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Polisi Ymddygiad a Disgyblaeth 

 
Yn Ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws, rydym yn credu bod ymddygiad da yn un o'r 

amodau angenrheidiol ar gyfer dysgu ac addysgu effeithiol. Rydym yn cydnabod mae’r y 

pedwar ffactor pwysicaf sy'n gysylltiedig ag ymddygiad da yw: 

 

 Perthynas dda a pharch o'r ddwy ochr rhwng athrawon a phlant. 

 

 Disgwyliadau uchel gan athrawon o alluoedd academaidd a chymdeithasol eu 

plant. 

 

 Cwricwlwn a dulliau dysgu yn cwrdd ag anghenion y plant. 

 

 Meithrin aeddfedrwydd a hunan-barch y plant. 
 

Rydym yn disgwyl i'n disgyblion gymryd cyfrifoldeb dros eu hymddygiad a'u gweithredoedd, 

gan ddangos hunan ddisgyblaeth a pharch at ei gilydd. Ni fydd unrhyw ymddygiad sy'n 

peryglu iechyd a diogelwch plant neu oedolion yn yr ysgol yn cael ei oddef. Rydym yn 

disgwyl iddynt wneud eu gorau ym mhob sefyllfa academaidd a chymdeithasol. 

 

 

Nodau 

 Creu amgylchedd gofalgar, cynhwysol a hapus, lle disgwylir i bob unigolyn 

ymddwyn mewn modd cwrtais, parchus a goddefgar. 

 Annog y disgyblion i gymryd cyfrifoldeb dros eu gweithredoedd a'u dewisiadau, er 

mwyn datblygu agweddau cadarnhaol a pharchus tuag atynt eu hunain, eu cyfoedion 

a'r rhai mewn awdurdod. 

 I fod yn deg ac yn gyson wrth gosbi disgyblion.  

 

Egwyddorion 
 

Gwneir disgyblion yn ymwybodol o'r safonau a ddisgwylir bob amser ac mae'r ysgol gyfan 

wedi cytuno ar yr egwyddorion clir a chyson o ymddygiad: 

 Siarad Cymraeg ar bob achlysur. 

 Parchu pobl eraill, eu heiddo ac eiddo'r ysgol. 

 Bod yn gwrtais ac yn garedig i eraill bob amser. 

 Helpu eraill  

 Cerdded yn ofalus o fewn adeilad yr ysgol. 

 Cofio holl gyfarwyddiadau a chyfarwyddiadau, er lles a diogelwch pobl eraill. 

 Gwneud ein gorau bob amser. 

 Derbyn cyfrifoldeb am y pethau rydym yn eu gwneud. 

 

 



Disgyblaeth yn y Dosbarth 
 

Mae dyletswydd ar y staff  i: 

 

 Sicrhau awyrgylch sy’n gefnogol ac yn gyfforddus, lle mae disgyblion yn teimlo'n 

ddiogel ac yn cael eu hannog i wneud eu gorau. 

 Datblygu ac esbonio rheolau dosbarth fel bod pob disgybl yn deall yr hyn a 

ddisgwylir. 

 Datblygu côd ymddygiad sydd yn deg ac yn gyson. 

 Modelu safonau uchel o ran iaith. 

 Mynnu safonau uchel oddi wrth y disgyblion wrth iddynt gyflwyno eu gwaith ac wrth 

iddynt ofalu am eu hamgylchedd. 

 Arddangos gwaith disgyblion yn effeithiol, a marcio gwaith yn rheolaidd er mwyn 

dangos bod ymdrechion yn cael eu parchu a'u gwerthfawrogi. 

 Atgoffa’r disgyblion i fod yn gwrtais a moesgar bob amser. 

 Canmol a gwobrwyo ymddygiad da. 

 Ymateb yn briodol i ymddygiad gwael. 

 Bod yn ymwybodol o newidiadau mewn patrymau ymddygiad unigolion. 

 Defnyddio system pwyntiau ‘Dojo’ ar gyfer clodi ymddygiad ac agwedd da yn ystod 

y gwersi. 

 Lle’n briodol mewn rhai dosbarthiadau, mae Siart Ymddygiad yn cael ei ddefnyddio 

er mwyn tynnu sylw’r unigolion at yr hyn sydd wedi digwydd, ac i ddeall bydd 

canlyniadau petai’r ymddygiad gwael yma’n parhau.   

