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BWLETIN YSGOL NEWYDDION BBC 2015-2016 
 

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 cefndir am y prosiect ar lythyr Partneriaeth y Pennaeth Ysgol 
(llythyr 1) a hefyd ar y wefan: www.bbc.co.uk/schoolreport. 
 
Mae’r llythyr hwn yn amlinellu amodau ymglymiad y plant ac yn rhoi gwybodaeth bellach i chi 
am Bolisi’r BBC ar Ddiogelu Plant ac am y polisïau sy’n berthnasol i’r prosiect hwn. Mae’n 
gofyn i chi sicrhau caniatâd rhieni’r holl fyfyrwyr sy’n creu neu’n cyfrannu at gynnwys y 
Bwletin Ysgol ac i lofnodi’r ffurflen amgaeedig i ddatgan eich bod wedi derbyn y caniatâd 
hwn. 
 
Rhaid cael y caniatâd hwn:  
1) Cyn i’r cynnwys hwn gael ei gyhoeddi ar wefan yr ysgol, gwefan y BBC neu wefannau neu 
lwyfannau allanol eraill; 
2) Cyn i’r BBC weithio’n uniongyrchol gyda’ch myfyrwyr i greu cynnwys y Bwletin Ysgol.   
 
Yn amgaeedig, ceir telerau ac amodau ymglymiad y plant a chrynodeb o Bolisi’r BBC ar 
Ddiogelu Plant. 
 
Llythyr caniatâd Rhieni  
Rydym wedi creu llythyr ar gyfer rhieni'r disgyblion sy'n amlinellu beth mae'n olygu i fod yn 
rhan o'r prosiect Bwletin Ysgol gan ofyn am eu caniatâd. Os gwelwch yn dda gwnewch yn 
siŵr eu bod yn derbyn copi - mae ar gael i chi ar ein gwefan yma 
http://www.bbc.co.uk/schoolreport/18722237.  
 
Dylech fod yn ymwybodol bod angen caniatâd rhieni ar gyfer pob plentyn fydd yn 
ymddangos yn y gwaith gynhyrchwyd gan ohebwyr Bwletin Ysgol, hyd yn oed os nad ydyn 
nhw yn cymryd rhan uniongyrchol yn y prosiect e.e. plant sy'n cael eu cyfweld neu blant y 
gellir eu hadnabod mewn lluniau.  
 
Ar ôl i chi dderbyn y ffurflenni caniatâd rhieni priodol yn ôl, llofnodwch y ffurflen 'CANIATÂD' 
y Pennaeth (Ffurflen 2) a'i dychwelyd yn electroneg i swyddfa'r Bwletin Ysgol drwy glicio ar 
ANFON (SEND) ar ddiwedd y ffurflen.  
 
Does dim angen i ni gael copïau o'r ffurflenni caniatâd oddi wrth y rheini, ond mae 
rhaid i ni gael eich cadarnhad wedi'i arwyddo eu bod ar ffeil yn eich meddiant.  
 
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau pellach, mae croeso chi ein ffonio ar 020 8787 5000.   
 
Yn gywir,  
 
Helen Shreeve 
Golygydd, Bwletin Ysgol Newyddion  BBC  

http://www.bbc.co.uk/schoolreport
http://www.bbc.co.uk/schoolreport/18722237


 

 

 
 

 
 

FFURFLEN 2: Ffurflen Caniatâd y Pennaeth 2015-2016 
I’w chwblhau gan bob ysgol 

 
 
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: ……………………………………………………… 
 

□  Ticiwch y blwch hwn os ydych yn defnyddio'r un dudalen gwefan eleni ar gyfer gosod 

Bwletin Ysgol â'r un ddefnyddiwyd gennych yn 2014-15 



 

 

SUT MAE’R BBC YN GWEITHIO GYDA PHOBL IFANC   
 

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. Drwy gydol y prosiect efallai bydd y 
plant yn gweithio gyda staff y BBC  
  
O ganlyniad i’r uchod, rydyn ni’n sicrhau: 

 

 Y bydd y BBC bob amser mewn achosion, lle mae plentyn neu berson ifanc yn 
cymryd rhan, yn cynnal asesiad risg yn unol â chanllawiau’r BBC ‘Gweithio Gyda 
Phlant’. 
 

 Y bydd staff yn BBC sy’n mynd i mewn i ysgolion ac yn mynychu digwyddiadau mewn 
ysgolion yn gweithio yn unol â pholisi’r BBC ar Ddiogelu Plant. 

