
 

Cadw ein disgyblion yn ddiogel gan 

hyrwyddo lles yw ein nod yn Ysgol Gynradd 

Gymraeg Rhosafan. 

Gofynnwn i chi darllen hwn yn ofalus er 

mwyn deall ein disgwyliadau tra eich bod 

yn yr Ysgol. Os ydych am fwy o fanylion 

neu yn ansicr trafodwch gyda’r staff. 

Os ydych yn pryderu am blentyn neu 

ymddygiad aelod o staff mae’n rhaid i chi 

drafod gyda’r pennaeth Mrs Julia 

Griffiths. 

Canllawiau ar gyfer ymwelwyr:  

 Rhaid arwyddo i mewn  

 Disgwylir i chi wisgo lanyard  

 Bydd y staff yn eich tywys  

 Os hoffech drefnu cyfarfod gydag 

aelod o staff a wnewch chi ffonio’r 

swyddfa i drefnu 

 Does dim hawl gan ymwelwyr i 

ddefnyddio eu ffonau na chamerâu 

ar y safle 

 Rhaid arwyddo allan gan 

ddychwelyd eich lanyard 

 

 

 

Diogelwch 

Rhaid i bob ymwelydd a chontractwr sy'n 

dod i mewn i'r ysgol adrodd a chofrestru  

drwy lofnodi i mewn yn y llyfr.  

Trwy wneud hyn rydych chi'n cytuno i 

ddilyn canllawiau'r daflen hon. 

Rhaid gwisgo bathodyn ymwelwyr bob 

amser tra ar safle'r ysgol. 

Byddwn yn gofyn am reswm ymweld  I.D / 

neu dystiolaeth o DBS.  

Tân a Gwacáu'r Ysgol 

Os byddwch chi'n clywed y larwm tân, sy'n 

gloch barhaol, rhaid i chi adael yr adeilad 

gan fynd trwy’r allanfa agosaf. 

Mae'r man ymgynnull tân ar yr iard blaen. 

 

Peidiwch mynd yn ôl i'r adeilad hyd nes y 

dywedir ei fod yn ddiogel i wneud hynny. 

 

Os ydych chi'n darganfod tân, pwyswch y 

botwm larwm tân agosaf ar unwaith a 

dywedwch wrth aelod o staff. 

  

Beth i'w wneud os ydych chi’n poeni am 

blentyn? 

 Os oes gennych unrhyw breeder sef:- 

 Rhywbeth y mae plentyn yn ei 

ddweud 

 Marciau neu gleisiau 

 Newidiadau mewn ymddygiad  

 Os ydych chi'n teimlo y gallai 

plentyn fod mewn perygl o niwed 

  

Mae’n rhaid  i chi adrodd hyn at y 

Pennaeth neu’r Dirprwy Bennaeth.  Mae 

copïau o bolisi diogelu'r ysgolion ar gael yn 

swyddfa'r ysgol. 

  

Ymddygiad staff  

Os ydych chi'n poeni am ymddygiad aelod o 

staff rhaid i chi drafod gyda’r Pennaeth ar 

unwaith. 

Cysylltwch gyda Chadeirydd y 

Llywodraethwyr os ydych yn poeni am 

ymddygiad y Pennaeth. 

 

 



Cadw eich hun yn ddiogel 

Byddwch yn broffesiynol.  

Byddwch yn ofalus sut rydych chi'n 

rhyngweithio / siarad â phlentyn. 

Dylech osgoi cyswllt corfforol â phlentyn 

oni bai eich bod yn eu hatal rhag niweidio 

eu hunain neu eraill. 

Ceisiwch osgoi bod ar eich pen eich hun 

gyda phlentyn, gwnewch eich hun yn 

weladwy i eraill. 

Adroddwch eich pryderon   

Cofiwch drafod gydag aelod o staff os 

ydych yn ansicr. 

  

 

 

 

 

 

Staff Dynodedig 

 

 

 

 

 

Mrs Julia Griffiths  

 Pennaeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrs Nerys Lewis  

Dirprwy Bennaeth 

 

Y Pregethwr Rhun Ap Roberts 

Llywodraeth 

 

 

 

 

Ysgol Gynradd Gymraeg Rhosafan 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth Diogelu ar gyfer 

ymwelwyr 


