif. Dylai
aelodau’r staff sicrhau eu bod yn :








dangos parch tuag at bob disgybl a phob cydweithiwr
beirniadu’r ymddygiad yn hytrach na’r disgybl
osgoi ffafriaeth
gweithredu polisi ymddygiad yr ysgol yn deg ac yn gyson
osgoi labelu
bod â disgwyliadau uchel o’u disgyblion
gwneud ymdrech arbennig i ddatblygu arferiad o ganmol eu disgyblion yn yr ysgol

b) Rôl Disgyblion
Mae gan bobl ifanc gyfrifoldeb o ran gweithredu fel esiampl addas i’w cyfoedion. Dylai’r
disgyblion sicrhau eu bod yn:




7.

dangos parch tuag at eu cyd-ddisgyblion ac oedolion sy’n gweithio yn yr ysgol
cefnogi a bod yn sensitif tuag at eraill pan fyddant o bosibl yn teimlo’n wan
cefnogi polisi Parchu Eraill - Gwrth Fwlio yr ysgol mewn ffordd weithredol
bod yn gyfrifol am eu hymddygiad eu hunain.
Camau’r Ysgol Gyfan i Atal Bwlio

Bydd yr holl staff sy’n ymwneud ag addysg ac goruchwyliaeth plant yn ymwybodol o
wahanol elfennau bwlio, a’r angen i weithredu polisi’r ysgol gyda chysondeb pan welir
digwyddiadau o fwlio neu pan gofnodir achosion o’r fath. Disgwylir i staff atgyfnerthu’r neges

a gyflwynir i’r plant fod bwlio’n hollol annerbyniol, a gweithredir yn gadarn i atal a rheoli
bwlio.
Bydd y mater o fwlio’n cael ei godi gyda’r disgyblion ar nifer o wahanol lefelau gan gynnwys:
Lefel ysgol gyfan – yn llawlyfr yr ysgol, gwefan yr ysgol, dyddiaduron cartref/ysgol, a
gwasanaethau boreol yr ysgol lle bydd cyfle i sôn wrth y plant am bolisi gwrth-fwlio’r ysgol.
Lefel dosbarth – yn ystod cyfnodau yn y dosbarth, grwpiau tiwtorial, gwaith traws –
gwricwlaidd a gwersi bugeiliol (ABCh a Gwersi Cynnydd).
Ar lefel unigol – caiff plant y tybir eu bod yn wynebu’r risg o gael eu bwlio (neu a gafodd eu
bwlio’n barod) gynnig cymorth ac arweiniad ychwanegol.
Caiff plant sydd wedi bwlio plant eraill gyngor a chefnogaeth arbennig a chyflwynir iddynt
strategaethau fydd yn eu galluogi i liniaru eu hymddygiad annerbyniol, a’u hatal rhag
camymddwyn eto.
a) Rôl y disgyblion
Anogir disgyblion i ddweud wrth y staff am ddigwyddiadau o fwlio personol neu am rai y
gwyddant amdanynt. Gall ddisgyblion adael nodyn yn y bocsys bwlio o gwmpas yr ysgol.
Mewn amgylchiadau o’r fath bydd y Penaethiaid Blwyddyn, Cydlynydd Bwlio a’r staff yn
ymateb yn gadarnhaol, ac yn rhoi ystyriaeth ddwys i unrhyw bryderon ac yn ymchwilio’n
drwyadl i’r mater.
Ymwneud â Rhieni/Gofalwyr
b) Rôl y rhieni
Dylai rhieni/gofalwyr sy’n credu fod eu plant yn cael eu bwlio ddweud am eu pryderon wrth yr
ysgol cyn gynted ag y bo modd a bod yn barod i gydweithio gyda’r ysgol i sicrhau diogelwch
eu plant i’r dyfodol. Rhoddir sylw dwys i unrhyw bryder ac fe’i harchwilir yn drwyadl.
Yn yr un modd, os bydd rhieni/gofalwyr yn poeni ynghylch ymddygiad eu plant fe’u hanogir
hwythau i ddweud am eu gofid wrth yr ysgol er mwyn ceisio datrys unrhyw broblem ac i lunio
cynllun i atal digwyddiadau pellach er mwyn helpu’r plentyn/plant i addasu eu
hymarweddiad.
Mae Ysgol Y Creuddyn yn rhwymedig i weithio mewn partneriaeth gyda rhieni/gofalwyr ac yn
credu y cawn y canlyniadau gorau pan fydd gweithwyr proffesiynol a rhieni’n gallu cydweithio
os bydd bwlio’n digwydd.
Fel ysgol sylweddolwn ddylanwad pwysig rhieni/gofalwyr ar eu plant a’n gobaith yw y gallwn
ddefnyddio cytundebau ysgol/cartref i gael eu cymorth os bydd eu plentyn/plant yn rhan o
unrhyw fwlio – naill ai fel dioddefwr neu ormeswr.
Os bydd plentyn yn rhan o un digwyddiad difrifol neu fod gan yr ysgol dystiolaeth fod yr un
plentyn yn destun cyson mewn digwyddiadau llai difrifol (naill ai fel yr un a dargedir neu’r un
a gyhuddir) bydd yr ysgol yn hysbysu rhieni/gofalwyr ac yn eu gwahodd i fod yn gyfranogwyr