 

 Na fydd 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. 

 

 Bydd rhai ysgolion yn cael mentoriaid o'r BBC. Bydd pob mentor wedi arwyddo 
ffurflen dadleniad personol ac fe fyddant yn hyddysg ym mholisïau'r BBC ynglŷn a 
gweithio gyda phlant.  
 

 Bydd mentoriaid y BBC hefyd wedi cael rhyw ffurf ar wiriad cofnod troseddol e.e. DBS, 
PVG neu wiriad troseddol sylfaenol drwy Disclosure Scotland. Os oes gennych 
unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r math o wiriad sydd wedi'i wneud ar fentor, cysylltwch â  
schoolreport@bbc.co.uk.  

 

 Bydd yr holl staff BBC sy’n gweithio ar y prosiect wedi derbyn hyfforddiant sylfaenol 
ar ddiogelu plant. Byddan nhw wedi cael eu hyfforddi i sicrhau na fyddan nhw byth 
yng nghwmni plant ar eu pen eu hunain, byth yn rhoi eu manylion cyswllt i’r plant a 
byth yn sgwrsio gyda’r plant ond drwy'r athro neu heb fod athro yn bresennol. 

 

 Os bydd cynrychiolwyr y BBC a fydd, yng nghwrs eu gwaith yn yr ysgol, yn pryderu 
am les plentyn, byddant yn rhannu’r pryder hwnnw gyda Pherson Dynodedig Uwch 
(DSP) yr ysgol a fydd yn dilyn gweithdrefnau y cytunwyd arnyn nhw yn lleol. Bydd yr 
aelod staff BBC hefyd yn rhoi adroddiad am hyn i Reolwr Enwebedig perthnasol 
Diogelu Plant y BBC  
 

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

 Na fyddwch chi’n gadael i unrhyw staff BBC, na staff cysylltiol y BBC, fod ar eu pen 
eu hunain yng nghwmni plentyn neu berson ifanc ; 
 

 Y byddwch yn rhoi gwybod i’ch plant/myfyrwyr na ddylen nhw ofyn am fanylion 
personol unrhyw staff BBC, na staff cysylltiol y BBC, nac ychwaith roi eu manylion 
eu hunain i unrhyw staff; ac na ddylen nhw gysylltu ag unrhyw staff BBC, na staff 
cysylltiol y BBC, oni bai bod athro/athrawes ysgol neu ofalydd gyda nhw. 
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Sylwer na fydd staff y BBC yn rhoi cyfarwyddyd i blant wneud unrhyw beth a fyddai’n peryglu 
eu diogelwch a bydd asesiadau risg yn cael eu darparu ar gyfer pob gweithgaredd sy’n cael 
ei gynnal gan y BBC. 
 
Os ydych yn gweithio gydag unrhyw sefydliad arall i’ch helpu gyda’r prosiect, chi fydd yn 
gyfrifol am sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau diogelu plant yn eu lle ar gyfer eu staff a’ch 
bod yn hapus gyda hyn.   
 
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Bolisi’r BBC ar Ddiogelu Plant ar:  
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/child_prot
ection.html 
 
 

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 golygyddol fydd yn sicrhau bod hyn yn 
digwydd. Cewch ragor o wybodaeth am y canllawiau hyn ar:  
www.bbc.co.uk/editorialguidelines 
 
  
Amodau ymglymiad y plant  
 
Mae telerau ac amodau ymglymiad y plant a'r bobl ifanc 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 heb fod yn gyfyngedig i) radio, teledu, ar-lein, lawr lwythiadau, 
podlediadau, fidlediadau (vodcast), safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a deunydd 
hyrwyddo a hefyd gellir eu rhannu mewn unrhyw ffurf gydag ysgolion a chyrff 
addysgol eraill.  

2. Yn achos deunydd a gynhyrchir gan y BBC yn ystod y prosiect, mae’r 
rhiant/gwarchodwr yn aseinio pob hawl i’r BBC yn y Cyfraniadau  

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 dros byth, drwy’r byd i gyd, a byddai defnydd o’r fath yn 
cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) radio, teledu, ar-lein, lawr lwythiadau, 
podlediadau, fidlediadau (vodcast), safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a deunydd 
hyrwyddo a hefyd gellir eu rhannu mewn unrhyw ffurf gydag ysgolion a chyrff 
addysgol eraill.  

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-weledol) i hysbysebu’r prosiect. 
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