 Mae’r ysgol yn defnyddio system SIMS i gofnodi unrhyw fater o gam-ymddwyn sy’n 

digwydd yn y dosbarth, ar y buarth, yn yr ystafell ginio neu ar ymweliadau. Rhaid i 

bob athro anfon y digwyddiad yn electronig i’r pennaeth yn fuan.  

Disgyblaeth Amser Egwyl  

 

Cyfrifoldeb y staff addysgu a staff cefnogol yw dyletswydd yn ystod amser egwyl. Yn ystod 

y cyfnodau hyn, dylai pob aelod o staff ddisgwyl safonau uchel o ymddygiad. 

 

Mae'r goruchwylwyr amser cinio yn gyfrifol am oruchwylio ymddygiad y disgyblion yn 

ystod yr awr ginio. Ar ddiwedd yr awr cinio bydd y goruchwylwyr yn adrodd nôl i’r 

athrawon ynglŷn â digwyddiadau o ymddygiad amhriodol. Bydd camymddwyn eithafol yn 

cael ei gyfeirio at y Pennaeth, Dirprwy Bennaeth neu athro dosbarth yn syth. 

 

Disgyblaeth Ysgol Gyfan 

 

Mae'n ddyletswydd ar y Pennaeth a'r staff cyfan i: 

 Sicrhau a chynnal amgylchedd hapus a gofalgar. 

 Datblygu rheolau ysgol ac egluro safonau’r ymddygiad disgwyliedig. Nodi’r o 

gwmpas yr ysgol rheolau ar gyfer cerdded yn y coridorau.  

 Sicrhau bod y rheolau yn cael eu cymhwyso'n deg ac yn gyson. 

Canmol a gwobrwyo ymddygiad da. 



 Ymateb yn briodol i ymddygiad gwael ac annerbyniol. 

 Arsylwi ymddygiad disgyblion mewn cyd-destun cymdeithasol. 

 Cyfathrebu gyda rhieni pan fo'r angen yn codi. 

 Cysylltu ag asiantaethau allanol pan fo angen a phan fydd angen cymorth 

ychwanegol. 

Gwasanaethau Boreol 
 

Rydym yn ystyried gwasanaethau boreol i fod yn bwysig iawn. Yn ystod y gwasanaethau 

dyddiol hyn, mae'n gyfrifoldeb ar bob athro/ athrawes i: 

 Hybu agwedd garedig a gofalgar tuag at eraill. 

 Rhannu a hyrwyddo ein safonau disgwyliedig o ran ymddygiad. 

 Datblygu dealltwriaeth well o deimladau pobl eraill. 

 Codi ymwybyddiaeth o eraill sy'n llai ffodus na ni, a'r angen i ddatblygu 

dyletswyddau dyngarol ee cefnogi apeliadau ac elusennau lleol, cenedlaethol a 

rhyngwladol. 

Gwobrwyo Disgyblion 

 

Rydym yn credu bod gwobrwyo disgyblion yn arf pwerus ar gyfer meithrin, annog a 

chynnal ymddygiad da. Er mwyn adnabod a chydnabod ymddygiad da, mae gennym 

system wobrwyo ‘Dojo’ sy'n rhoi pwyslais ar ganmoliaeth. Yn Ysgol Trebannws gall 

gwobrau fod yn ffurfiol ac anffurfiol: 

 

 Canmoliaeth ar lafar 

 Sylwadau ysgrifenedig ar ddarn o waith 

 Sticeri perfformiad 

 Anfon y disgyblion i ddangos eu gwaith da i bobl eraill 

 Seren yr Wythnos  

 Cymraeg Cŵl  

 Amser Aur  

 Tystysgrifau ar ddiwedd pob tymor 

 Cyswllt rhieni ar ddiwedd y dydd 

 Adroddiadau ysgrifenedig 

 

Cosbi / Disgyblaeth 

 

Weithiau nid yw gwobrwyo ymddygiad da yn ddigon effeithiol ac mae cosbi ymddygiad 

negyddol yn angenrheidiol. Ar adegau bydd disgyblion yn cael eu rhybuddio am ddeilliannau 

camymddwyn dro ar ôl tro. Rhaid ymateb yn syth i ddigwyddiadau difrifol o dorri rheolau 

dosbarth / ysgol. 

