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BWLETIN YSGOL NEWYDDION BBC 2012 
LLYTHYR 2: CYTUNDEB CANIATÂD Y PENNAETH 

 
Annwyl Bennaeth, 
 
Diolch am ganiatáu disgyblion o’ch ysgol i gymryd rhan ym Mwletin Ysgol Newyddion BBC. 
 
Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiect ar gytundeb Y Pennaeth amgaeedig a hefyd ar y wefan: 
www.bbc.co.uk/schoolreport. 
 
Mae’r llythyr hwn 

•  Yn gosod allan amodau ymglymiad y plant 
•  Yn rhoi gwybodaeth bellach i chi ar bolisi’r BBC ar ddiogelu plant ac ar y polisïau sy’n 
berthnasol i’r prosiect hwn.  
• Yn gofyn i chi gytuno’n ffurfiol  
• Yn gofyn i chi sicrhau caniatâd rhieni a’u llofnod sy’n cadarnhau hyn   
• Rhaid i chi lofnodi’r dudalen olaf (Ffurflen 2 ffurflen ganiatâd Y Pennaeth 2011/2012) a’i 
dychwelyd i’r BBC er mwyn i’ch disgyblion gymryd rhan.  

 
Amodau ymglymiad y plant  
Mae telerau ac amodau ymglymiad y plant fel a ganlyn: 
 

1. Gall cyfraniadau’r plant i’r prosiect a’u delweddau gan gynnwys canlyniadau arolwg os 
oes rhai (“y Cyfraniadau”) gael eu defnyddio gan y BBC (yn gweithredu’n rhesymol) ar 
draws pob llwyfan dros byth, drwy’r byd i gyd, a byddai defnydd o’r fath yn cynnwys (ond 
ddim yn gyfyngedig i ) radio, teledu, ar-lein, lawrlwythiadau, podlediadau, vodcast, 
safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a deunydd hyrwyddo a hefyd gellir eu rhannu 
mewn unrhyw ffurf gydag ysgolion eraill a chyrff addysgol. 
2. Yn achos deunydd a gynhyrchir gan y BBC yn ystod y prosiect, mae’r 
rhiant/gwarchodwr yn rhoi pob hawl i’r BBC yn y Cyfraniadau hyn.  
3. Yn achos deunydd a gynhyrchir gan yr ysgol neu unrhyw sefydliad arall yn gweithio 
gyda’r ysgol, yn ystod y prosiect, bydd yr hawlfraint yn aros gyda’r ysgol neu’r sefydliad a 
gellir ei ddefnyddio i ddibenion addysgol yn unig ond bydd y rhiant/gwarchodwr yn 
caniatáu trwydded unigryw i’r BBC i ddefnyddio’r Cyfraniadau ar bob llwyfan cyfryngol a 
deunydd hyrwyddo a hefyd gellir ei rannu gydag ysgolion eraill a chyrff addysgol.   
4. Bydd gan y BBC yr hawl i newid, golygu neu dorri’r deunydd a gynhyrchir yn ddiamod 
yn ôl ei ddisgresiwn a bydd yn cadw rheolaeth olygyddol lwyr dros unrhyw gynnwys a 
ddefnyddir gan y BBC. 
5. Mae gan y BBC yr hawl i gysylltu â’r wasg a defnyddio cyfraniadau’r plant a’r athrawon 
(rhai ar ffurf testun neu awdio neu fideo) i hysbysebu’r prosiect.   

 



Diogelu Plant a staff y BBC  
Yn amgaeëdig, ceir crynodeb o bolisi’r BBC ar ddiogelu plant .  
 
Drwy gydol y prosiect, efallai bydd y plant yn gweithio gyda staff y BBC. Bydd gofyn i chi 
sicrhau bod aelod priodol o staff gyda’r plant bob amser ac na fydd Staff y BBC byth yn 
cael eu gadael ar eu pen eu hunain gyda’r plant.  
 
Dynodir mentor o’r BBC i rai ysgolion. Bydd pob mentor yn cwblhau ffurflen datganiad personol. 
Nid gwiriad Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) yw hyn ond mae’n gofyn i’n staff ddatgan nad 
ydyn nhw erioed wedi derbyn rhybudd nac wedi eu cael yn euog o unrhyw drosedd yn 
gysylltiedig â phlant na phobl ifanc nac wedi cael eu disgyblu na’u cosbi am drosedd yn 
gysylltiedig â phlant na phobl ifanc. Defnyddiwyd y system hon yn llwyddiannus mewn prosiectau 
tebyg y BBC yn gweithio gydag ysgolion ond dylech fod yn ymwybodol nad gwiriad CRB ydy 
hwn. 
 
Mae pob aelod o staff fydd yn gweithio ar y prosiect wedi derbyn hyfforddiant sylfaenol ar 
ddiogelu plant. Maen nhw wedi cael eu hyfforddi i sicrhau na fyddan nhw byth yn cael eu gadael 
ar eu pen eu hunain gyda phlant, byth i roi eu manylion cyswllt i blant a byth i siarad yn 
uniongyrchol gyda’r plant heblaw drwy athro neu gydag athro yn bresennol. 
 
Os byddwch yn gweithio gydag unrhyw sefydliad arall er mwyn cyflenwi’r prosiect, yna chi fydd 
yn gyfrifol am sicrhau bod pob polisi a gweithdrefn ar ddiogelu plant yn bodoli ar gyfer eu staff 
a’ch bod yn hapus gyda hyn. 
 
