
Polisi Gwrth-fwlio Ysgol Glan y Môr, Pwllheli 
 

Datganiad polisi 
 

 Seilir polisi Gwrth-fwlio Adran Addysg Cyngor Gwynedd ar ddogfen ganllawiau 
Rhif:050/2011 Llywodraeth Cymru – Parchu Eraill: Trosolwg gwrth-fwlio.   

  
Mae gan bob dysgwr ym mhob ysgol yr hawl i ddysgu heb ofn cael eu bwlio, beth 
bynnag yw’r math hwnnw o fwlio.  Mae’n rhaid i bawb sy’n ymwneud ag addysg 
dysgwr gydweithio i sicrhau mai dyna beth sy’n digwydd.  
 
Mae’n rhaid i ysgolion fynd ati’n weithredol i ymdrin â phob math o fwlio, a dylen 
nhw gymryd camau i atal ymddygiad bwlïaid yn ogystal ag ymateb i ddigwyddiadau 
pan fyddan nhw’n codi. 

  
 Y mae Adran Addysg Cyngor Gwynedd yn diffinio bwlio, yn unol â diffiniad 

Llywodraeth Cymru,  fel gweithred sy’n: 
• fwriadol niweidiol (gan gynnwys ymddygiad ymosodol) 
• digwydd yn aml dros gyfnod o amser, gan gydnabod gall un digwyddiad yn unig 

achosi trawma i’r dysgwr a’i adael yn poeni y bydd yn digwydd eto 
• anodd i ddioddefwyr amddiffyn eu hunain yn ei erbyn. 

  
 Mae barn dysgwyr unigol am yr hyn a olygir wrth fwlio hefyd yn elfen allweddol i’w 

hystyried 
  

Mae ymchwil yn dangos y gall bwlio gael effaith ddinistriol ar fywydau pobl ifanc.  I rai, 
gall greu effeithiau tymor hir sy’n achosi gofid a niwed i ddatblygiad cymdeithasol ac 
emosiynol. 

   
Y mae  perthynas rhwng cyrhaeddiad addysgol, presenoldeb a bodlondeb emosiynol plant 
a phobl ifanc yn cael ei chydnabod. Rhoddir cryn bwyslais ar sicrhau bod disgyblion yn 
teimlo’n ddiogel yn yr ysgol am resymau addysgol â moesol.  
 
Y mae’r ysgol yn cydnabod yr hawl sydd gan bawb sydd yn yr ysgol i gael eu parchu ac i 
fod yn hapus a hyderus. Mae unrhyw fath o fwlio yn mynd yn groes i hyn. 
 
Y mae bwlio ran amlaf yn ymddygiad cyson sy’n gwneud i berson deimlo’n 
anghyffyrddus neu dan fygythiad. Gall yr ymddygiad fod yn fwriadol neu fel arall.  
Gall bwlio fod- 

• yn gorfforol- taro, gwthio, neu fygwth gwneud hynny;  

• yn eiriol- bygwth, rhegi, galw enwau, lledaenu straeon;  

• yn emosiynol  neu yn seicolegol - gwneud hwyl ar ben rhywun, eu rhwystro rhag 
bod yn rhan o grŵp neu rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd, graffiti; 

• yn hiliol- galw enwau, graffiti; 



• yn rhywiol- ensyniadau, cyffwrdd amhriodol; 

• yn gysylltiedig ag unrhyw anghenion arbennig sydd gan ddisgybl; 

• yn dechnolegol – defnyddio technoleg newydd (y rhyngrwyd, ffôn symudol). 

• yn digwydd rhwng disgyblion, plant eraill, rhieni neu staff. 
 
Mae pob math o fwlio yn annerbyniol- gall bwlio wneud drwg mawr a dylid gwneud pob 
dim sy’n ymarferol bosib i’w rwystro; y mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn tanlinellu 
pwysigrwydd gwneud hyn. Bydd yr ysgol yn cymryd pob cyfle posib i danlinellu na 
fyddwn yn goddef bwlio o unrhyw fath. Caiff pob honiad o fwlio ei ystyried yn fater o 
bwys.  
 
Byddai bwlio ar sail hîl yn amlwg yn mynd yn groes i bolisi gwrth-hiliaeth yr ysgol ac yn 
groes i Ddeddf Cysylltiadau Hiliol 2000.  
 
Diffinio cyfrifoldebau: 
Y Llywodraethwyr: 

Bydd y Corff Llywodraethu-  
• yn mabwysiadu polisi atal bwlio ac yn ei adolygu ei weithrediad effeithiol 

yn rheolaidd; 
• yn dirprwyo gweithrediad dydd-i-ddydd y polisi i’r Pennaeth. 