mewn dulliau i reoli’r broblem ac i rwystro digwyddiadau cyffelyb eto. Bydd staff yr ysgol yn
gyfrifol am ymdrin â digwyddiadau unigol llai difrifol, a chysylltir â’r rhieni/gofalwyr.
Pe bai rhieni/gofalwyr yn anhapus â’r modd mae ysgol wedi ymchwilio achos honedig o
fwlio, mae ganddynt hawl i gwyno wrth y pennaeth i gychwyn. Os bydd rhieni/gwarcheidwaid
yn parhau i ystyried y mater heb ei ddatrys, yna mae ganddynt hawl i hysbysu’r corff
llywodraethol trwy’r cadeirydd a fydd yn penderfynu a ddylid cynnal ymchwiliad. Rhoddir
adroddiad yn uniongyrchol i’r rhieni/gwarcheidwaid.

c) Rôl y staff
Mae Ysgol Y Creuddyn yn cydnabod amseroedd a llefydd arbennig pan fydd plant debycaf o
gael eu bwlio – amser cinio, amser chwarae, ar ddechrau a diwedd diwrnod ysgol. Mae
gennym drefniadau sy’n gofalu fod goruchwyliaeth ddigonol ar yr amserau hyn i leihau’r risg
o fwlio e.e. timau dyletswydd staff a Blwyddyn 12 a 13 ar ddyletswydd.
Bydd yr holl strategegaethau ataliol hyn yn gweithredu o fewn ethos ysgol wedi ei seilio ar
gydraddoldeb, tegwch a pharchu eraill gan gydnabod pwysigrwydd a gwerth gwahaniaethau
rhwng unigolion. Er mwyn gallu helpu plant i ddysgu a datblygu ymateb yn gymwys i bobl
eraill, bydd pob aelod o staff yn trin eu cydweithwyr, y plant a’u rhieni yn foneddigaidd a
pharchus ac yn ymdrechu i fod yn batrwm i bawb o’u cwmpas.
7.

Gweithdrefnau i’w dilyn

a) Gweithredu
Mae YsgolY Creuddyn yn rhwymedig i greu awyrgylch ddi-fwlio ac i sicrhau fod y polisi hwn
yn cael ei weithredu’n gydwybodol ac yn gadarn. Bydd pob aelod o’r staff sy’n rhan o
addysgu a goruchwylio disgyblion yn gyfrifol am ddelio gyda digwyddiadau a ddaw o fewn
diffiniad yr ysgol o fwlio a bod y plentyn a dargedir yn derbyn y cymorth angenrheidiol,
cyfeirir ar unwaith at y Pennaeth Blwyddyn, Penaethiaid Cynorthwyol neu Ddirprwy
Bennaeth yn dibynnu pa mor ddifrifol fydd yr achos dan sylw. Hysbysir y bwli fod ei
h/ymddygiad yn hollol annerbyniol a chofnodir y digwyddiad yn swyddogol.
(Gweler adran 10 Trin Bwlio Mewn Ysgolion).
Dylai’r holl ddisgyblion wybod fod y staff eisiau gwybod am unrhyw ddigwyddiad amheus
neu bryderon a byddant yn gweithredu ar unwaith pan glywant am unrhyw fwlio.