Caniatâd rhieni 
Rwy’n amgau llythyr wedi’i gyfeirio at rieni disgyblion yn amlinellu prosiect Bwletin Ysgol a gofyn 
am eu caniatâd. Byddwn yn ddiolchgar petaech yn gallu sicrhau eu bod yn derbyn copi. 
 
Dylech hefyd fod yn ymwybodol bod angen caniatâd rhieni ar gyfer yr holl blant sy’n rhan o’r 
gwaith a grewyd yn eich ysgol ar gyfer y Bwletin Ysgol, hyd yn oed y rhai sydd ddim yn cymryd 
rhan yn y prosiect e.e. plant sy’n cael eu cyfweld neu’r rhai a all gael eu nabod mewn lluniau neu 
mewn fideo. 
 
Ar ôl i chi dderbyn cydsyniadau cywir y BBC gan y rhieni, llofnodwch ffurflen CANIATÂD Y 
Pennaeth(Ffurflen 2) a’i dychwelyd i swyddfa Bwletin Ysgol drwy ei sganio a’i e-bostio i 
schoolreport@bbc.co.uk neu ei ffacsio i 0208 225 6030 neu ei bostio i’r cyfeiriad uchod. 
 
Does dim angen copïau o ffurflenni caniatâd pob rhiant ond rhaid i ni gael cadarnhad 
wedi’i lofnodi eu bod ar ffeil gennych. 
 
Os oes gennych gwestiynau pellach, croeso i chi fy ffonio ar 020 8576 0519. 
 
Yn gywir, 
 
 
Helen Shreeve 
Golygydd, Bwletin Ysgol Newyddion BBC   

 



  
 

FFURFLEN 2: Ffurflen caniatâd y Pennaeth 2011/2012 
I’w chwblhau gan bob ysgol 

 
 

 
 
 

(I’w SGANIO / E-BOSTIO i schoolreport@bbc.co.uk, 
neu drwy FFACS i 0208 225 6030 neu’r POST at BBC News School Report, BBC TV Centre, 

Llundain/London W12 7RJ) 
 
 
Rwy’n cytuno i ddisgyblion o: 
 
……………………………………………………………………………..............………… 

(Enw’r ysgol) 
 
gymryd rhan ym Mwletin Ysgol Newyddion BBC ar y telerau a nodir yn y llythyr amgaeedig. 
Rwy’n cadarnhau fod gen i’r awdurdod i wneud y cytundeb hwn ar ran yr Ysgol a enwir uchod. 
 
Rwyf hefyd yn cadarnhau fod gen i’r caniatâd angenrheidiol ar ffeil oddi wrth y rhieni ac y byddai’n 
eu cadw ar ffeil. 
 
Enw’r Pennaeth: 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Llofnod y Pennaeth: 
 
…………………………………………………………………………… 
 
E-bost y Pennaeth: 
 
………………………………………………………………………….. 
 
 
Dyddiad: …………………………………………………………………… 
 
 
Rhif ffôn cyswllt: ……………………………………………………… 



Polisi’r BBC ar Ddiogelu Plant 
 
Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddiogelu lles plant a phobl ifanc. 
 
Mae’r BBC yn gweithio’n llwyddiannus â llawer o blant bob blwyddyn ac mewn amrywiol ffyrdd, 
ac yn unol â hyn mae’r BBC yn cydnabod ei sefyllfa fel cyfrwng dylanwadol pwerus.  
 
Mae gan y BBC hefyd ddyletswydd gofal i ddiogelu ei staff yn y maes hwn.  
 
O ganlyniad i’r uchod, rydyn ni’n sicrhau na fydd: 
 

• Staff na staff cysylltiol y BBC yn cael eu gosod mewn sefyllfa gofal na goruchwylio heb 
eich caniatâd penodol chi a bod y caniatâd hwnnw wedi ei roi cyn yr ymweliad; 
•  Staff na staff cysylltiol y BBC yn gofyn am fanylion personol na manylion cyswllt 
unrhyw berson ifanc nac yn cynnig eu manylion eu hunain. Dim ond manylion cyswllt 
generig y BBC fydd yn cael ei roi.  
 

 
O’n hochr ni, rydyn ni angen i chi gytuno â’r canlynol: 
 

• Na fyddwch chi’n gadael unrhyw staff na staff cysylltiol y BBC fod ar eu pen eu hunain 
yng nghwmni plentyn neu blant heb eich caniatâd penodol chi a bod y caniatâd hwnnw 
wedi ei roi cyn yr ymweliad; 
• Eich bod yn rhoi gwybod i’ch plant/myfyrwyr na ddylen nhw ofyn am fanylion personol 
unrhyw staff na staff cysylltiol y BBC nac ychwaith roi eu manylion eu hunain i unrhyw 
staff; 
• Na ddylen nhw gysylltu ag unrhyw staff na staff cysylltiol y BBC oni bai bod 
athro/athrawes ysgol neu ofalydd gyda nhw.  

 
Sylwer na fydd staff y BBC yn rhoi cyfarwyddyd i blant wneud unrhyw beth a fyddai’n 
cyfaddawdu eu diogelwch a bydd asesiadau risg yn cael eu darparu ar gyfer pob gweithgaredd 
sy’n cael ei gynnal gan y BBC. 
 
 
Canllawiau Golygyddol y BBC 
 
Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddiogelu lles y plant a phobl ifanc fydd yn gweithio efo nhw a chaiff y 
Bwletin Ysgol ei redeg yn unol â chanllawiau fydd yn sicrhau bod hyn yn digwydd. Cewch ragor o 
wybodaeth am y canllawiau hyn ar:  
www.bbc.co.uk/editorialguidelines. 
 