 

Os bydd disgybl yn parhau yn arddangos ymddygiad annerbyniol, mae'r raddfa ganlynol o 

sancsiynau yn cael ei chymhwyso: 



 Trafod y rheolau sydd wedi cael eu torri a thrafod paham mae’r ymddygiad yn 

annerbyniol. 

 Rhybudd o’r canlyniadau tebygol os bydd yr ymddygiad annerbyniol yn parhau. 

 Amser i ystyried yr ymddygiad e.e. Mat Meddwl, Pod Pwyllo, colli breintiau fel 

amser chwarae, gweithgareddau allgyrsiol, tripiau ac ati. 

 Swyddfa'r Pennaeth 

 Pennaeth yn cysylltu gyda’r rhieni i drafod y mater. 

  Mewn achosion difrifol efallai y bydd angen cysylltu â Gwasanaeth Seicolegol                         

Addysg ein Sir. 

 Gall disgybl gael ei wahardd o'r ysgol (gyda chymeradwyaeth y Corff Llywodraethol) 

am dymor byr sefydlog, ac yna am gyfnod hwy. Mewn achosion eithafol, gall 

wahardd disgybl yn barhaol. Y dewis olaf bydd hyn. 

 Os bydd patrwm cyson i'r camymddwyn, gall staff gyfeirio eu pryderon at y ALNCo. 

Bydd y ALNCo yn asesu’r angen o gynllun unigol ar gyfer ymddygiad, mewn 

ymgynghoriad â'r rhieni. 

 O bryd i’w gilydd bydd yr ysgol yn teimlo bod angen cefnogaeth ychwanegol gan y 

seicolegydd addysgol  neu’r tîm cefnogi ymddygiad addysgol.   

Os bydd natur yr ymddygiad annerbyniol: 

 yn ddifrifol 

  yn parhau dros gyfnod hir 

  yn dirywio 

 

Enghreifftiau o Ymddygiad Annerbyniol 

 

 Diffyg parch 

 Anwybyddu rheolau ysgol yn fwriadol 

 Fandaliaeth o unrhyw fath 

 Ymddygiad bygythiol, gan gynnwys bwlio (gweler polisi gwrth-fwlio ar wahân) 

 Gwahaniaethu yn erbyn rhywun 

 Ymddygiad treisgar  

 

Partneriaeth Cartref / Ysgol 
 

Rydym yn credu bod gan rieni rôl hanfodol i'w chwarae o ran disgyblaeth ac ymddygiad eu 

plant. Rydym yn gwerthfawrogi’r berthynas dda sy'n bodoli rhwng ein hysgol a'r cartref, ac 

rydym yn croesawu rhieni  i mewn i'r ysgol i drafod cynnydd eu plant o ran ymddygiad. Mae 

cytundeb cartref ysgol yn bodoli ac mae’n rhaid i bob teulu lofnodi hyn pan fydd eu plentyn 

yn dechrau'r ysgol. Hyderwn y bydd rhieni a gofalwyr yn annog eu plant i gydymffurfio â 

rheolau a chodau ymddygiad yr ysgol. 

 

 

 

 



Hygyrchedd / Cyfle Cyfartal 

 

Mae polisi hygyrchedd a chyfleoedd cyfartal yr ysgol yn annog disgyblion, staff, rhieni ac 

ymwelwyr heb ystyried hil, anabledd neu ryw gadarnhaol i ddod yn aelodau gweithgar o 

gymuned yr ysgol. Ni wahaniaethir yn erbyn unrhyw unigolyn wrth i ni weithredu’r polisi 

hyn. 

 

Time Out or Seclusion 

 
‘Time Out’ would ONLY be implemented as part of a ‘Behaviour Plan’. The purpose of 

using’ time out’ is to achieve a change in a person’s behaviour over a period of time when 

used alongside other behaviour interventions as part of an Individual Support Plan. The Plan 

will have agreed short term and long term goals. 

The nature of ‘time out’ will have been discussed and agreed with the pupil and parent 

before-hand. 

‘Time out’ will be away from other pupils. It could be  

 sitting quietly in the Head Teachers Office, Main Office or another classroom (this is 

never a place of punishment) 

 The pupil will access the room or space voluntarily after informing a member of the 

class staff for the need of time out.  

 The pupil will not be left alone. 

 The pupil can leave the time out area when they feel calmer and able to resume their 

class activities and engage appropriately. 
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