b) Rheoli digwyddiadau
Gweithredir fel a ganlyn:
• Siarad gyda’r unigolion fydd ynghlwm wrth unrhyw ddigwyddiad o fwlio a gofnodir
• Siarad gyda rhieni/gofalwyr y dioddefwyr a’r gormeswyr honedig
• Cyfeirio digwyddiadau difrifol i sylw’r Dirprwy Bennaeth (AE) / Pennaeth Cynorthwyol
(AR) / Gofal a lles (MJ)
• Gwahodd rhieni/gofalwyr y disgyblion dan sylw i ddod i’r ysgol i drafod y digwyddiad
• Hysbysu’r Pennaeth ar unwaith
• Gweithredu’n gyflym ac yn briodol
• Cyfeirio at arweiniad AALl Conwy ‘Parchu’n Gilydd – Siart Lif Gwrth Fwlio ac Adran 10
Cofnodi/Monitro Digwyddiadau Bwlio

c) Cefnogaeth i Unigolyn a Dargedir
Pan geir gwybodaeth uniongyrchol neu’n anuniongyrchol y gallai plentyn fod wedi ei fwlio
bydd yn fater o bwys i’w archwilio ar unwaith. Bydd yr ysgol yn cynnig cymorth gweithredu,
llawn cydymdeimlad a chefnogaeth i blant a dargedir gan fwli. Penderfynir natur yr ymateb
gan anghenion arbennig yr unigolyn, a gall gynnwys:
• ymateb ar unwaith i rwystro’r digwyddiad, a diogelu’r unigolyn
• cadarnhad positif mai dweud am y digwyddiad oedd y peth cywir i’w wneud
• sicrhau nad yr unigolyn a dargedwyd oedd yn gyfrifol am ymddygiad y bwli
• strategaethau i atal digwyddiadau pellach
• mynegi cydymdeimlad ac empathi
• cynghori
• cysuro cyfeillgar
• hyfforddiant pendantrwydd/datblygu hunan barch
• goruchwyliaeth/monitro ychwanegol
• creu grŵp cefnogi (MW)
• cymodi/mentora cyfoedion
• hysbysu/cynnwys rhieni/gofalwyr
• oedolyn yn cymodi rhwng gormeswr a dioddefydd (gan ofalu nad yw’r perygl yn
cynyddu i’r un a dargedwyd)
• hysbysu/cynnwys rhieni/gofalwyr
• trefnu i adolygu cynnydd

ch) Cefnogaeth i’r bwli
Mae Ysgol Y Creuddyn yn cymryd agwedd ddifrifol iawn tuag at fwlio ac yn mabwysiadu
dulliau cefnogol, pragmataidd, a cheiso datrys problemau mewn modd fydd yn galluogi
gormeswyr i addasu eu hymddygiad. Credwn fod defnyddio sancsiynau yn yr ysgol yn
ddefnyddiol i hyrwddo newid ac i ddangos i rai sy’n bwlio nad yw eu hymddygiad yn
dderbyniol.
Bydd Ysgol Y Creuddyn yn ymateb i achosion o fwlio mewn modd cymesurol – po mwyaf
difrifol yr achos a’r pryder po fwyaf difrifol fydd yr ymateb hefyd. Os bydd angen gosod
sancsiynau gwneir hyn gyda chysondeb a thegwch. Ystyrir yr opsiynau canlynol:
• gweithredu ar unwaith i rwystro unrhwy fwlio sy’n digwydd
• wynebu’r bwli iddo/iddi sylweddoli fod eu hymddygiad yn torri rheolau polisi disgyblaeth yr
ysgol a’r cynllun rheoli ymddygiad, ac yn hollol annerbyniol.
• colli unrhyw ryddid awr ginio/amser chwarae
• cyfnod cosb
• adroddiad gan Bennaeth Ysgol/Blwyddyn/Tiwtor Dosbarth
• gwahardd o’r dosbarth/grŵp
• gwahardd rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd ar ôl ysgol (oni bai ei fod yn rhan
hanfodol o waith y cwricwlwm)
• i hysbysu rhieni/gofalwyr
• cynghori/cyfarwyddiadau i fabwysiadu dulliau amgen o ymddwyn
• oedolyn yn ganolwr rhwng y gormesydd a’r dioddefydd (os bydd pawb yn cytuno)
• gwaharddiad cyfnod penodol
• gwaharddiad parhaol (mewn achosion difrifol a allai gynnwys trais)
• cynnig gwobrwyon/atgyfnerthu ymddygiad canmoladwy er mwyn hyrwyddo newid a chael
gwell ymddygiad.