 
Y Pennaeth: 

Bydd y Pennaeth- 
• yn rhoi arweiniad i’r Corff Llywodraethu wrth lunio polisi atal bwlio ac 

wedyn yn adrodd am ei weithrediad; 
• yn ymgynghori â phlant (drwy’r Cyngor Ysgol) ac â rhieni wrth lunio 

polisi; 
• yn sicrhau bod penaethiaid blwyddyn yn gyfrifol am weithrediad dydd-i-

ddydd y polisi; 
• yn sicrhau hyfforddiant i’r staff i godi eu hymwybyddiaeth o fwlio a 

strategaethau i ymateb iddo a chynnwys arweiniad yn y Llawlyfr Staff; 
• yn sicrhau bod pawb- yn staff ac yn ddisgyblion, yn ymwybodol fod 

unrhyw ffurf ar fwlio yn annerbyniol; 
• yn sicrhau bod rhaglen Addysg Bersonol a Chymdeithasol y disgyblion 

yn rhoi arweiniad i ddisgyblion ar sut i ymateb i fwlio; 
• yn hybu gweithgareddau atal bwlio yn yr ysgol gan sicrhau cyfle i gyrff 

megis ChildLine a’r NSPCC ddod i gynnig arweiniad i blant; 
• yn trefnu cefnogaeth i blant sy’n cael eu bwlio, a rhai sydd yn bwlio e.e. 

drwy gyfarfod â’r Swyddog Llês Addysg;  
• yn barod i gyfarfod rhieni plant sy’n cael eu bwlio ac yn trefnu i gyfarfod 

rhieni plant a geir yn euog o fwlio difrifol; 
• yn trefnu i gosbi plant a geir yn gyfrifol o fwlio yn unol â Chanllawiau 

Disgyblaeth yr ysgol. Gall hyn gynnwys gwaharddiad mewn achos 
difrifol yn ymwneud â thrais a/neu gyfeirio'r mater i sylw'r heddlu; 



• yn sicrhau bod canllawiau Polisi Amddiffyn Plant yr Awdurdod Addysg 
yn cael eu dilyn mewn achosion perthnasol; 

• yn cadw cofnod o ddigwyddiadau difrifol o fwlio mewn ffeil. Bydd gan 
rieni disgybl a enwir yr hawl i weld copi o’r cofnod am eu plentyn. 

 
Penaethiaid Blwyddyn: 

Bydd y penaethiaid blwyddyn- 
• yn gyfrifol am weithrediad dydd-i-ddydd y polisi; 
• yn cynnig cyngor a chefnogaeth i ddisgyblion; 
• yn cysylltu â rhieni ac yn trefnu i gyfarfod rhieni plant sy’n cael eu 

bwlio neu sy’n euog o fwlio difrifol; 
• yn cyfeirio disgyblion sydd yn bwlio i sylw'r Swyddog Lles a/neu 

asiantaethau perthnasol eraill; 
• yn cosbi plant sydd yn bwlio; 
• yn cadw cofnod o achosion o fwlio. 

 
Athrawon: 

Bydd yr athrawon- 
• yn ymwybodol bod pob ffurf ar fwlio yn annerbyniol; 
• byth yn anwybyddu achos o fwlio; 
• yn rhoi gwybod i Bennaeth Blwyddyn a/neu’r Uwch Dîm Rheoli am 

unrhyw gyhuddiad o fwlio y clywant amdano neu sefyllfa ble y 
maent yn amau bod bwlio yn digwydd; 

• yn derbyn hyfforddiant am ddulliau i ymateb i fwlio ac yn cynnig 
arweiniad i ddisgyblion am hynny. 

 
Y staff ategol: 

Bydd staff ategol yr ysgol- 
• yn ymwybodol bod pob ffurf ar fwlio yn annerbyniol; 
• yn rhoi gwybod i Bennaeth Blwyddyn a/neu’r Uwch Dîm Rheoli am 

unrhyw gyhuddiad o fwlio y clywant amdano neu sefyllfa ble y 
maent yn amau bod bwlio yn digwydd. 
 

Rhieni: 
Bydd rhieni- 

• yn rhoi gwybod i’r ysgol am ddigwyddiad o fwlio; 
• yn adrodd wedyn am ddatblygiad y sefyllfa gan nodi a fu 

gwelliant/dirywiad; 
• yn annog y plentyn i fynd i ddweud wrth staff am ddigwyddiadau o 

fwlio; 
• yn cefnogi’r ysgol drwy beidio ag annog eu plant i dalu’r pwyth yn 

ôl.   
 
Disgyblion: 

Bydd disgyblion- 



• yn rhoi gwybod i’r staff am ddigwyddiad o fwlio (eu bwlio hwy yn 
bersonol neu fwlio rhywun arall); 

• yn adrodd wedyn am ddatblygiad y sefyllfa gan nodi a fu 
gwelliant/dirywiad; 

• yn peidio ymateb drwy dalu’r pwyth yn ôl; 
• yn manteisio ar gyfleoedd i drafod â disgyblion eraill; 
• yn sylweddoli bod gwneud honiadau anwir am fwlio yn fater 

disgyblaethol; 
• yn trafod y polisi mewn cyfarfod o Gyngor yr Ysgol. 
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