d) Monitro a Gwerthuso
Cofnodir pob digwyddiad a ddaw o fewn diffiniad yr ysgol. Os bydd elfen o hiliaeth,
rhywogaeth, anabledd, neu homoffobig ynghlwm wrth yr achos dynodir hynny ac ymateb yn
unol â gweithdrefnau’r adran Diffiniad o Fwlio.
Mae’r unigolyn a enwir sef, Mr Arwel Roberts, Pennaeth Cynorthwyol wedi ei benodi i
gymryd rôl benodol cydlynydd y polisi Gwrth-Fwlio ac i fod yn gyfrifol am fonitro, adolygu,
gwerthuso a chofnodi’r prosesau sy’n gynwysiedig yn y polisi.
Yn dilyn cynnal trafodaethau gyda disgyblion, rheini/gofalwyr a staff llunir adroddiad
blynyddol gan y Pennaeth i’r Corff Llywodraethol fydd yn nodi nifer y digwyddiadau a thynnu
sylw at unrhwy dueddiad a allai ddeillio ohonynt. Rhennir yr wybodaeth hon gyda’r ysgol.
Bydd Tîm Bugeiliol, yr Uwch Dîm Arwain a’r Llywodraethwyr yn gwerthuso effeithiolrwydd y
polisi ac yn cynnig unrhyw newidiadau a allai ddileu unrhwy bryderon fydd ganddynt.
Cyflwynir y rhain i sylw staff, rhieni/gofalwyr a disgyblion.
8.

Strategaethau ar gyfer Lleihau Bwlio

Mae Ysgol y Creuddyn yn ymroddedig i ddilyn rhaglen o strategaethau a fydd yn anelu at
leihau achosion o fwlio. Bydd y Grŵp Ffocws Ymddygiad yn edrych ar y strategaethau hyn
ac yn gyfrifol am sicrhau datblygiad.
•
•
•
•
•
•
9.

Gofalu bod y polisi gwrth-fwlio yn cael ei gynnwys mewn lle amlwg yn y cytundeb
cartref-ysgol.
Gofalu bod y rhaglen ABCh yn cynnwys elfennau sy’n gysylltiedig â bwlio a phynciau
Mentora Bydis Blwyddyn 12 a 13
Gwasanaethau Ysgol
Cynnwys themâu ynglŷn â Gwrth Fwlio yng nghynlluniau gwaith pynciau e.e. Yr
Adran Gymraeg
Gofalu bod y polisi gwrth-fwlio yn cael ei gynnwys mewn lle amlwg yn y dyddiadur
gwaith cartref.
Trefniadau Monitro, Adolygu a Gwerthuso Polisi Ysgol

Bydd y polisi hwn yn cael ei werthuso a’i ddiweddaru gan y ‘Grŵp Ffocws Ymddygiad’.
Defnyddir safbwyntiau a phrofiadau disgyblion a staff i wneud newidiadau a gwelliannau.
Bydd y grŵp ffocws yn gyfrifol am unrhyw weithredu a fydd yn lleihau ac yn ymateb i fwlio.
Cymeradwyir ymgynghori gyda’r rhain pan yn adolygu’r polisi:
• Disgyblion
• Rhieni/gofalwyr
• Staff
• Llywodraethwyr
• Cysylltir gydag Asiantaethau allanol e.e. Swyddog Cyswllt yr Ysgol, Ymgynghorydd
Iechyd Pobl Ifanc a ChildLine
Cymeradwyir adolygu’r polisi o leiaf bob tair blynedd.
10.
Casgliadau
Ni all polisi gwrth-fwlio ar ei ben ei hun atal bwlio. Credwn yn gryf fod bwlio’n agwedd o
fywyd na ellir ei leihau heb ddeall pam ei fod yn digwydd. Mae’n polisi ni wedi ei lunio i

wella’r ddealltwriaeth hon a lleihau’r rheswm pam fod bwli’n bwlio ac i’r perwyl hwn mae’n
rhan hanfodol o ethos ac athroniaeth yr ysgol.
11.

Rhannu’r polisi gydag eraill

Rhoddir copïau o’r polisi yn yr ystafell athrawon, derbynfa’r ysgol ac ar wefan yr ysgol.
Rhoddir gwybod i rieni am y polisi newydd a rhoddir gopi iddynt ar gais. Bydd athrawon,
goruchwylwyr a’r staff ategol oll yn derbyn copi.
Paratowyd y polisi gan: AALl Conwy, Arwel Owain Roberts (Pennaeth
Cynorthwyol)

